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Bakgrund: I takt med att människor reser i allt större utsträckning har konkurrensen 
mellan destinationer på den globala marknadsplatsen ökat. Detta har medfört att 
varumärken har kommit att bli ett verktyg för destinationer att skilja sig från övriga 
destinationer med syfte att attrahera turister, invånare och företag. På många platser har 
en Destination Marketing/Management Organization intagit rollen som övergripande 
organ som arbetar med platsmarknadsföring gentemot turister och med att skapa ett 
destinationvarumärke som innefattar en enad bild av den mängd aktörer som ingår i 
destinationens turismnätverk. En avgränsning har gjorts till att studera de två 
destinationerna Öland och Norrköping. Studien har vidare gjorts genom ett 
nätverksperspektiv för att ge oss möjlighet att belysa det utbyte som sker i relationer 
inom nätverket. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att  skapa  en  förståelse  för  hur  aktörer  i  en  DMO’s  
turismnätverk påverkar destinationens varumärke. Detta ämnar vi uppnå genom att 
redogöra  för  olika  relationer  som  bidrar  till  en  DMO’s  arbete  med  platsmarknadsföring. 

Genom besvarandet av syftet kommer vi avslutningsvis presentera en modell med 
koppling till vår forskningsfråga som lyder: Hur  kan  en  DMO’s  samarbeten   inom  det  
komplexa nätverk av aktörer som finns på destinationen bidra till den 
varumärkesskapande processen? 

Metod: Uppsatsen är en fallstudie som genomförts med en kvalitativ forskningmetod 
där totalt tio personer från de två destinationernas turismnätverk har medverkat i 
semistrukturerade intervjuer.     

Resultat, slutsatser: Det framkommer i uppsatsen att de studerade destinationernas 
DMO’s  ser  sig  själva  som  viktiga  noder  i  turismnätverket  och  har  i  sina  relationer  med  
turismaktörer olika utbyten. Dessa relationer kan inta olika former där utbytet består av 
flöden såsom aktiviteter, resurser och människor som i olika grad medför att parterna 
integreras vilket medför olika utfall. Det går att utläsa att en DMO är beroende av 
aktörerna   i   turismnätverket,   vilka   i   sin   tur   genom   utbyten   kan   påverka   en   DMO’s  
fokuserade arbete med besöksnäringens målgrupp turister. Det framkommer även att det 
är viktigt att en DMO är den övergripande aktören för turismnätverket, vilket bör synas 
i deras arbete med platsmarknadsföring och i utvecklingen av destinationsvarumärket. 



ABSTRACT 

 
The purpose with our study is to create an understanding of how tourism stakeholders 
within a tourism network can affect a Destination Marketing/Management 
Organization’s (DMO’s) work with the destination branding process. To fulfill this 
purpose we have clarified different   relationships   that   can   influence   the  DMO’s   place  
marketing. In order to limit our study we have chosen to focus on two Swedish 
destinations,   Öland   and   Norrköping,   and   their   DMO’s.   We   have   used   a   network  
perspective where the DMO functions as a node that represents the tourism stakeholders 
within the destination. The case study is based on a qualitative approach where a total of 
ten representatives from the two destinations have been interviewed in order to enrichen 
our analysis. We chose this approach due to our wish to get a deeper understanding of a 
complex phenomenon. Please see the last chapter for our conclusions, where we have 
developed a model that encapsulates the most important aspects emenating from our 
theoretical and empirical analysis. 

Key words: destination brand, tourism network, DMO, exchange, influence, relations          
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer du som läsare att introduceras för det forskningsområde från vilket 
vårt syfte är sprunget. Ambitionen är att skapa en förståelse för det problem vi med 
uppsatsen ämnar undersöka. Vi kommer även att presentera de avgränsningar vi gjort 
samt perspektiv vi intagit med hänsyn till ämnets vidd.  

1.1 Bakgrund 

Ekonomiska, politiska och sociala aktiviteter var förr relativ begränsade till inom ramen 

för nationer. Idag bedrivs dessa aktiviteter som om gränser inte existerar (Barney 2004). 

En ökad mobilitet, sprungen från ett globaliserat samhälle innebär enligt Hall (2008) en 

ökad spridning av teknologi, effektivare och mindre kostsamma transporter, ökad 

spridning av information och minskade handelsbarriärer. Detta har medfört att människor 

idag har chans att konsumera varor och tjänster från världens alla hörn på vad som kan 

kallas en global marknadsplats (Anholt 2004). I denna internationella kontext tenderar 

människan att förflytta sig mer än någonsin (Barney 2004). I och med att människan är 

mer mobil än tidigare har turismindustrin kommit att benämnas som en av världens 

största industrier (Page & Connell 2006). FN-organet World Tourism Organization har 

presenterat att det internationella resandet i världen har ökat med dryg 110 % sedan 1991, 

vilket är en tillväxt som Sverige som land följt (Tillväxtverket 2011). År 2010 uppnådde 

Sverige de högsta volymerna någonsin när det gäller antalet övernattningar på svenska 

inkvarteringsanläggningar1 som från tidigare år har ökat till 52,4 miljoner eller med 2,7 % 

(Tillväxtverket 2011).  

Förutom inkvarteringsanläggningar består turismindustrin enligt Kamfjord (1999) av en 

mängd olika aktörer, som kan vara offentliga såväl som privata (Page & Connell 2006). 

Dessa aktörer innehar med sin verksamhet både mål som endast rör den egna 

verksamheten och mål som är gemensamma för den geografiska platsen där de verkar 

(d’Angella  &  Go  2009).  Enligt Hanna och Rowley (2008) brukar den geografiska platsen 

inom turismindustrin benämnas destination och kan utgöra en geografisk region såsom 

Öland, en politisk jurisdiktion såsom Norrköpings kommun eller en större turistattraktion 

såsom Kolmårdens Djurpark (Bornhorst, Ritchie & Sheehan 2010). På destinationen 

konsumerar turisten den totala turismprodukten som består av de varor och tjänster som 

levereras av turismaktörer som turisten kommer i kontakt med under sin resa (Kamfjord 

1999). På liknande sätt som företag behöver utveckla de varor och tjänster som erbjuds, 
                                                           
1 Innefattar i Tillväxtverket statistik  hotell, stugbyar, vandrarhem, förmedlade privata stugor och lägenheter  samt campingplatser 
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behöver destinationer utveckla den totala turismprodukten genom att utse marknader och 

målgrupper för turismaktörernas samlade varor och tjänster (Hall 2008). Detta blir extra 

viktigt då konkurrensen destinationer emellan ständigt intensifieras i takt med människors 

ökade mobilitet (Bornhorst et al. 2010). Att människor reser i större utsträckning medför 

att nya destinationer ständigt skapas och ägnar sig åt att attrahera nya invånare, företag 

och turister genom att marknadsföra sin plats (Löfgren 1999). Platsmarknadsföring som 

fenomen har enligt Dhamija, Agrawar och Kumal (2011) fått en större betydelse under de 

senaste åren, då det utgör ett sätt för destinationer att konkurrera om ekonomisk 

överlevnad (Hall 2008). Platsmarknadsföringen kan sägas ha utvecklats under en längre 

tid och har genomgått flera faser där fenomenet anpassats till samtiden (Dhamija et al. 

2011) och har enligt Skinner (2008) i och med denna utveckling hunnit få en stor 

betydelse såväl praktiskt som teoretiskt.  

I den uppsjö av varor och tjänster som präglar samtidens marknad har varumärken 

kommit att utvecklats som en genväg för konsumenter att fatta ett snabbare köpbeslut 

(Pike 2008). Konsumenten vågar genomföra köpbeslutet under kortare betänketid då 

varumärket fungerar som en symbol som bekräftar ursprunget av en vara eller tjänst och 

differentierar varumärket från dess konkurrenter (Kapferer 2008). En återkommande 

definition på vad ett varumärke är, beskrivs av Kotler och Armstrong (2010) som menar 

att ett varumärke är ett namn, ett märke, en symbol, en design eller en kombination av 

dessa som identifierar producenten eller säljaren av en vara eller tjänst. Många 

framgångsrika globala varumärken har sedan länge medvetet betonat en koppling till den 

plats där dess varor och tjänster ursprungligen kommer ifrån (Anholt 2004), för att 

således dra nytta av de speciella värden och kvalifikationer som redan förknippas med 

platsen (Kapferer 2008). Tanken på att destinationer i sig kan agera som ett varumärke 

ligger från denna argumentation inte långt borta, vilket har nått en acceptans hos 

platsmarknadsförare, ekonomer såväl som politiker (Anholt 2004), och resulterat i att 

varumärkesskapande av destinationer används som strategisk verktyg världen över 

(García, Gómez & Molina 2012).  
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1.2 Problemdiskussion 

Platsmarknadsföring handlar om att attrahera människor till en specifik plats och 

förekommer idag i allt större utsträckning. Löfgren (1999) menar att denna ökning skett i 

takt med att turism inte längre är en aktivitet privilegierad för endast ett fåtal människor i 

västvärlden, utan en aktivitet som flertalet människor från världens utvecklade länder 

ägnar sig åt (Wall & Mathieson 2006). Konkurrensen som råder mellan platser idag har 

dessutom medfört att varumärkesskapande för destinationer blivit ett hett ämne inom 

såväl akademin som i praktiken där det utövas av politiker och platsmarknadsförare 

(Morgan, Pritchard & Pride 2004a). På samma sätt som varumärket blir en genväg för 

konsumenter att välja mellan varor och tjänster, genom att reducera kundens uppfattade 

risk med att genomföra ett köp kan varumärket innebära en genväg för turisten att göra ett 

destinationsval (Kapferer 2008). Detta genom att destinationsvarumärket utgör en 

kvalitetssäkring för kunden genom att signalera vad denne kan förvänta sig möta på 

destinationen under sin resa (Anholt 2004). Om dessa signaler bidrar till en stark och 

distinkt bild av destinationsvarumärket kan varumärket fastna i konsumenternas medvetna 

samt bidra till förändring i konsumentbeteendet (Qu, Hyunjung Kim & Hyunjung Im 

2011) och har därmed stor potential att påverka konsumenternas val av destination (Pike 

2008). 

Till skillnad från varor och tjänster är destinationer i hög grad multidimensionella, då de 

innehåller en rad olika naturresurser, attraktioner, kulturella inslag, aktiviteter och 

boenden som turisten möter under sin resa (Pike 2008). Dessa attribut förvaltas av olika 

aktörer med intresse för turism (Kamfjord 1999) som bidrar med sin bild av vad platsen 

erbjuder (Morgan & Pritchard 1998). Varumärkesskapande för destinationer kan sägas 

handla om en strävan att sammanföra denna mångfald av aktörer för att skapa en enhetlig 

bild (Treffner 2011). För att skapa denna enhetliga bild krävs en varumärkesskapande 

process som innefattar såväl destinationens turismaktörer som turister (García et al. 2012, 

Marzano & Scott 2006). I denna process ingår skapandet av en varumärkesidentitet med 

internt fokus samt en varumärkesimage som representerar den bild destinationen har på 

marknaden (Pike 2008). Kapferer (2008) hävdar att det i fråga om varumärkesskapande 

överlag bör vara identiteten som föregår imagen, genom att ett urval görs av en konsistent 

mix av element som identifierar och särskiljer en destination och bidrar till byggandet av 

en positiv image (Cai 2002). I den varumärkesskapande processen behöver inblandade 

företag på en destination lära sig att samverka och bygga relationer för att en destination 
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skall kunna utvecklas i en enad riktning (Fernström 2005). Fungerar samarbete på en 

destination väl, kan enligt Marzano och Scott (2006) detta bidra till ett stärkande av 

destinationens varumärke, vilket enligt Pike (2008) kan bidra till att konsumenten väljer 

en destination framför en annan. Genom att ta fram de primära intressen som aktörerna på 

en   plats   delar   (d’Angella   &   Go   2009)   kan   genom samarbete gemensamma värden 

identifieras och användas i en destinations varumärkesidentitet (Marzano & Scott 2006). 

Frågan är huruvida destinationer kan överkomma den eventuella utmaningen som finns i 

att skapa en enad bild av platsen bestående av aktörer som kan inneha skilda intressen. 

I och med att turismindustrin enligt Page och Connell (2006) består av en mångfald av 

aktörer menar Fyall och Garrod (2005) att ett fokus på samarbete inom destinationer alltid 

varit viktig, inte minst när det gäller platsmarknadsföring. Förutom att skapa en modell av 

aktörer som är svår för konkurrenter att imitera kan samarbete även leda till 

konkurrensfördelar genom att reducera kostnader (Page & Connell 2006), vilket kommer 

utav att aktörerna i relationen till varandra delar kunskap, expertis och andra resurser 

sinsemellan (Kotler, Bowen & Makens 2006).   På   detta   sätt   menar   d’Angella   och   Go  

(2009) att aktörer på en plats ingår i turismnätverk som ofta har som syfte att konkurrera 

med andra destinationers nätverk. De enskilda aktörerna på en destination kan ses som 

vad Barney (2004) inom ett nätverk kallar noder som är sammankopplade via länkar över 

vilka flöden ständigt sker. Dessa länkar utgörs av relationer i form av delade aktiviteter, 

resurser och människor som kopplar samman noderna (Ford, Gadde, Håkansson & 

Snehota  2003).  D’Angella  och  Go  (2009)  menar  att  destinationer  behöver  finna  den  rätta  

balansen mellan att dela med sig av och bevara sina resurser, på samma sätt som Ford et 

al. (2003) menar att nätverk karaktäriseras av både samarbete och konkurrens. Detta 

medför att turismindustrins aktörer inte sällan är ömsesidigt beroende (Fyall och Garrod 

2005), vilket enligt Ford et al. (2006) är ett oundvikligt karaktärsdrag inom nätverk.  

Det finns idag flertalet organisationer som arbetar med att samordna beslutsfattande 

angående   hur   relationer   etableras,   organiseras   och   styrs   i   ett   nätverk   (d’Angella  &  Go  

2009), vilka enligt Page och Connell (2006), Morgan et al. (2004a) och Fyall och Garrod 

(2005) kan benämnas Destination Marketing/Management Organizations (DMO’s).  Det  

råder  delad  mening  om  huruvida  en  DMO’s  arbete  med  marketing eller management är 

det viktigaste i fråga om framgång (Bornhorst et al. 2010). Enligt Morgan et al. (2004a) är 

den främsta uppgiften för en DMO är att vara den yttersta aktören som kunderna möter i 

marknadsföringen av en destination, men för att kunna uppnå detta menar Heath (2003) 
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att   en   DMO’s   primära   funktion   är   att   fungera   som   ett   koordinerande   organ   för   de  

offentliga och privata organisationer som har intresse i turismindustrin. Detta innebär 

enligt Heath (2003) att en DMO till viss grad bör inta en ledarfunktion för att skapa en 

övergripande riktning för destinationens utveckling, vilket stämmer överens med Pikes 

(2008) påstående om att en DMO utöver marknadsföring även bör arbeta med ledning av 

en destination.  

Som   diskussionen   ovan   lyfter   fram   kan  DMO’s   ses   som   en   övergripande   aktör   för   en  

destinations platsmarknadsföring och denna uppsats kommer därför att fokusera på dessa 

som skapare av ett för turismaktörerna gemensamt destinationsvarumärke. Då 

varumärkesskapande för en destination enligt Morgan et al. (2004a) är en politisk 

handling såväl som en marknadsföringsaktivitet kan det enligt Fyall och Garrod (2005) 

finnas svårigheter med att skapa ett enat varumärke på grund av avsaknad av kontroll 

över  destinationens  aktörer,  begränsad  budget  och  den  politiska  inblandningen.  D’Angella  

och Go (2009) menar att en DMO oftast möter privat såväl som offentlig inblandning och 

är enligt Pike (2008) ofta grundad och finansierad av den offentliga sektorn. För att en 

DMO skall kunna skapa lyckade relationer inom destinationen är det enligt Bornhorst et 

al. (2010) viktigt att dessa intar ett intressentperspektiv, varför vi i denna uppsats har valt 

att fokusera  på  DMO’s  samarbeten  med  aktörer  inom  deras  turismnätverk. 

1.3 Problemformulering 

Som diskussionen ovan belyser, ligger till grund för denna uppsats en förståelse för 

turismindustrins komplexa uppsättning av offentliga såväl som privata aktörer som alla 

utgör en del av en destinations turismnätverk och samtidigt är en del av den totala 

turismprodukten. I och med den ökade globala konkurrensen har betydelsen ökat för 

destinationer att konkurrera genom platsmarknadsföring, där varumärken utgör ett 

verktyg att skilja destinationen från en annan. Organisationer som inom en destination 

arbetar för att skapa en enad bild av vad platsen och dess turismaktörer har att erbjuda 

återfinns på många platser i form av en DMO, vars huvudsakliga uppgift innefattar både 

marknadsföring av destinationen och ledning av aktörerna i turismnätverket. Med 

utgångspunkt  från  en  DMO’s  nätverk,  har  följande forskningsfråga formulerats: 

Hur kan en DMO’s  samarbeten  inom  det  komplexa  nätverk  av  aktörer  som   

finns på destinationen bidra till den varumärkesskapande processen? 



 6 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa   en   förståelse   för   hur   aktörer   i   en   DMO’s  

turismnätverk påverkar destinationens varumärke. Detta ämnar vi uppnå genom att 

redogöra  för  olika  relationer  som  bidrar  till  en  DMO’s  arbete  med  platsmarknadsföring. 

1.5 Avgränsningar och perspektiv 

 En avgränsning har i denna uppsats gjorts till att studera de två destinationerna 

Öland och Norrköping (se Bilaga). Ölands Turistbyrå respektive Upplev 

Norrköping AB ses som en övergripande organisation för turismindustrin i de två 

destinationerna. Dessa båda organisationer är offentligt ägda och kan ses som 

respektive destinations DMO.  

 Vi har valt att se på den varumärkesskapande processen ur ett nätverksperspektiv, 

där vi utgått från turismnätverket som respektive destinationers DMO ingår i.  

 Inom vardera destination har tre kategorier av aktörer från turismnätverket valts 

att fokusera på. Dessa utgörs av DMO/kommun, boendeanläggning och attraktion, 

vilket alla är val som kommer att motiveras under metod- och teorikapitlet. 
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2. METOD 

I detta kapitel kommer den för uppsatsen valda metodologin att presenteras och vår väg 
till förståelse att förklaras. Ett större utrymme har lämnats till att diskutera de val vi 
gjort när det gäller destinationer och intervjupersoner, då jämförande fallstudier av sin 
natur medför viss problematik inom dessa områden. Vi ämnar säkerställa vår studies 
trovärdighet samt pålitlighet genom att såväl motivera som kritisera den process som 
ligger till grund för vår färdiga uppsats. 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Den kvalitativa forskningsmetoden har framstått som ett naturligt val för denna uppsats 

med förankring i marknadsföring, där en förståelse skapats utifrån ord snarare än siffror 

(Bryman & Bell 2005) vilket skapar förutsättningar för att ge bredare och rikare 

beskrivningar (Alvesson & Deetz 2000). Genom att välja den kvalitativa metoden har vi 

som forskare kommit att inta en central roll för det tolkningsarbete som sker under 

forskningsprocessen (Patel & Davidson 2003) där vi själva har kopplat empiri till det 

akademiska ramverk vi känner till. En närhet till forskningsobjektet återfinns alltid i detta 

angreppssätt genom att forskarna ansikte mot ansikte möter situationen som enheten för 

underökningen befinner sig i (Holme & Solvang 1997) vilket i vårt fall inneburit att vi 

som forskare personligen har besökt de organisationer som ämnats undersökas.  

Precis som Bryman och Bell (2005) förespråkar har vi försökt att skapa oss en förståelse 

för den sociala verkligheten av vårt formulerade forskningsproblem genom att se på hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Detta har vi gjort genom att exempelvis 

ställa frågor angående hur det sociala samspelet i praktiken fungerar när det gäller 

varumärkesskapande och vilka resurser som utbyts, sociala såväl som finansiella. Vi har 

på detaljnivå frågat om hur kontakt tas samarbetspartners emellan samt vart och hur 

möten sker, för att på så vis förstå intervjupersonens tolkning av hur saker går till i 

verkligheten. Att den kvalitativa metoden på detta sätt ses som tolkningsinriktad gör att 

den kan sägas inneha ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket enligt Ödman (2004) 

medför möjligheten att få grepp om dimensioner som i praktiken är omätbara. Det 

hermeneutiska förhållningssättet har för oss inneburit att vi skapat en förståelse kring 

olika delar i en destinations varumärkesprocess för att förstå processen som helhet, då vi 

som författar är beroende av att förstå delarna såväl som helheten innan en trovärdig 

tolkning kan göras (Schmidt 2006).   

Valet av en kvalitativ forskningsmetod i denna uppsats motiveras framförallt av att en 

vilja att se på den ständigt pågående och därav svårmätta varumärkesskapande processen 
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som ligger bakom ett existerande varumärke. På grund av den begränsade tidsramen för 

studien hade det varit en omöjlighet att för oss följa den varumärkesskapande processen 

under en längre tid, varför semistrukturerade intervjuer (se 2.2.1 Primära källor) använts 

för att, som Bryman och Bell (2005) beskriver, ge intervjupersonerna tid att reflektera 

över de processer som leder fram till en händelse. En annan fördel med det kvalitativa 

angreppssättet har under arbetet med denna uppsats varit att analys skett kontinuerligt 

vilket, som Patel och Davidson (2003) föreslår, har hjälpt oss som forskare att få nya 

idéer om hur arbetet skall fortlöpa. Eftersom vi har valt att se på varumärkesskapande 

genom två specifika organisationers ögon hade det varit svårt att utse viktiga 

samarbetspartners att kontakta utan att först möta representanter från Ölands Turistbyrå 

och Upplev Norrköping AB som kunde härleda oss i valet. Den kontinuerliga analysen 

som skett under arbetet syns i det förfinade syftet som från början var en önskan om att ta 

reda på vad som karaktäriserar relationer mellan aktörer på en destination. Under 

empiriinsamlingen framkom att karaktärisering kunde göras utifrån vilka utbyten som 

skedde i dessa relationer vilket ledde till ett tydligare inringning av problemet. 

2.1.1 Jämförande fallstudie 

Att jämföra olika egenskaper och dimensioner av ett fenomen är enligt Corbin och Strauss 

(2008) ett naturligt sätt för människan att i vardagen såväl som i forskning förstå sig på 

världen. Forskningsdesignen vi har valt i denna uppsats är att genomföra just en 

jämförande fallstudie mellan hur två aktörer som representerar sin destination, båda 

belägna i Sverige, arbetar med samarbete inom ramen för varumärkesskapande. 

Brotherton (2008) menar att det är viktigt att en jämförelse på detta sätt sker mellan 

liknande kontexter, såsom mellan aktörer i samma land och gärna företrädande samma 

bransch inom turismsektorn. För att öka jämförbarheten fastställde vi därför initialt att vi 

skulle fokusera på de organisationer som enligt flera forskare ses som den övergripande 

organisationen för en destinations marknadsföring och ledning,  det  vill  säga  DMO’s.   

De destinationer som sedan undersökts, dök från början upp som förslag då den ena av 

oss har arbetat inom turismnäringen på Öland samt att den andra har växt upp i 

Norrköping. Detta medförde att vi redan innan studiens start hade inblick i de två 

destinationerna samt kännedom om vissa aktörer verksamma på platsen. Vi har som 

Corbin och Strauss (2008) förklarar använt vår förförståelse till att finna nya möjliga 

innebörder i de egenskaper och dimensioner som studerats och erkänner därmed att vi 

innehar en subjektiv roll. Vi anser att våra erfarenheter och tidigare kännedom om olika 
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aktörer har ökat vår förståelse och varit värdefull i vår väg till förståelse av den komplexa 

destinationen och en destinations samarbeten och således olika aktörer förhåller sig till 

varandra. Samtidigt har vi varit noga med att inte använda vår tidigare kännedom för att 

styra forskningsresultaten, utan har stöttat vår subjektiva bild av viktiga samarbeten som 

finns hos respektive destination, genom att inte själva ha utsett dessa utan att först grunda 

detta i såväl teori som empiri. Yin (1991) menar vidare att en jämförande fallstudie kan 

medföra en större förståelse för utvecklingen av ett komplext fenomen i sin naturliga 

miljö, vilket vi finner att varumärkesskapande hos destinationer kan sägas vara.  

2.2 Informationsinsamling 

2.2.1 Primära källor 

Primärkällor är enligt Patel och Davidson (2003) ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar där forskaren har en närhet till informationslämnaren. Dessa 

utgörs i denna uppsats av tio personer som har fått medverka i kvalitativa intervjuer, vilka 

har skett ansikte mot ansikte samtliga gånger, med undantag för en telefonintervju.  

Urval 

Inom kvalitativ forskning söker vi inte generalisera kunskapen som samlas in (Ryen 

2004) vilket har gjort att intervjupersoner för denna uppsats har valts med eftertanke då 

urvalet enligt Holme & Solvang (1997) är en avgörande aspekt för undersökningens 

framgång. Den systematiska metoden vi använde oss av innefattade att vi redan initialt 

satte upp olika urvalskriterier, (Holme & Solvang 1997) som kommer att beskrivas efter 

uppräknandet av intervjupersonerna. Listan nedan utgör de tio intervjupersoner som 

valdes, varav fem återfinns inom kategorin DMO/kommun, två inom boende-

anläggningar, två inom attraktioner samt en varumärkesexpert. I analyskapitlet kommer 

dessa kategorier samt personernas destinationstillhörighet att fungera som stöd för läsaren 

att skilja personerna åt.  

 Berger, Heidi – kommunikationsdirektör, Norrköpings Kommun 

 Boman, Anne-Lie – hotelldirektör, Elite Grand Hotel, Norrköping 

 Eklöf, Therése – tf. VD, Norrköpings Visualiseringscenter C 

 Ekman, Per – VD och processledare, Tendensor AB 

 Engelholm, Lotta – bokningsansvarig, Ölands Turistbyrå 

 Hallström, Madelene – receptionsansvarig/bokning, Ölands Turistbyrå 

 Juhl, Andreas – verksamhetschef, Eketorps Borg, Öland 
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 Lagerlöf, Magnus – VD, Ekerum Golf & Resort, Öland 

 Leinonen, Christina – turistchef, Upplev Norrköping AB 

 Nyholm, Anders – näringslivschef och ansvarig tjänsteman för turistfrågor, 

Ölands Näringslivskontor/Ölands Turistbyrå 

Vid bestämmandet av dessa intervjupersoner använde vi olika urvalskriterier som 

fastställdes beroende på vilken information vi sökte från de valda representanterna. 

Representanter från de redan fastställda organisationerna, Ölands Turistbyrå och Upplev 

Norrköping AB, valdes utifrån hur pass god kännedom personen, av titeln och 

presentation på respektive destinations hemsida att döma, förväntades ha när det gäller 

turismen inom destinationerna, samt kriteriet att de arbetar med marknadsföring och 

varumärkesskapande. Då destinationernas struktur gällande turismfrågor ser olika ut 

valdes tre personer från Ölands Turistbyrå då dessa anses inneha liknande roll och 

kunskap   som   Upplev   Norrköping   AB’s   turistchef   inklusive   Norrköpings   kommun-

representant. Den representant som intervjuades från Tendensor AB ses som en 

varumärkesexpert då denne valdes på kriteriet att kunna bidra med en allmän och extern 

syn på varumärkesskapande när det gäller destinationer. Dock kan Tendensor AB även 

ses som en samarbetspartner till Ölands Turistbyrå, då de i dagsläget arbetar med att 

utveckla varumärket Öland (Tendensor AB 2011) vilket är en aktör som inte finns 

motsvarande i fallet Upplev Norrköping AB. Då representanten från Tendensor AB 

antogs till viss del vara färgad av det pågående samarbetet med Öland, delades denna 

intervju upp i två delar; en allmän del om varumärken samt en del om det specifika 

Ölandsprojektet.  

Övriga intervjupersoner utgör samarbetspartners till våra valda organisationer och utsågs 

genom snöbollsmetoden, vilket enligt Bryman och Bell (2005) innebär att de är 

rekommenderade av intervjupersonerna vid övriga intervjutillfällen. Undantag där 

snöbollsmetoden inte användes var Ekerum Golf & Resort, där vi själva valde att 

kontakta en av de aktörerna som under andra intervjuer framstod som en utav de större på 

boendesidan, då Ölands Turistbyrå reserverade sig från att nämna någon. Ekerum Golf & 

Resort kan till skillnad från Elite Grand Hotel även ses som en attraktion i och med att de 

erbjuder aktivitet i form av golf. För övrigt underströk såväl Ölands Turistbyrå som 

Upplev Norrköping AB att nämnda samarbetspartners endast utgjorde ett axplock av flera 

viktiga samarbetspartners. Trots att snöbollsmetoden innebär att valet av intervjupersoner 

delvis läggs i händerna på någon annan, är det fortfarande vi som forskare som bestämt 
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att så skall ske varför denna typ av urval inte heller bör ses som helt slumpmässigt (Ryen 

2004). Istället medförs genom denna metod en form av säkerställning att personer med 

önskad kännedom väljs (Bryman & Bell 2005) och att dennes sätt att se på världen och 

specifika händelser bidrar på ett relevant sätt till undersökningens problemställning (Ryen 

2004). Ytterligare säkerställning av att dessa, genom snöbollsmetoden föreslagna, 

personer var relevanta för denna studie gjordes genom att se på andra forskares studier, 

där exempelvis Sheehan och Ritchie (2005) nämner våra valda kategorier i form av 

kommun, hotell och attraktion, som viktiga aktörer för en DMO. Att på detta sätt använda 

sig av flera olika datakällor, det vill säga olika personer samt olika platser där fenomenet 

som studeras förekommer, är enligt Patel och Davidson (2003) en aspekt i vad som kallas 

triangulering och som syftar till att generera ett rikare underlag för vår studie. 

Tillvägagångssätt 

Den kvalitativa intervjumetod som har använts för denna uppsats är semistrukturerade 

intervjuer som huvudsakligen utförts ansikte mot ansikte med intervjupersonen, samt med 

en intervjuguide (se Bilagor) som underlag. Vid samtliga tillfällen har vi två författare 

antagit rollen som intervjuare samtidigt som intervjupersonen varit ensam, förutom i 

undantagsfallet då två personer från Ölands Turistbyrå intervjuades tillsammans då dessa 

själva ansåg sig besitta kompletterande kunskap. Vi valde den semistrukturerade 

intervjuformen på grund av dess flexibilitet, eftersom vi som Ryen (2004) diskuterar, 

anade att en alltför tydlig förhandsstruktur skulle kunna hindra oss från att fånga upp 

intervjupersonernas perspektiv på vårt studerade ämne. Denna intervjuform möjliggjorde 

att intervjupersonerna kunde känna en frihet att svara på sitt eget sätt då den 

karaktäriseras av att specifika teman, istället för förutbestämda frågor, används som 

utgångspunkt under intervjun (Bryman & Bell 2005). Våra specifika teman utsåg utifrån 

den teori vi kontinuerligt fördjupade oss i vid litteraturgenomgången och bestod under 

samtliga intervjuer av tre begrepp; varumärke, samarbete och DMO.  

Våra teman förmodades kunna innebära olika saker för de olika intervjupersonerna, 

varför operationalisering av de teoretiska begreppen gjordes genom en översättning till 

allmänna förklaringar som intervjupersonerna antogs lättare förstå (Patel & Davidson 

2003). Vi diskuterade varumärke som ett tvådelat begrepp där den ena sidan motsvaras av 

destinationens turismaktörers gemensamma identitet och den andra innefattar den av 

turisterna uppfattade bilden av destinationen. Samarbete behandlades vidare som en 
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relation där allt ifrån socialt till finansiellt utbyte sker, medan en DMO slutligen 

förklarades som en övergripande aktör för turismaktörerna på destinationen.  

Samtliga intervjuer öppnades genom att småprata och att samla in bakgrundvariabler, för 

att senare avslutas med att ge tid till både forskare och intervjuperson att ge kommentarer 

och beröra sådant som under intervjun känts utelämnat. Vi valde att inledningsvis fråga 

relativt ingående om exempelvis intervjupersonens arbetsuppgifter och vara uppmärksam 

på detta för att på så sätt som Holme och Solvang (1997) föreslår, skapa en tillit mellan 

oss och intervjupersonerna redan från start. Emellan inledning och avslutning 

diskuterades frågor som inrymdes under våra teman och var öppna i sin karaktär (Krag 

Jacobsen 1993) samtidigt som ordning i vilken de ställdes varierade beroende på 

intervjusituationen. Frågorna kom alltså att ha en relativt låg grad av, vad Patel och 

Davidson (2003) benämner, standardisering såväl som strukturering. Konkret gavs detta 

uttryck genom att frågornas utformning skiljde sig emellan de olika intervjutillfällena 

trots att standardiserade teman användes, och vidare genom att frågorna ställdes i olika 

ordning, det vill säga med en låg grad av strukturering. Våra teman möjliggjorde för oss 

att under intervjun känna efter hur länge vi hade behandlat de olika temana och således 

avgöra när det var dags att gå vidare, vilket Ryen (2004) menar är ett sätt att utnyttja 

intervjuns flexibilitet.  

Intervjuerna har skett på respondenternas arbetsplatser, mestadels i arbetsrum, 

konferensrum eller i annan avskild del av byggnaden, där de intervjuade personerna 

upplevdes känna en trygghet. Som Bryman och Bell (2005) uppmärksammar kan 

störmoment i form av telefoner som ringer eller personer som knackar på dörren 

förekomma i just arbetsrum, vilket även var fallet för oss. Dessa moment inträffade dock 

endast ett fåtal gånger och upplevdes inte som störande då det inte påverkade kvaliteten 

på ljudinspelningen utan snarare innebar ett tillfälle för oss som intervjuare att diskutera 

med varandra. Den telefonintervju som skedde skulle från början inta formen av ett möte 

via Skype, men då ljudkvaliteten i detta medium inte höll tvingades vi avbryta och 

fortsätta intervjun per telefon. Vi anser att ingen värdefull information föll bort på grund 

av detta byte, då intervjupersonen inte hade hunnit längre än att hon kunde börja om med 

presentationen av sig själv väl på telefon.  

Förutom med hjälp av ljudinspelning, skedde registrering av intervjusvaren under den 

första intervjun genom anteckningar, vilket visade sig vara överflödigt. Vi hade för avsikt 



 13 

att genom anteckningarna kunna se vad som under intervjuns gång framstod som extra 

viktigt, men kom fram till att ljudinspelningen räckte då den, som Patel och Davidson 

(2003) förklarar, innebär en fördel i att intervjupersonens svar registreras exakt samt att vi 

utan att anteckna hade lättare att fokusera på att ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna 

tog mellan 30 och 60 minuter och har kort efter intervjutillfället transkriberats för att 

intervjupersonens gester samt sätt att tala skulle finnas färskt i minnet hos oss som 

intervjuare. Transkribering av samtliga intervjuer resulterade i nio dokument 

innehållandes mellan 2500 och 8000 ord, och då cirka tio minuters inspelad tid tar en 

timme att transkribera, har vi lagt minst tre timmars tid på att transkribera per intervju. 

Som Bryman och Bell (2005) förklarar är det inom kvalitativ forskning intressant att 

studera vad som sägs av intervjupersonen såväl som hur det sägs, för att förstå vad 

intervjupersonen menar utifrån sättet denne säger något på (Schmidt 2006). Genom att 

lyssna på de inspelningar vi gjort, drog vi vid transkriberingen oss till minnes båda delar i 

relativt stor utsträckning. Vid telefonintervjun gick vi som intervjuare miste om 

intervjupersonens olika ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket har gjort det svårt att i 

vissa fall tolka intervjupersonens svar, då vissa svar kan ha sagts med ett leende eller på 

ett mer lättsamt sätt än vi uppfattat det som. Vi är medvetna om att inspelning av 

intervjuerna kan ha påverkat på vilket sätt intervjupersonerna har svarat, då det som 

Bryman och Bell (2005) diskuterar kan finnas en oro hos vissa på grund av vetskapen om 

att dennes ord kommer att finnas bevarade. Vi upplevde dock samtliga intervjupersoner 

som samarbetsvilliga och öppna samt deras svar som tillförlitliga.  

2.2.2 Övrigt material 

Utöver primärkällor har övrigt material för denna uppsats inhämtats från vetenskapliga 

böcker och artiklar samt en mindre del av material som de organisationer vi studerat har 

tagit fram i andra ändamål än till vår studie. Vi har varit kritiska till de källor som 

används då det påverkar den egna studiens pålitlighet (Patel & Davidson 2003) genom att 

främst arbeta med litteratur från betrodda författare som vi blivit bekanta med under vår 

studietid och vars teorier återfinns frekvent i såväl böcker som vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter såsom Tourism Management och Annals of Tourism 

Research har hittats genom Linnéuniversitetets sökmotor OneSearch och har för oss blivit 

viktigt, då forskning om varumärkesskapande i den kontext vi ser den kan ses som relativt 

nytt inom forskningen. Detta illustreras exempelvis av García et al. (2012) som menar att 

förekomsten av place branding som begrepp, vid elektroniska sökningar efter 
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vetenskaplig litteratur på internet, har dubblerats sedan år 2004 att döma av sökmotorn 

Google Scholar, samtidigt som destinationsmarknadsföring och destinationsvarumärkens 

aktualitet har poängterats av forskare såsom Pike (2008) och Hall (2008). Detta faktum 

har bidragit till att flertalet källor vi använt oss av är relativt uppdaterade, trots att äldre 

källor medvetet förekommer med syfte att skapa en bredare diskussion.  

Annat material i form av data från organisationer och institutioner har i uppsatsen använts 

som komplement till empirisk data som kommit utav våra intervjuer, där ett exempel är 

den offentliga statistik som förekommer i vår uppsats. Denna typ av data kan enligt 

Bryman och Bell (2005) anses pålitlig i det avseende att den inte direkt har i syfte att 

undersöka det forskaren avser, vilket gör att den är opåverkad av det som studeras. Valet 

att begränsa användningen av offentlig statistik kan dock ses som berättigat, sett till det 

faktum Bryman och Bell (2005) presenterar, nämligen att statistiken kan bygga på 

skiftande definitioner utan att för den skull vara fel.    

2.3 Kunskapsprocessen 

Vi har genomgående under kunskapsprocessen pendlat mellan en induktiv och deduktiv 

ansats. Den induktiva ansatsen präglas av att forskarna följer upptäckandets väg, medan 

den deduktiva ansatsen präglas av att forskarna följer bevisandets väg (Patel & Davidson 

2003). Ett växlingsspel dessa emellan brukar benämnas abduktion (Olsson & Sörensen 

2007) och kan ses som ett positivt arbetssätt då Patel och Davidson (2003) hävdar att 

forskaren ofta låses om den arbetar strikt induktivt eller deduktivt. Yu Chong (1994) 

menar att målet med abduktion är att utforska data, hitta mönster och föreslå en sannolik 

hypotes. Det finns dock forskare som anser att abduktion är ett begrepp som inte tillför 

något i sig, eftersom det lättare beskrivs som ett växlingsspel mellan just induktion och 

abduktion (Gummesson 2000), samtidigt som andra forskare hävdar att de tre begrepp 

skiljer sig så pass mycket åt att de kan sägas utgöra olika steg i en forskningsprocess (Yu 

Chong 1994).  

Abduktion såsom Yo Chong beskriver den kan liknas vid hur kunskapsprocessen gått till 

under alla våra tre studieår, då vi har fördjupat oss i turismindustrin och tagit del av 

mönster inom turismvetenskapens forskning. När kandidatuppsatsen sedan påbörjades 

använde vi oss av det deduktiva angreppssättet, då vi utifrån existerande teorier utformat 

vårt syfte. När syftet tagit form initierade vi så fort som möjligt kontakt med lämpliga 

intervjupersoner som antogs kunna besvara frågeställningarna, då tidigare erfarenhet lärt 
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oss att turismbranschen karaktäriseras av en hektiskt vår med mycket planering inför 

sommarsäsongen. I väntan på att intervjutillfällena skulle äga rum arbetade vi med vår 

litteraturgenomgång som återfinns i teoriavsnittet genom att börja gruppera ihop 

kunskapen kring olika områden aktuella för vårt problem, vilket Patel och Davidson 

(2003) belyser är ett vanligt förlopp. I takt med att empirin samlats in har det induktiva 

angreppssättet använts, genom att teoriavsnittet har anpassats efter tidigare okända 

synvinklar av vårt problem som framkommit under intervjuerna. Då det teoretiska kapitlet 

sammanställdes samtidigt som vi förberedde och genomförde intervjuerna, har detta 

stadie i vår kunskapsprocess präglats av både induktion och deduktion.  

I och med vårt kvalitativa tillvägagångssätt har information om verkligheten hämtats i 

verbal symbolform och således bestått av ord som i efterhand har varit möjliga att 

reducera ner till kategorier (Patel & Davidson 2003). Kategorierna har tagits fram genom 

att i de transkriberade och utskrivna intervjuerna markera återkommande, skilda och 

liknande resonemang hos intervjupersonerna inom och emellan de två destinationerna. 

Utifrån dessa kategorier har vi tagit fram rubriker som fångar in resonemangen inom 

ramen för uppsatsens syfte. Vi har försökt att vara vidsynta för att minska risken för att 

den hypotetiska teorin endast verifieras under vårt deduktiva arbete för att den analytiska 

avslutande delen av uppsatsen skall representera ett resultat som kommer så nära 

sanningen som möjligt, vilket konkret syns i att rubrikerna är framtagna utifrån empirin 

och inte fullt följer det teoretiska ramverket.  

2.4 Kvalitetskriterier för vetenskaplig forskning 

Att bestämma vad som kännetecknar god kvalitet på kvalitativa data har enligt Ryen 

(2004) visat sig vara svårt trots att ord som validitet och reliabilitet är vanligt 

förekommande. Dessa begrepp kritiseras av Guba och Lincoln (1989) som menar att ord 

som trovärdighet och pålitlighet bör användas som substitut när det gäller kvalitativ 

forskning. Validitet innebär enligt Patel och Davidson (2003) i grunden att vi undersöker 

det som avser undersökas, medan reliabilitet innebär att vi gör det på ett tillförlitligt sätt. 

Dessa två kvalitetskriterier kan ses som svåra att applicera på en kvalitativ undersökning 

eftersom det inom detta angreppssätt anses vara omöjligt att uppnå direkt kunskap om en 

verklighet som varken går att återskapa med ord eller finna överrensstämma, då varje 

individ producerar och konstruerar sin egen verklighet (Ryen 2004).  
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Något som tyder på att reliabilitet inte helt passar som kvalitetskriterie inom vår 

kvalitativa forskning är Gummessons (2000) argument om att reliabilitet innebär att 

samma resultat uppnås i det fall två eller fler forskare studerar samma sak med samma 

syfte. Eftersom tolkningen är en central del i vår uppsats i och med vår kvalitativa metod, 

kan det anses som en omöjlighet att uppnå reliabilitet utifrån Gummessons definition, då 

vi som forskare har en unik metod, unik sammansättning av intervjupersoner samt olika 

bakgrundsinformation och erfarenheter som innebär att vår tolkning leder till ett unikt 

resultat. Detta medför att reliabilitet som begrepp enligt Patel och Davidson (2003) sällan 

används inom kvalitativ forskning, utan sammanflätas med begreppet validitet som vi 

därför valt att fokusera på, som en kombination av Guba och Lincolns (1989) begrepp 

pålitlighet och trovärdighet. Vi är medvetna om att våra val av fall inte går att ses som 

representativa för alla destinationers varumärkesskapande process, varför det är viktigt för 

läsaren att initialt förstå att den främsta avsikten från oss som forskare inte är att uppnå 

teoretisk generaliserbarhet. Istället ämnar vi skapa en större förståelse för utvecklingen av 

ett komplext fenomen i sin naturliga miljö (Yin 1991).  

Ett annat problem som kan bli aktuellt inom jämförande studier innefattar enligt Bryman 

och Bell (2005) hur likvärdighet mellan urvalsgrupper och variabler görs. Som 

presenterats tidigare har likvärdigheten mellan de två destinationerna vi avser undersöka 

förstärkts genom avsmalning till två motsvarande organisationer på platserna, samt 

genom att personer på liknande position inom organisationen har valts för 

empiriinsamling. Organisationerna samt dess förhållanden till destinationens övriga 

turismaktörer är dock inte uppbyggda på samma sätt varför intervjupersonerna omöjligt 

kan besitta exakt samma kompetens och kunskap. På grund av detta har vi försökt stärka 

trovärdigheten genom att exempelvis anpassa antalet intervjupersoner från respektive 

destinations kommun och turistbyrå för att således ringa in de kunskaper som har varit 

nödvändiga i strävan att uppnå studiens syfte. När det gäller övriga kategorier 

intervjupersoner, innefattande viktiga samarbetspartners, har representanter inom samma 

bransch valts ut på de två destinationerna genom snöbollsmetoden. Således finns en risk 

att likvärdighet saknas när det gäller faktorer såsom målgrupper, beläggning, storlek och 

geografisk placering, trots att samtliga är samarbetspartners eller på annat sätt viktiga för 

respektive destinations varumärkesskapande. Förutom att använda oss utav två specifika 

destinationer har vi inkludera en extern röst i form av intervjupersonen från Tendensor 

AB i vårt urval, för att på detta sätt nyttja triangulering som ett sätt att validera 
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forskningen och därigenom öka vår trovärdighet. Triangulering innebär enligt Patel och 

Davidson (2003) att fler datakällor används, såsom olika personer och platser där ett 

fenomen yttrar sig, i vårt fall varumärkesskapande som fenomen hos två olika 

destinationer. På detta sätt får vi som forskare chans att studera samma fenomen fast i 

olika sammanhang för att kunna tolka variationen hos detta.  
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3. TEORI 

I detta kapitel kommer du som läsare att introduceras för de teorier som under vår 
litteraturgenomgång har framstått som viktiga inom ramen för vårt syfte. Varje avsnitt 
kommer inledas med en text som motiverar tanken bakom teorivalen, vilka sedan 
fördjupas för att du som läsare skall få chansen att skaffa dig en teoretisk förståelse av 
forskningsområdet inför den kommande analysen.   

3.1 En destination som nätverk 

 

3.1.1 Destination 

”Tourism is the temporary movement of people to destinations outside their normal 
places of work and residence, the activities undertaken during their stay in those 
destinations, and the facilities created and services provided to cater to their needs.”   

(Wall & Mathieson 2006:1) 

Som kan utläsas i Wall & Mathiesons (2006) definition av turism, byts ordet plats när det 

kommer till turismindustrin ut mot destination (Pike 2008) och utgör enligt Framke 

(2001) det mest använda ordet inom ämnet turism. Begreppet kan i enkelhet beskrivas 

som den plats där de flesta aktiviteter relaterade till turism sker (Pike 2008) samtidigt som 

en plats enligt Bohlin och Elbe (2007a) endast skall ses som en destination om den 

innehar tre vitala förutsättningar; attraktioner, infrastruktur och ett utbud av stödjande 

tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen. En destination kan enligt Pike (2008) 

ses som multidimensionell genom den mängd av attribut som den innehåller; attraktioner 

och boende som sevärdheter och stränder. Följaktligen kan en destination enligt Holloway 

(2009) vara såväl en stad som region så länge platsen innefattar attraktioner och faciliteter 

samt finns tillgängliga för turisten. Page och Connell (2006) sammanfattar dessa 

förutsättningar i ett amalgam av sex a:n, vilka är; de paket som finns att tillgå (available 

packages), tillgänglighet (accessibility), attraktioner (attractions), faciliteter (amenities), 

aktiviteter (activities) och extra tjänster (ancillary services), vilket ligger i linje med 

Holloways (2009) och Bohlin och Elbes (2007a) definitioner. Framke (2001) påpekar 

dock att destination är ett problematiskt begrepp, då den geografiska avgränsningen är 

beroende på vem som definierar den, och således inte nödvändigtvis utgörs av politiska 

gränser (Pike 2008). Detta förklarar Framke (2001) som att begreppet destination kan ha 

I detta avsnitt vill vi peka på att destinationer innehåller flertalet turismaktörer 
som med sina varor och tjänster tillsammans erbjuder turisten en holistisk 
turismprodukt, varför en destination med fördel kan ses som ett komplext 
nätverk. Vidare är syftet med detta avsnitt att ge en bakgrundsbild till 
nätverksteorin som återkommer under kommande avsnitt. 
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både en statisk dimension där platsen avgränsar destinationen, och en dynamisk 

dimension. I den dynamiska dimensionen är det mixen av olika aktörer, varor och tjänster 

som bestämmer vilket geografiskt område som utgör destinationen (Framke 2001), det 

vill säga inom vilket område klustret av turismresurser finns (Pike 2008).  

3.1.2 Turismnätverk 

Turismindustrin definieras enligt Dictionary of Leisure, Travel and Tourism (Collin 2005) 

som alla de företag som tillhandahåller tjänster för turisten, vilka enligt Wang och 

Fesenmaier (2007) exempelvis består av boendeanläggningar såsom hotell, motell och 

vandrarhem; naturliga eller skapade turismattraktioner; kultur-, konst-, och 

evenemangsorganisatörer; samt detaljhandel i form av antikvariat och souvenirbutiker. Ett 

kluster av turismresurser kan liknas vid ett nätverk som enligt Barney (2004) definieras 

utifrån begreppen noder, länkar och flöden. Nätverken blir existerande genom att en 

mängd olika noder är sammankopplade med varandra genom länkar, över vilka flöden 

sker. Noder kan sägas vara den mängd av olika turismaktörer som Scott, Baggio och 

Cooper (2008) menar karaktäriserar turismindustrin och som var och en ingår i ett eller 

flera nätverk. Flödet mellan turismaktörerna består i ett utbyte av aktiviteter, resurser och 

människor (Ford et al. 2003), medan länkarna som kan utläsas i citatet nedan, utgörs av 

relationer mellan turismaktörerna som ingår i turismnätverket. Ett turismnätverk kan 

alltså definieras som:  

”A tourism network is a set of formal, co-operative relationships between 
appropriate organizational types and configurations, stimulating inter-
organizational learning and knowledge exchange and a sense of community and 
collective common purpose that may result in qualitative and/or quantitative benefits 
of business activity, and/or community nature relative to building profitable and 
sustainable tourism destinations.”   

(Ramayah, Lee & In 2011:413-414) 

Syftet med ett turismnätverk är således att informera om tillgängligheten av de olika 

aktiviteter som finns på en destination och att få turismaktörer att samarbeta för att 

tillsammans skapa en turismprodukt (Novelli, Schmitz & Spencer 2006). Denna 

turismprodukt består i ett samlat erbjudande av flera olika leverantörers varor och tjänster 

(Kamfjord 1999), vilka riskerar att arbeta i en isolerad miljö (Novelli et al. 2006) om de 

inte, som Holloway (2009) förespråkar, förs ihop inom turismbranschen. Turisten ser 

enligt Smith (1994) ofta hela resan som en sammansatt produkt, vilket innebär att en 

turismprodukt utvärderas från ett holistiskt perspektiv, snarare än från ett delperspektiv 

(Zach & Racherla 2011). Detta innebär att en destination blir bedömd som en enda 
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produkt istället för en kombination av ett flertal olika organisationer (Wang & Xiang 

2007).  D’Angella   och  Go   (2009)  menar   att   aktörerna   som   finns   på   en   destination   ofta  

ingår i ett turismnätverk med syfte att konkurrera med andra destinationers turismnätverk 

och många destinationers produkter är enligt Hall, Müller och Saarinen (2009) således ett 

resultat av en interaktion mellan producenter och leverantörer som finns i en destinations 

nätverk. 

3.2 Spindeln i nätet 

 

3.2.1 Platsmarknadsföring hos en destination 

Wang och Krakover (2008) menar att turismaktörer kan vara inblandade i olika former av 

relationer när det kommer till att marknadsföra en destination, där en möjlighet är att 

arbeta tillsammans med en Destination Marketing Organization (DMO) som enligt Pike 

(2008) ofta är offentligt ägd med huvuduppgift att marknadsföra en hel destination. Dessa 

organisationer med ansvar för platsmarknadsföring har som syfte att sälja platser (Pike 

2008) och skapa en destinationsimage där destinationen skall uppfattas som en helhet 

(Dwyer & Kim 2003). Marknadsföring av platser har utvecklats i takt med att turism som 

tidigare nämnt numer är en aktivitet som flertalet människor från världens utvecklade 

länder ägnar sig åt (Wall & Mathieson 2006). I och med ett ökat antal turister har nya 

destinationer växt fram varför städer såväl som regioner och länder behöver konkurrera 

om att attrahera nya invånare, företag och turister och drivs därför till att ägna sig åt att på 

bästa sätt marknadsföra sin plats (Löfgren 1999). Kotler, Haider och Rein (1993) belyser 

att platser står inför en rad problem eller kommer att göra så inom den närmsta framtiden, 

då platser och destinationer måste kunna konkurrera i denna ökade konkurrens. Det räcker 

enligt Qu et al. (2011) inte att som destination konkurrera med hjälp av att erbjuda 

kvalitativt boende, natursköna vyer och vänliga människor eftersom detta återfinns hos en 

mängd olika destinationer, som enligt Pike (2008) i konsumentens ögon utgör substitut till 

varandra. Enligt Kotler och Gertner (2004) är det ett faktum att konsumenterna har 

tusentals möjliga destinationer att välja mellan, varför liknande drag inte är nog för att en 

Eftersom en destination består av en komplex sammansättning av turismaktörer 
kan det ses som nödvändigt med en övergripande organisation inom 
turismnätverket som arbetar för att destinationen skall kunna konkurrera med 
andra turismnätverk. Detta avsnitt syftar till att skapa en förståelse för hur en 
DMO kan ses som ett övergripande organ för de aktörer som finns inom 
turismnätverket på en destination, genom att för dessa agera marknadsförare 
och/eller ledare.  
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viss destination skall bli inkluderad inom ramen för konsumentens val (Morgan & 

Pritchard 2004).  

För att som destination kunna framstå som unik och differentierad nog att bli 

konsumentens slutgiltiga val (Morgan & Pritchard 2004) krävs enligt Kotler et al. (1993) 

för platser att lära sig tänka mer som företag genom att destinationer bör arbeta med 

utvecklande av produkter, marknader och målgrupper. Ur ett marknadsföringsperspektiv 

blir en   DMO’s   roll   att   vara   den   yttersta   aktören   som   turisterna   möter   (Morgan   et   al.  

2004a) och kan antas finna en utmaning i att marknadsföra destinationen som ofta 

karaktäriseras av att vara multidimensionell genom den mängd av attribut som den 

innehåller (Pike 2008) såsom resurser, människor och infrastruktur (Hall et al. 2009) som 

enligt Kamfjord (1999) förvaltas av olika sektorer. Dessa sektorer innefattar en mångfald 

av intressenter såsom flygplatser, offentliga organ som ansvarar för transport och 

infrastruktur samt förvaltare av turistattraktioner (Gopalan & Narayan 2010). En DMO 

kan i fråga om marknadsföring därmed sägas representera en mängd av attribut, styrda av 

offentliga såväl som privata aktörer, som den oftast inte har någon direkt kontroll över 

(Pike 2008). För en DMO skiljer sig arbetet med marknadsföring således från traditionell 

marknadsföring av varor och tjänster genom att mer integrering behövs (Morgan et al. 

2004a) bland dess aktörer som består av såväl privata som offentliga aktörer, turister och 

andra organ med intresse i en destinations turismindustri (Page & Connell 2006:322). En 

utmaning för en DMO blir således att sammanföra intressenterna och få dessa att 

samarbeta (Heath 2003).  

3.2.2 Ledning av turismnätverket 

Det råder delad   mening   om   en   DMO’s   syfte   är   att   arbeta   med   marknadsföring eller 

ledning genom att sammanföra turismintressenterna inom en destination, då dessa 

organisationer även kan benämnas Destination Management Organizations. I och med att 

turisten som tidigare nämnt uppfattar destinationen som en hel produkt (Smith 1994) 

samtidigt som det råder en konkurrens destinationer emellan har det enligt Bornhorst et 

al. (2010) skapats ett behov av att föra samman aktörerna och deras gemensamma mål. 

För detta ändamål har det enligt Pike (2008) blivit vanligt att destinationer leds såväl som 

marknadsförs av en DMO. På detta sätt kan en DMO ses som en viktig nod i 

turismnätverket (Barney 2004) som enligt Dwyer och Kim (2003) har som syfte att vara 

ett koordinerade organ med uppgift att leda den mängd av olika privata och offentliga 

aktörer som en destination består av. Detta ledarskap kan även användas för att skapa en 
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övergripande plan för turismutveckling av en destination (Dwyer & Kim 2003), i vilken 

en DMO kan fungera som en medelpunkt eller underlättare genom att kartlägga en 

destinations  utveckling  inom  turism  (D’Angella  &  Go  2009).   

En DMO som ledare kan även sägas arbeta med att samordna beslutsfattande angående 

hur   relationer  etableras,   organiseras  och  styrs  på  en  destination   (d’Angella  &  Go  2009) 

och kan därav sägas arbeta med utformningen av de länkar som binder samman 

turismaktörerna i nätverket (Ramayah et al. 2011). Som antytts är turismprodukten ett 

amalgam av dessa turismaktörers varor och tjänster (Buhalis 2000), där leverantörerna 

dels besitter gemensamma mål som direkt gynnar platsen samt besitter egna mål som 

syftar  till  den  privata  verksamheten  (d’Angella  &  Go  2009).  Trots  skilda  mål  innehar  var  

och en av dessa leverantörer en roll inom turismindustrin (Baggio & Cooper 2010) och 

kan därav ses som intressenter för en destination (Sheehan & Ritchie 2010) som alla 

hjälper till att uppfylla turistens mångfaldiga behov (Xu 2010). Ett intressentperspektiv är 

viktigt för en DMO att inta, eftersom relationerna till samhället enligt Bornhorst et al. 

(2007) är en gemensam nyckelfaktor för framgång för en destination såväl som för en 

DMO. En indikation på hur viktiga dessa olika relationer är går att få genom att se på den 

modell Sheehan och Ritchie (2005) framställt för att visa på att vissa aktörer i större 

respektive mindre utsträckning påverkar en DMO (se Figur 1). Påverkan kan enligt 

Bornhorst et al. (2010) antingen öka framgången för en destination eller medföra en 

fragmentering bland aktörerna som för destinationen innebär minskad framgång. 

 

Figur 1:  En  DMO’s  intressenter. Källa: Sheehan & Ritchie 2005:728 

De aktörer som enligt Sheehan och Ritchie (2005) kan sägas vara viktigast för en DMO är 

de attraktioner, hotell och offentliga myndigheter som finns på destinationen, vilka även 

Bornhorst et al. (2010) funnit viktiga nog att inkludera i sin undersökning om vilka 
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faktorer som styr framgången för en destination. Attraktionerna kan delas in i primära, 

sekundära och tertiära attraktioner där de två förstnämnde är sådana turisten känner till 

sedan innan, medan en tertiär attraktion upplevs på plats (Bohlin & Elbe 2007a). Vidare 

menar författarna att dessa attraktioner i olika utsträckning kan påverka turistens val av 

destination samt påverka hur destinationen i sin helhet upplevs. Mindre attraktioner kan 

enligt Ford, Gadde, Håkansson och Snehota (2006) uppleva att de har mindre att säga till 

om när det gäller vilket pris eller kvalitet de bör ha på sina produkter eftersom ett nätverk 

enligt Barney (2004) besitter möjligheten att stänga aktörer ute. Hotell kan ses som extra 

viktiga för en DMO eftersom de har en grundläggande roll för en destination att kunna 

attrahera och ta emot intäktsgivande konferenser och evenemang, samt eftersom de precis 

som myndigheter och attraktioner utgör en förutsättning för en DMO att kunna finansiera 

sin verksamhet (Sheehan & Ritchie 2005).  

3.3 Relationer inom turismnätverket 

 

3.3.1 Relationer inom turismnätverket 

I   och  med   att   många   av   en  DMO’s   viktiga   aktörer   utgör   källan   för   finansiering,   finns  

enligt  Sheehan  och  Ritchie  (2005)  en  risk  för  DMO’s  att   förlora  finansieringen  för  dess  

verksamhet om existerande samarbeten inte fungerar. Som Ford et al. (2006) förklarar är 

beroendet i en relation alltid i viss grad ömsesidigt då de två parterna ämnar lösa 

gemensamma problem. Detta skulle i fallet med en DMO kunna innebära att dessa, som 

diskuterat, ägnar sig åt frågor som marknadsföring såväl som planering av turismen på 

destinationen (Pike 2008) som mindre företag har svårt att hinna med i och med strävan 

att nå verksamhetens egna mål (García et al. 2011). Fyall och Garrod (2005) menar att ett 

fokus mot interorganisatorisk koordinering och gemensamt beslutsfattande inom 

turismindustrin har ökat, varför turismnätverket enligt Hall et al. (2009) består av en hög 

grad av intern och extern koordination och kommunikation mellan olika turismaktörer. 

Dessa samarbeten inom turismindustrin handlar enligt Bailey och Koney (2000) om 

relationer mellan turismnätverkets aktörer på makronivå, det vill säga över 

marknadsrelationerna med slutkonsumenten (Gummesson 2008). Relationerna kan vara 

I rollen som marknadsförare såväl som ledare behöver en DMO arbeta med 
relationer till turismaktörer inom destinationens nätverk. Detta avsnitt kommer 
att visa på att relationer inom turismindustrin generellt är viktigt och redogöra 
för olika former som dessa relationer kan inta. Slutligen kommer vi att beskriva 
de flöden som sker i form av utbyten mellan aktörerna i turismnätverket som är 
sammanlänkade genom relationer. 
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såväl konkurrerande som samverkande, men även en hybrid blandning av dem båda; 

coopetition (Wang & Krakover 2008), vilket på svenska skulle kunna översättas till 

samkurrens (samarbete och konkurrens). Fenomenet att simultant konkurrera och 

samarbeta har enligt Kylänen och Rusku (2011) fått en allt större betydelse inom 

tjänstesektorn, och då även turismindustrin, som Fyall och Garrod (2005) menar alltid 

haft samarbete som trend. Vidare har Kylänen och Rusku (2011) i sin teoretiska och 

empiriska studie kommit fram till att coopetition finns implementerat i dagliga aktiviteter 

och skall ses som en tänkbar strategi för turismaktörer. Fyall och Garrod (2005) 

förespråkar därför att byta ut de fientliga relationerna till varaktiga och samarbetsvilliga 

avtal, samtidigt som Zach och Racherla (2011) menar att en destinations framgång avgörs 

utefter hur koordinationen och relationerna ser ut mellan de olika organisationer som 

finns med i turismens nätverk.  

3.3.2 Utbyten i olika relationsformer 

En förutsättning för att relationer skall etableras inom turismnätverket är att ett delat 

intresse och en vilja att engagera sig i relationsbyggande finns (Bailey & Koney 2000). 

En nyckelfaktor till varför intresset har ökat för att skapa relationer inom turismindustrin 

anser Kotler et al. (2006) vara övertygelsen om att organisationer och 

destinationsområden kan skapa konkurrensfördelar genom att gå ihop och dela kunskap, 

expertis, kapital och andra resurser, för att nätverket som helhet skall kunna bli starkare 

än de enskilda delarna (Ford et al. 2006). Har dessa relationer som delas av två eller flera 

aktörer ett gemensamt syfte att vara till fördel för inblandade parter och dess kunder, kan 

de enligt Bailey och Koney (2000) ses som strategiska och inta fyra olika former; 

cooperation, coordination, collaboration och coadunation (se Figur 2).  
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Figur 2: Strategiska relationer.  
Källa: Bailey och Koney 2000:7,9 
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Relationerna skiljer sig som modellen visar i grad av integration och formalitet mellan 

aktörerna, samtidigt som utbytet i de olika relationerna varierar, från att aktörerna endast 

delar information till att de strukturerar organisationen utefter varandras verksamhet. De 

olika formerna av relationer är passande vid olika tillfällen där interorganisatoriskt 

samarbete äger rum, där formen väljs efter omständigheterna som skiljer sig i fråga om 

exempelvis hur mycket tillit aktörerna känner och hur mycket tid som dessa kan avvara 

(Bailey & Koney 2000). När det gäller turism ser de strategiska relationernas form och 

dess utbyten något annorlunda ut och kan kort beskrivas som följer: 

Tabell 1: Relationsformer och dess utbyten inom turism. Källa: Wang & Xiang (2007) 

Relationens form Utbyte 
Affiliation Ofta informellt samarbete, två eller flera turismorganisationer är löst 

sammankopplade då de delar samma intressen. 
Cooperation Självständiga turismorganisationer delar information sinsemellan för att 

stödja varandras organisatoriska aktiviteter. 
Coordination Vanligtvis självständiga turismorganisationer anpassar sin verksamhet, 

sponsrar särskilda event eller liknande för att finna gemensamma mål. 
Collaboration Parterna arbetar tillsammans med gemensamma strategier och får släppa 

en del av självständigheten för att gemensamt uppnå ett bestämt mål. 
Strategic network Alla turismorganisationer som är involverade i nätverket har en 

gemensam vision och använder sig av ett systemperspektiv för att nå 
nätverkets mål genom att ha en konsekvent strategi och samordnade 
insatser.  

 

Dessa olika relationsformer kan enligt Wang och Xiang (2007) användas för att ringa in 

och tydliggöra till vilken grad turismaktörer arbetar tillsammans för att nå sina mål, samt 

för att fastställa vilka interorganisatoriska utbyten som sker. Ford et al. (2006) menar att 

dessa utbyten mellan aktörer inom ett nätverk, såsom ett turismnätverk, kan ses som 

relationer i form av sammanlänkade aktiviteter, resurser och människor. Enligt Barney 

(2004) bestäms nätverkets utfall utifrån de karaktärsdrag som finns i utbytet, alltså på 

flödet över länkarna. Dessa utfall kan enligt Wang och Fesenmaier (2007) kan vara 

strategiska-, läromässiga- samt sociala.  

Aktörer tenderar enligt Ford et al. (2006) att dela olika aktiviter med olika aktörer inom 

dess nätverk, samtidigt som det enligt Wang och Fesenmaier (2007) finns aktiviteter som 

aktörer inte vill dela med sig av på grund av rädsla att förlora sitt speciella know-how. Ett 

område med fokus på samarbete snarare än konkurrens är marknadsföring (Wang & 

Krakover 2008), där samarbeten ofta är frivilliga arrangemang mellan organisationer som 

på ett gemensamt sätt är involverade i att marknadsföra varor och tjänster (Wang & Xiang 
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2007). Dessa interorganisatoriska relationer har bevisats vara effektiva och tillhandahåller 

lösningar på hur turismprodukter skall marknadsföras hos en destination (Wang & Xiang 

2007). En lösning som ses som en gemensam insats kan inom turism vara den aktivitet 

som Wang och Fesenmaier (2007) benämner paketering, då det enligt Böhn och Eriksson 

(2007) kan sägas vara ett sätt för enskilda aktörer att synas tillsammans med andra 

aktörer. Denna gemensamma insats kan ses som ett strategiskt utfall av relationen på 

grund av att det krävs flera aktörer som arbetar tillsammans för att nå marknader som inte 

hade varit möjligt för den enskilda aktören (Wang & Fesenmaier 2007).  

För att marknadsföring av destinationer ska kunna äga rum i samarbete mellan 

turismaktörer (Fyall & Garrod 2005) krävs en delning av de speciella kunskaper, expertis 

och kapaciteter som varje aktör besitter (Wang & Fesenmaier 2007), vilka Kotler et al. 

(2006) benämner resurser i fråga om ett nätverk. Just kunskap är den resurs som Ford et 

al. (2006) menar är den vanligaste som utbyts mellan två aktörer genom att aktörerna 

tekniskt eller operationellt binds samman, ofta med hjälp av nätverksteknologi som 

Barney (2004) menar utgör de system över vilka flöden av information kan ske. McLeod, 

Vaughan och Edwards (2010) menar att kunskap kan öka genom att informationen delas 

mellan de olika aktörerna i en destinations nätverk, eftersom detta möjliggör att 

tillsammans kunna vara innovativa för att behålla sin konkurrenskraft i den ökade globala 

konkurrensen (Baggio & Cooper 2010). Förutsättningen för att kunna fortsätta utvecklas 

(McLeod et al. 2010) är alltså att förstå hur destinationer delar och använder kunskap 

(Baggio & Cooper 2010) för att förståelsen skall kunna medföra läromässiga utfall inom 

ramen för en destination (Wang & Fesenmaier 2007). Vidare menar McLeod et al. (2010) 

att de informations- och kunskapsflöden som finns i ett nätverk är en förutsättning för att 

systemet i ett nätverk skall fungera och de har i sin studie kommit fram till att processen 

där kunskapen sprids i ett nätverk går snabbare i ett väl strukturerat nätverk, där stora 

såväl som små aktörers behov har hjälpt till att utforma flödessystemet (Ford et al. 2006).  

Slutligen menar Scott et al. (2008) att ett nätverk utgörs av sociala interaktioner mellan 

olika aktörer, vilket enligt Ford et al. (2006) utgör en social dimension innefattande 

människor som i praktiken möts. Precis på samma sätt som att nätverk är det naturliga 

sättet för människan att organisera sitt privatliv (Barney 2004) så finns det en social 

struktur även i affärsnätverk, i detta fall inom destinationer, där element såsom vänskap, 

närhet, distans, fiendskap och fördomar enligt Ford et al. (2006) existerar. Den sociala 

dimensionen kan bidra med vad Wang och Fesenmaier (2007) benämner sociala utfall, 
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som innefattar en tillgång till information, idéer, framtida möjligheter, makt, påverkan, 

emotionellt stöd såväl som goodwill, tillit och känslan av samarbete inom nätverket. Även 

Ford et al. (2006) menar att tillit är något som är stark kopplat till denna sociala 

dimension och således kan påverka relationen mellan människorna såväl som företaget, 

då det enligt Gummesson (2008) är känt att människan av sin natur tenderar att göra 

affärer med personer den litar på. Wang och Fesenmaier (2007) menar att det sociala 

utfallet på detta sätt kan innebära att saker blir genomförda, värde skapas, aktörerna når 

sina mål och tillsammans gör destinationen mer konkurrenskraftig. 

3.4. En destinations varumärke 

 

3.4.1 Varumärkesprocessen 

En varumärkesidentitet bidrar med en tydligare riktning, mening och ett syfte för en 

organisation att utvecklas utifrån (Aaker 1996) på samma sätt som ett 

destinationsvarumärke kan innebära en förnyad känsla av syfte och identitet för invånarna 

och aktörerna på en destination (Anholt 2004). Marzano och Scott (2006) menar att 

varumärkesskapandet bör ses som en process, där en identitet och image enligt Kapferer 

(2008) utvecklas över tid. På vilket sätt ett varumärkes identitet och image kan associeras 

gentemot varandra är något som forskare inte är helt ense om (García et al. 2012). Imagen 

motsvaras av hur mottagarna uppfattar den identitet som företaget kommunicerar 

(Kapferer 2008) samtidigt som identiteten är länken mellan imagen och det ständigt 

förändrade varumärket (Cai 2002). Som Mak (2011) beskriver det, kan identiteten enkelt 

beskrivas som sättet på vilket medlemmarna av en organisation, eller som i detta fall 

intressenterna på en destination, uppfattar och förstår vilka de är och/eller vad de står för. 

I likhet med Cai (2002) föreslår García et al. (2012) att för varumärkesskapande hos 

destinationer är imagen relaterad till destinationsvarumärket, som i sin tur hävdas vara 

resultatet av en gemensam strävan av destinationens intressenter.  

Destinationer utgör turismindustrins största varumärken Pike (2005) och har enligt 

Morgan och Pritchard (1998) goda förutsättningar för att bygga upp en identitet. Denna 

Relationerna som presenterats ovan är aspekter som kan antas påverka den 
platsmarknadsföring som en destination som nämnt kan använda för att 
attrahera såväl turister, invånare och företag till platsen. Något som syftar till att 
lyckas med detta är den varumärkesskapande processen som en destination kan 
ägna sig åt, där destinationsvarumärkets delar som nedan förklaras bör beaktas, 
innefattandes presenterat varumärke, varumärkeskännedom, varumärkets 
mening och kundbaserat varumärkesvärde. 
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identitet kan innebära stora fördelar för destinationen (Morgan et al. 2004a) om den 

utöver turister även gynnar turismaktörer såväl som människor som bor på platsen (Tasci 

& Kozak 2006). Skapas en tydlig identitet som invånare av destinationen accepterar kan 

detta fungera som ett stöd för nya interna investeringar som kan attrahera nya eller 

återvändande människor till platsen (Anholt 2004). Gynnar destinationsvarumärket på 

detta sätt destinationens aktörers ekonomiska och sociala välstånd menar Tasci och Kozak 

(2006) att varumärkesskapandet kan uppfattas som en fördel snarare än en kostnad för 

samhället, vilket kan vara av vikt då processen ofta finansieras med offentliga medel 

(Pike 2008). De engelska termerna presented brand (PB), brand awareness (BA), brand 

meaning (BM) och ett kundbaserat brand equity (BE) är alla begrepp som enligt García et 

al. (2012) är vitala för ett varumärkes framgång och därav behöver behandlas inom 

processen för varumärkesskapande. Dessa begrepp återfinns i modellen (se Figur 3) 

nedan och presenteras därefter var och en för sig trots det faktum att de enligt García et al. 

(2012) är relaterade till varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Destinationsvarumärke. Förklaringar: BE: Brand Equity; BM: Brand Meaning; BA: Brand 
Awareness; PB: Presented Brand. Källa: García et al. 2012:650 
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kommunicera vad destinationen står för (Mak 2011) genom de budskap som framställs 

genom reklam, faciliteter och tjänsteleverantörernas uppträdande (Berry 2000). Murphy, 

Mascardo och Benckendorff (2007) förespråkar att detta kan göras genom framtagandet 

av en personlighetsprofil utefter de karaktärsdrag som varumärkets användare uppfattar 

och tilldelar produkten och interna aktörer. För att mäta hur väl en destinations PB 

fungerar menar García et al. (2012) att perceptioner angående destinationens unika 

attribut samt attityder kring varumärket och dess publicitet kan undersökas. Unika attribut 

att arbeta med när det gäller PB kan enligt Berry (2000) vara företagets, eller i detta fall 

destinationens, namn och logga, visuella presentation tillsammans med reklamens teman 

och symboliska associationer, som enligt Murphy et al. (2007) skall falla inom ramen för 

en destinations gemensamma personlighetsprofil.  

Dessa attribut, och således hur varumärket kommuniceras, påverkar direkt BA (brand 

awareness) som enligt Berry (2000) står för kunders förmåga till igenkänning och 

hågkomst av ett varumärke. Det är ett begrepp som enligt Aaker (1996) visar huruvida 

varumärket existerar i kundens medvetna och kan enligt García et al. (2012) graderas från 

total ovetskap om ett varumärke till att varumärket är det som dominerar i kundens 

medvetna. Olika nivåer av BA som går att urskilja är enligt García et al. (2012) brand 

recognition, som enligt Berry (2000) visar huruvida kunden känner igen varumärket när 

de ser det, brand recall som kan beskrivas som hågkomsten av varumärket när en viss 

produktkategori nämns (Keller 1993), samt top-of-mind som enligt Aaker (1996) innebär 

att varumärket är det första som kunden tänker på under exempelvis en mätning av 

hågkomsten. Grad av BA indikerar enligt Keller (1993) hur väl varumärkesidentiteten 

uppfyller sin funktion, och hur effektivt varumärket kommuniceras (Berry 2000). 

Något annat som kan stärkas av kommunikation är enligt Berry (2000) BM (brand 

meaning), som innefattar de dominerande perceptioner som kunder, såväl som 

intressenter i fråga om destinationsvarumärken (García et al. 2012), har rörande 

varumärket. Enligt Tasci och Kozak (2006) kan dessa perceptioner sägas utgöra dels en 

projicerad image och dels en av konsumenterna uppfattad image, som enligt Keller (1993) 

baseras på attribut, fördelar eller attityder, som bidrar till att varumärkets mening skapas 

respektive uppfattas (Tasci & Kozak 2006). Attribut kan vara element som karaktäriserar 

en vara eller tjänst, fördelar är de personlig värden som kunden fäster vid attributen, 

medan attityder är konsumenternas övergripande utvärdering i förhållande till deras 

uppfattning av varumärket (Keller 1993). Perceptioner som enligt García et al. (2012) är 



 30 

viktiga BM-indikatorer för destinationer i den varumärkesskapande processen är 

trovärdighet, emotioner, samt stark personlighet och tillit.   

När det kommer till destinationer menar Pike (2008) att ett kundbaserat BE (brand equity) 

bör tas hänsyn till, vilket innebär att marknadsföringens effektivitet värderas. Genom att 

som García et al. (2012) förespråkar, studera aspekter såsom upplevd kvalitet, lojalitet 

och word-of-mouth kan en destinations varumärke värderas, där varumärket enligt 

Kapferer (2008) kan ses som starkt om en stor grupp lojala kunder finns. Dock hävdar 

García et al. (2012) att mätning av BE utifrån ett kundbaserat perspektiv kan vara svårt 

eftersom marknadsförare av destinationen ofta har ett eller flera led emellan sig själv och 

kunden.  Dessa   utgörs   enligt   d’Angella och Go (2009) av de turismaktörer som ansikte 

mot ansikte möter turisterna, i form av entreprenörer och lokalbefolkning som 

tillhandahåller värde inom ramen för destinationsvarumärket (García et al. 2012) utan att 

nödvändigtvis fatta beslut angående varumärkesskapandet av destinationen i sig (Mak 

2011). Anledningen till att dessa måste beaktas är enligt Mak (2011) att de är värdefulla 

när det gäller att få gensvar från kunderna, och således vid utvärderingen av kundbaserad 

BE.  De  kan  också  anses  viktiga  att  beakta  av  den  anledning  som  d’Angella  och  Go  (2009)    

presenterar, nämligen att en destination är så stark som sin svagaste länk. 

Dessa fyra aspekter inom varumärkesskapande kan alltså ses som viktiga för processen 

under vilken en destination utvecklar sitt varumärke. Genom att ta fram de primära 

intressen  som  aktörerna  på  en  plats  delar   (d’Angella  &  Go  2009)  kan  genom  samarbete  

gemensamma värden identifieras och användas i en destinations varumärke (Marzano & 

Scott 2006).   
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4. TEORETISK OCH EMPIRISK ANALYS 

I detta kapitel kommer den analys som gjorts utifrån det teoretiska ramverket samt den 
insamlade empirin från de två destinationernas representanter att presenteras. Efter varje 
avsnitt kommer en sammanfattande ruta med viktiga aspekter att återfinnas med syfte att 
underlätta inför slutkapitlet. Nedan följer en lista för att påminna dig som läsare om de 
representanter som slutligen valts inom kategorierna; DMO, kommun, boende-
anläggning, attraktioner och varumärkesexpert, vars röster kommer genomsyra detta 
kapitel. En förkortning kommer att användas för att du som läsare skall hålla isär vilken 
roll samt vilken destination intervjupersonerna representerar. Då båda destinationernas 
DMO verkar under respektive destinationers kommun/kommuner kommer dessa att 
märkas som kommun. 
 
Tabell 2: Förklaring till intervjupersonernas tilldelade förkortning. Källa: Egen 
Destination Kategori Övrigt 

N: Norrköping  K: Kommun E: Extern varumärkesexpert 
Ö: Öland B: Boendeanläggning  

 A: Attraktion  
   
 Berger, Heidi (NK) – kommunikationsdirektör, Norrköpings Kommun 
 Boman, Anne-Lie (NB) – hotelldirektör, Elite Grand Hotel, Norrköping 
 Eklöf, Therése (NA) – tf. VD, Norrköpings Visualiseringscenter C 
 Ekman, Per (E) – VD och processledare, Tendensor AB 
 Engelholm, Lotta (ÖK) – bokningsansvarig, Ölands Turistbyrå 
 Hallström, Madelene (ÖK) – receptionsansvarig/bokning, Ölands Turistbyrå 
 Juhl, Andreas (ÖA) – verksamhetschef, Eketorps Borg, Öland 
 Lagerlöf, Magnus (ÖB) – VD, Ekerum Golf & Resort, Öland 
 Leinonen, Christina (NK) – turistchef, Upplev Norrköping AB 
 Nyholm, Anders (ÖK) – näringslivschef och ansvarig tjänsteman för 

turistfrågor, Ölands Näringslivskontor/Ölands Turistbyrå 

4.1 Samarbete och platsmarknadsföring 

4.1.1 Turism på en global marknad 

Den globala marknadsplatsen som Anholt (2004) menar existerar är något som flertalet av 

våra intervjupersoner tar upp inom ramen för platsmarknadsföring. Nyholm (ÖK) menar 

att destinationen Öland, där han själv är verksam, idag konkurrerar med baltiska 

destinationer i att locka till sig besökare, vilket innebär att konkurrensen om turisterna 

sträcker sig utanför Sveriges gränser. Dock syns detta även innanför Sveriges gränser, då 

både Nyholm (ÖK) och Leinonen (NK) menar att det i dagsläget råder en väldigt stor 

konkurrens bland Sveriges alla kommuner. Konkurrensen förstärks av det faktum som 

Ekman (E) presenterar, att människor idag väljer plats att bosätta sig på utefter dess 

upplevda attraktivitet, snarare än på grund av andra faktorer, såsom arbetstillfällen. 

Resultat av detta blir enligt Ekman (E) att platsen behöver säkerställa sin attraktivitet för 
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att kunna locka till sig såväl människor och industrier som tjänste- och kunskapsintensiva 

företag, där de sistnämnda enligt Bohlin och Elbe (2007a) utgör en stor del av 

turismindustrin. Platsmarknadsföring kan därmed antas användas av en destination för att 

attrahera olika segment där Löfgren (1999) nämner att invånare och företag, både 

existerande och potentiella, ingår utöver turister, som led i destinationens strävan att som 

Hall (2008) förklarar, överleva ekonomiskt. Lyckas en destination att attrahera ett av 

dessa segment påverkar detta även de andra segmentens uppfattning av platsen varför 

platsmarknadsföring inte bara är viktig för besöksnäringen.  

Våra intervjupersoner diskuterar hur satsningar på de aspekter som möjliggör för en plats 

att ta emot turister kan bidra med effekter inte bara för målgruppen turister, utan även för 

invånare och företag. Turismindustrin är enligt Berger (NK) en sektor som växer snabbt i 

takt med att människor enligt Boman (NB) reser i större utsträckning varpå turismens 

betydelse och dess effekter har tillägnats mer uppmärksamhet, vilket ligger i linje med 

Pikes (2008) påstående om att turism tillskrivits en seriösare innebörd som studieområde. 

På grund av uppmärksammade positiva effekter av turism, menar Ekman (E) att regioner 

sätter sin tilltro till denna sektor genom ett försök att attrahera målgruppen turister. Berger 

(NK) belyser att Norrköpings kommun som alltid har haft hög ungdomsarbetslöshet, ser 

en fördel med de arbetstillfällen som i och med turism dyker upp inom hotell-, restaurang- 

och tjänstesektorn. Dessa faciliteter som enligt Page och Connell (2006) från början är en 

förutsättning för att ta emot turister på en destination kan därav gynna även invånare, men 

då inte bara ur den synpunkten att dessa kan nyttjas av invånarna. Boman (NB) som 

representant från hotellbranschen ser sig själv som en viktig aktör för destinationen och 

tror att Norrköpings kommun är på gång att satsa mer på besöksnäringen av en anledning 

som framkommer i citatet nedan: 

”Det  är  ju  så  att  vi [inom hotell och restaurang] ofta tar hand om alla ungdomarna 
som  kommer   från   skolorna   […]  och   det  är   också  väldigt   viktigt   för   kommunen  att  
inte ha hög arbetslöshet, där blir vi en jätteviktig aktör. Kan vi då få snurr på 
besöksnäringen  så  kan  vi  anställa  ännu  fler  ungdomar.”   

(Boman (NB)) 

Även om den primära målgruppen att attrahera genom kommunens satsning på dessa 

faciliteter är turister, är det tydligt att satsningen kan ha en bakomliggande orsak där även 

invånarnas uppfattning påverkas. På Öland uppmärksammar Nyholm (ÖK) en annan 

positiv effekt av turismen, då han menar att en mängd småföretag har växt fram för att 

erbjuda tjänster till turismaktörer såväl som till turisterna i brist på större industrier att få 
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anställning på. Dessa småföretag kan liknas vid de stödjande tjänster som Bohlin och 

Elbe (2007a) menar är en förutsättning för att en plats skall kunna ta emot turister och 

därmed fungera som en destination. Dessa företag kan genom att kommunen satsar på 

besöksnäringen alltså uppfatta destinationen som en mer attraktiv plats att verka inom. 

Nämnda positiva effekter av turism, som utöver målgruppen turister även gynnar 

segmenten invånare och företag, kan vara en bakomliggande orsak till att kommuner 

enligt Boman (NB) har fått upp ögonen för att besöksnäringen är viktig, som i fallet med 

Norrköpings kommun. Att besöksnäringen är viktig även på Öland går att utläsa genom 

Nyholms (ÖK) påstående om att de två kommunerna på ön ser turismen som en 

huvudnäring bredvid jordbruket.  

Pike (2005) menar att turisten, på den globala marknadsplatsen, i fråga om destinationsval 

ser en mängd olika destinationer som substitut till varandra. Nyholm (ÖK) exemplifierar 

detta genom att påpeka att det finns en mängd substitut till de stränder som återfinns på 

Öland i till exempel Estland och Lettland som endast ligger en färjeresa iväg från 

Stockholm. På grund av detta går det enligt Nyholm (ÖK) inte att kopiera det som finns 

på andra destinationer, utan föreslår att det unika med en plats bör lyftas fram i fråga om 

platsmarknadsföring, vilket ligger i linje med Qu et al. (2011) samt Morgan och 

Pritchards (2004) påstående om att det inte går att nå konkurrenskraft genom att erbjuda 

attribut som återfinns på flera destinationer. Juhl (ÖA) menar att sol- och badturism är 

något som Öland har varit bra på samtidigt som han pekar på att det finns andra attribut 

att visa upp i och med att Ölands landskap skiljer sig från övriga Sverige i fråga om natur 

och kultur. Att använda de natur- och kulturvärden som det unika landskapet för med sig 

är något som Juhl (ÖA) menar är oerhört underutvecklat och som Lagerlöf (ÖB) 

framhåller som en möjlighet för Ölands turismnäring. Lagerlöf (ÖB) nämner attribut 

såsom natur och väder och diskuterar möjligheterna med att skapa nya säsonger genom att 

exempelvis på utlandsmarknader utnyttja vinterhalvårets mörker som kännetecken för 

Sverige, samt sätta ihop och marknadsföra paket för fågelskådare eller andra naturturister. 

Även Ekman (E) diskuterar Ölands unika natur som ett attribut att utveckla turism kring, 

där geoturism är existerande exempel där Ölands berggrund framställs besöksmål.  

Till skillnad från Öland, menar Leinonen (NK) att Norrköping inte ses som en typisk 

sommarort då det finns ett avstånd till havet trots att kommunen är kustnära. Närheten till 

vattnet enligt Berger (NK) är något som på senare tid har intagit en viktigare roll i 

marknadsföringen av Norrköping som destination. Andra attribut som Leinonen (NK) 
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menar är viktiga för Norrköping som destination är shopping, golf, natur och landsbygd 

samt attraktioner såsom Kolmårdens Djurpark, Knäppingsborg och Visualiseringscenter 

C. Leinonen (NK) pekar på att destinationens bredd av attribut marknadsförs mot olika 

målgrupper vid olika tillfällen, vilket tyder på att en destination idag fungerar snarlikt ett 

företag precis som Kotler et al. (1993) uppmanade till redan för 20 år sedan genom att 

som Hall (2008) förespråkar, utveckla destinationens produkter samt utse marknader och 

målgrupper. Turisterna som tidigare benämnts som en målgrupp bredvid segmenten 

invånare och företag, kan av Leinonens (NK) resonemang att döma delas in i flera 

målgrupper. Både Boman (NB) och Berger (NK) menar att arbetet som sker med 

turismsektorn i Norrköping idag inte alltid har sett ut så, utan att störst utveckling skett de 

senaste åren. Nyholm (ÖK) påpekar att även Öland i dagsläget arbetar aktivt med att ta 

fram en turismstrategi, med identifiering av marknader, visioner och målgrupper, men 

fortfarande på ett sätt som Lagerlöf (ÖB) hävdar präglas av ett kommunalt tänk snarare än 

ett affärsmässigt.   

4.1.2 Destinationens komplexitet 

Det går på en destination att identifiera både primära intressen som tagits fram med 

gemensamt syfte att gynna platsen, samt sekundära intressen som utgörs av de privata 

aktörernas   mål   (d’Angella   & Go 2009). De primära intressena är de mål som en 

destination sätter upp för platsen,   där   DMO’s   ansvar   blir   att   fokusera   på   målgruppen  

turister i och med sitt ansvar för besöksnäringen. De attraktioner och aktörer som 

levererar varor och tjänster kring olika attribut på en plats menar Ekman (E) är helt 

fristående, vilket ger dem möjlighet att agera och kommunicera om sin plats på ett sätt 

som passar utifrån den omvärld de uppfattar. Det kan därav antas att den uppfattning som 

turismaktörer har av platsen kan spridas till de nämnda segmenten invånare och företag 

såväl som till målgruppen turister. När det gäller små aktörer, som det finns gott om på 

Öland, menar Ekman (E) att dessa på grund av sitt fokus på sina egna ekonomiska mål 

saknar resurser för att stödja framtagandet av, för destinationen gemensamma mål, där 

just marknadsföring kan vara ett. Denna svårighet för små aktörer att behärska 

marknadsföringsaktiviteter nämner även García et al. (2011), då de menar att mindre 

företag har fullt upp med att nå verksamhetens egna mål. Att samarbeta inom 

marknadsföring är något som Wang och Xiang (2007) menar ofta förekommer som 

frivilliga arrangemang mellan organisationer, där marknadsföringen enligt Wang och 

Krakover (2008) har ett fokus på samarbete snarare än konkurrens. Dessa 
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marknadsföringssamarbeten inom en destination kan ses som viktigt för en plats, då 

Berger (NK) menar att det är helhetsintrycket av en destination som räknas, vilket ligger i 

linje med Wang och Xiangs (2007) påstående att turisten uppfattar destinationen som en 

hel produkt istället för en kombination av ett flertal olika organisationer, vilket Kamfjord 

(1999) benämner den totala turismprodukten. Detta är något som flera av våra 

intervjupersoner kan antas vara medvetna om då de nämner fenomenet att simultant 

samarbeta och konkurrera inom ramen för en destination, vilket Kylänen och Rusku 

(2011) benämner samkurrens (coopetition), genom att som Ekman (E) förklarar 

gemensamt satsa för att locka fler besökare till en destination än vad som hade kommit 

om aktörerna hade agerat var för sig. Boman (NB) förklarar att denna form av samkurrens 

kan ske på olika plan: 

”Vi   har   ett   väldigt   bra   samarbete   mellan   hotellen,   vi   jobbar   ju   mer   för   att  
tillsammans få hit evenemang än att konkurrera med varandra. Det är ett visst antal 
inresande gäster som alltid kommer till Norrköping och det är klart att vi slåss om 
dom.  […]  Men  det  viktigaste  är  att  vi  ser   till  att  det  är  en  större  del  av  människor  
som kommer hit, det jobbar vi ju mycket  med  ihop  med  Upplev  Norrköping.” 

(Boman (NB)) 

Även Juhl (ÖA) menar att det ligger i den enskilda aktörens intresse att samarbeta inom 

destinationen för att på så vis få fler besökare, samtidigt som aktörerna enligt Boman 

(NB) juridiskt sett måste konkurrera.  

 

4.2 DMO’s roll i turismnätverket 

4.2.1 Ledare vs. Marknadsförare 

Under våra intervjuer har   det   framkommit   att   en   DMO’s   roll   kan   sägas   vara  

mångfacetterad och innefatta såväl ledning som marknadsföring av en destinations 

turismaktörer. Ekman (E) menar att Ölands Turistbyrå som DMO bör ses som en 

4.1: I detta avsnitt har det framkommit att aktörerna på en destination tenderar 
att samarbeta för att tillsammans kunna attrahera turister på den globala 
marknadsplatsen. I arbetet att attrahera turister har det föreslagits att det unika 
med en plats bör lyftas fram för att locka såväl invånare och företag som 
turister. De sistnämnda kan ses som besöksnäringens och därmed en DMO’s 
målgrupp, trots att satsningar på besöksnäringen även kan attrahera och gynna 
invånare och företag. En DMO’s arbete innefattar de primära intressen som 
gemensamt tas fram för att gynna platsen i frågor som rör besöksnäringen, där 
DMO’s roll som övergripande organ för destinationens turismaktörer, som 
kommer att diskuteras nedan, kan se olika ut. 
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marknadsföringsorganisation snarare än som en organisation som ansvarar för utveckling 

av destinationen. Han menar dock att det behövs ett komplement till denna typ av DMO i 

form av en organisation som fungerar som ett forum för destinationens aktörer i fråga om 

utveckling av platsen. Att både marknadsföring och ledning på detta sätt är viktiga, ligger 

i linje med vad Berger (NK) menar karaktäriserar en framgångsrik DMO i citatet nedan: 

”Jag  skulle  säga  att  dom  [DMO]  som  kommer  vara  framgångsrika  i  framtiden,  dom  
måste   kunna   göra   båda.   […]   Jag   tror   att   det   är   dom   som   är   duktiga   på   att   hitta  
smidiga och bra sätt att jobba med båda, att kombinera, det är dom som är duktiga, 
för  då  är  man  även  attraktiv  som  samarbetspartner.” 

(Berger (NK)) 

Hon anser vidare att Upplev Norrköping AB idag har hittat en balans i att kunna 

kommunicera visioner och framtidsbilder såväl som att inta täten i vissa frågor. Ekman 

(E) och Berger (NK) kan alltså sägas vara överens om att båda dessa roller behöver fyllas, 

men att strukturen för hur det görs kan se olika ut. Ekman (E) belyser att det inte behöver 

vara en aktör som fyller båda dessa roller, vilket framhävs att Norrköping har i och med 

att Upplev Norrköping AB, som Leinonen (NK) påpekar, till skillnad från många andra 

kommuner själva är med och skapar reseanledningar i form av arrangemang.  

Att som Upplev Norrköping AB till viss del inta båda de diskuterade rollerna kan 

innebära  en  svår  balansgång  då  en  DMO’s  arbete  enligt  Pike  (2008)  ofta  finansieras  med  

offentliga medel. Detta exemplifieras av Leinonen (NK) som menar att det ligger en 

avvägning i att som offentligt ägd DMO arrangera egna evenemang, då dessa 

arrangemang inte får innebära en risk för kommuninvånarnas skattepengar. Dessa 

arrangemang kan ses som ett sätt att som Berger (NK) uttrycker det, ladda varumärket 

Norrköping med goda exempel, och således vara en del i den varumärkesskapande 

processen för Norrköping. Leinonen (NK) understryker att då arrangemangen är lyckade, 

som i fallet med en dinosaurie-utställning Upplev Norrköping AB arrangerade där 53 000 

kom att besöka, så upplevs satsningen som berättigad av kommuninvånarna som även 

själva kan besöka utställningen. Att varumärkesskapande för en destination på detta sätt 

ses som en fördel för kommuninvånarna är enligt Tasci och Kozak (2006) vitalt för att 

varumärkesarbetet på en destination skall kunna finansieras av offentliga medel. Även 

Ekman (E) diskuterar   finansiella   aspekter   när   det   kommer   till   en   DMO’s   roll   då   han  

poängterar att om endast en aktör intar båda rollerna kan en svårighet finnas i att 

bestämma vad pengarna skall läggas på. Han visar på att offentliga aspekter såsom 
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förbättring av infrastruktur kan komma att ställas mot marknadsmässiga aspekter såsom 

en satsning på marknadsföring inför nästkommande säsong.   

I och med en pågående framtagning av en ny turismstrategi för Öland tenderar 

intervjupersonernas  svar  om  en  DMO’s  roll  handla  om  en  framtidsspekulation snarare än 

hur Ölands Turistbyrå fungerar idag. Lagerlöf (ÖB) menar att Ölands Turistbyrå inte har 

möjligheten att fungera som både en marknadsförare och ledare för övriga turismaktörer 

på destinationen och anser i likhet med Juhl (ÖA) och Ekman (E) att en ny rollfördelning 

krävs. Juhl (ÖA) menar att det den nuvarande bristen på tydlig rollfördelning ”ligger som 

en våt filt” över Öland och hindrar en utveckling av varumärket. En bidragande anledning 

till att en ny turismstrategi tas fram beror som Lagerlöf (ÖB) förklarar på att den 

privatägda aktör tidigare fungerat som en DMO för Öland gick i konkurs, trots ett koncept 

som han anser kunnat fungera om bolaget hade skötts på rätt sätt. En viktig orsak till att 

den förra organisationen inte fungerade var enligt Juhl en brist på relationsfrämjande 

arbete med aktörerna på destinationen som då inte fick någon chans att påverka 

utvecklingen av destinationen, då han pekar på att ingen representant från företaget kom 

för att besöka Eketorps Borg, där Juhl är verksam, på över tre år. Hans uttalade missnöje 

tyder på, precis som Bornhorst et al. (2007)  menar, att relationerna till samhället är en 

grundläggande faktor för att involvera intressenter och kunna nå framgång för en DMO 

såväl som för destinationen som helhet. 

I rollen som ledare av turismaktörerna på en destination framkommer att en DMO även 

behöver inta en intern försäljningsroll med syfte att skapa goda relationer inom 

destinationen. En förutsättning för att dessa relationer skall etableras är att ett delat 

intresse och en vilja att engagera sig i relationsbyggande finns (Bailey & Koney 2000). 

Denna vilja är något som en DMO bör sträva mot att skapa på destinationen genom att 

sälja in sin verksamhet och sina projekt hos turismaktörerna. Detta är något som av 

Engelholms (ÖK) argumentation att döma inte görs på Öland idag, då hon menar att om 

aktörerna inte vill samarbeta med Ölands Turistbyrå så lämnas dessa utanför för ”vill  man  

inte,   så   tjatar  vi   inte  på  dom,  utan  det  är   frivilligt”. Ekman (E) menar att det krävs ett 

ständigt  säljande  från  DMO’s  sida  för  att  få  aktörerna  att  uppfatta  det  meningsfulla  med  

att samarbeta och föreslår att en DMO bör erbjuda öppna forum för en destinations 

turismaktörer där relationer kan skapas. Det kan antas att Upplev Norrköping AB bör inta 

denna interna försäljningsroll då de skapar egna reseanledningar, vilka Leinonen (NK) 

menar att turismaktörerna inom destinationen med fördel kan koppla en egen produkt till. 
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Eklöf (NA) menar att hon uppskattar att Upplev Norrköping AB bjuder in till 

medlemsmöten, men att insäljandet av projekt ibland tenderar att vara en 

envägskommunikation som i större grad skulle kunna tidigareläggas för att öppna upp för 

sammankopplingar med andra aktörer, något hon menar att Upplev Norrköping AB i 

dagsläget börjat göra. Det är tydligt att relationer finns mellan en DMO och dess aktörer, 

men det som utbyts i dessa relationer är något som flera av våra intervjupersoner tar upp 

när det handlar om att förbättra relationen. Då Barney (2004) menar att ett nätverks utfall 

bestäms utifrån de karaktärsdrag som finns i utbytet, kan det vara av vikt att se över vilket 

flöde som sker över länkarna vilket kommer att diskuteras vidare nedan. 

 

4.3 Relationer inom DMO’s nätverk 

4.3.1 Utbyten mellan DMO och aktörer 

Oberoende på vilken roll en DMO kan sägas ha, ingår den alltid i ett nätverk med andra 

turismaktörer  som  enligt  d’Angella  och  Go  (2009)  har  som  syfte att konkurrera med andra 

destinationers turismnätverk. I arbetet med att konkurrera gentemot andra destinationers 

turismnätverk anser Leinonen (NK) att Upplev Norrköping AB, som DMO, har en viktig 

roll att representera de turismaktörer som finns på destinationen. Detta instämmer 

Nyholm (ÖK) i då han ser Ölands Turistbyrå som en nyckelaktör för besöksnäringen på 

Öland. Upplev Norrköping AB och Ölands Turistbyrå kan därav sägas se sig själva som 

viktiga noder för respektive destination då de på olika sätt är sammankopplade med flera 

andra noder, i form av destinationens turismaktörer. Denna sammankoppling utgörs av 

utbyten som sker aktörerna emellan och som bygger på logiken som Fyall och Garrod 

(2005) menar finns inom turismindustrin, där fientliga relationer ofta byts ut till varaktiga 

och samarbetsvilliga avtal. En förutsättning för att samarbeten skall ta form menar 

Leinonen (NK) är att inkludera olika turismaktörer i nätverket och skapa en dialog mellan 

såväl offentliga som privata aktörer med syfte att skapa något gemensamt, såsom 

evenemang och utställningar. Denna dialog kan sägas vara grundläggande för att 

4.2: En DMO’s uppgift framgår av diskussionen ovan som mångfacetterad, där 
det inte finns ett självklart svar på huruvida en DMO skall agera 
platsmarknadsförare, ledare eller en kombination av dessa. Det framkommer 
även att en intern försäljningsroll gentemot destinationens turismaktörer bör 
finnas för att relationer skall kunna skapas med syfte att utbytet som sker skall 
gynna DMO’s målgrupp turister, men även de andra segmenten invånare och 
företag. Dessa relationer kan möjligtvis komma att underlätta den rollfördelning 
inom turismnätverket som flera av intervjupersonerna efterfrågar. 
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bestämma vad utbytet skall innefatta i de olika relationerna som finns mellan en DMO 

och övriga noder i dess nätverk. Som Ford et al. (2006) beskriver kan dessa utbyten ses 

som relationer i form av sammanlänkade aktiviteter, resurser och människor, där graden 

av formalitet och integration enligt Wang och Xiang (2007) kan variera. I följande avsnitt 

kommer den tidigare presenterade modellen av strategiska relationer i utvecklad version 

(se Figur 4) att användas som verktyg att definiera olika former av relationer samt dess 

utbyten  som  finns  inom  respektive  destination,  mellan  DMO’s  och  dess  aktörer.   

 
Figur 4: Strategiska relationer inom turism. Källa: Bailey & Koney 2000:7,9  

tillsammans med Wang & Xiangs 2007:81 tolkning av modellen   

Aktiviteter 

Ett exempel på utbyte som sker inom Norrköpings turismaktörers relationer till Upplev 

Norrköping AB är via gemensamma aktiviteter i form av paketering. Leinonen (NK) 

menar att Upplev Norrköping AB har för avsikt att i olika projekt involvera såväl 

boendeanläggningar och attraktioner såsom Kolmårdens Djurpark och 

Visualiseringscenter C i skapandet av paket för turisterna. Ett konkret projekt som enligt 

Leinonen (NK) är aktuellt utgörs av ett treväga samarbete, där golfklubbar och 

boendeanläggningar i Norrköping gått samman med Upplev Norrköping AB för att skapa 

golfpaket. Boman (NB) menar att denna typ av paketering är ett sätt att tillsammans med 

andra aktörer locka en ny typ av turister som attraheras av golfturism. Att använda 

relationerna till att nå nya marknader som inte på samma sätt hade attraherats av den 

enskilda aktören kan enligt Wang och Fesenmaier (2007) benämnas som ett strategiskt 
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utfall av ett utbyte. Ytterligare en aktivitet som Upplev Norrköping AB såväl som Ölands 

Turistbyrå delar med aktörer på respektive destination är ett gemensamt bokningssystem 

där både boendeanläggningar och attraktioner får chans att bli bokningsbara hos 

destinationens DMO. En utmaning som Eklöf (NA) lyfter fram för en kommunal 

organisation är att vara rättvis men ändå våga ta ställning till vilka attraktioner som 

behöver lyftas fram för att locka turister till platsen. Lagerlöf (ÖB) menar att ett 

kommunaltänk kan vara missgynnande för större aktörer då han såväl som Eklöf (NA) 

menar att vissa aktörer bör framhävas tydligare vilket kan ses som en omöjlighet om alla 

aktörer skall få lika mycket plats. Hallström (ÖK) på Ölands Turistbyrå menar att de inte 

utesluter några aktörer samtidigt som Leinonen (NK) på Upplev Norrköping AB 

understryker vikten av att våga välja.   

De aktiviteter som nämns i stycket ovan kan tänkas förekomma i olika strategiska 

relationer som presenteras i Figur 4. Golfpaketeringen som Upplev Norrköping AB är en 

del av kan från deras sida ses som ett sätt att sponsra en gemensam aktivitet som de 

inblandade boenden och golfanläggningarna delar. Trots att initiativet till denna 

paketering enligt Leinonen (NK) togs av golfanläggningarna, som önskade attrahera fler 

golfutövare till sina specifika anläggningar, innebär projektet att fler turister kommer till 

Norrköping  vilket   ligger   i   linje  med  Upplev  Norrköping  AB’s  mål. Genom att de olika 

aktörernas mål sammanstrålar finner Leinonen (NK) att Upplev Norrköping AB med 

fördel kan sponsra denna paketering, i en relationsform som kan liknas med coordination, 

där turismorganisationerna exempelvis tagit fram en gemensam hemsida. 

Relationsformen cooperation kan istället finnas när aktörerna inte anpassar sin 

verksamhet efter varandra, som i fallet med ovan nämnda bokningssystem där aktiviteten 

endast innebär att aktörerna delar information via bokningskanalen. Bokningssystemet 

och även evenemangskalendern är inte ett lika formellt samarbete då Leinonen (NK) 

menar att dessa kanaler för Upplev Norrköping AB främst innebär ett sätt att ”visa  upp  

vad  som  finns”. Trots att ett samarbete på detta sätt inte har lika hög grad av formalitet 

finns anledning att tro att information utbyts, vilket är en resurs som i en relation kan inta 

olika uttryck. 

Resurser 

Relationer som går att identifiera hos destinationer bestående av delade resurser mellan 

destinationens aktörer, kan ta sig uttryck som flöden av kunskap och information. Att 

dessa två flöden sker kan anses viktigt då de enligt Wang och Fesenmaier (2007) kan leda 
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till läromässiga utfall inom ramen för destinationen. Ett läromässigt utfall kan enligt 

Ekman (E) vara att en mindre, enskild aktör genom information får förståelse för den 

helhet den verkar inom i form av destinationen. Han pekar vidare på vikten av att 

turismaktörerna får feedback från sin DMO efter säsongen, vilket kan leda till att 

kunskap, som McLeod et al. (2010) förespråkar, ökar genom att information delas mellan 

aktörerna i en destinations nätverk. Denna feedback är något som Juhl (ÖA) hade önskat 

se mer av från Öland Turistbyrå, för att kunna dra lärdomar om hur turisterna upplever 

Eketorps Borg som en del av Öland. Det går alltså att anta att Juhl (ÖA) efterfrågar, vad 

Wang och Fesenmaier (2007) kallar know-how, som en DMO besitter angående att ta 

reda på turismströmmar för den totala turismen på Öland. Han ser vidare inget problem 

med att dela med sig av sitt know-how, sprunget från den närhet till turisterna som 

Eketorps Borg har och menar att det pågående turismstrategi-projektet är ett tillfälle för 

destinationens aktörer att ingå dialog med destinationens DMO genom att dela med sig av 

sina åsikter. Att på detta sätt dela information är enligt McLeod et al. (2010) en 

förutsättning för att destinationen skall kunna fortsätta utvecklas. Mängden information 

som utbyts kan antas ändras beroende på vilken relationsform som finns mellan aktörerna 

eftersom att integrationen i dessa enligt Bailey och Koney (2000) kan vara olika stark.   

Trots att det från  Norrköpings  DMO’s  sida  arbetas  med  att  skapa  en  dialog  med  aktörer  

inom destinationen, menar Eklöf (NA) att de medlemsmöten som arrangeras av Upplev 

Norrköping AB ofta innebär ren information från dem. Hon menar att dessa möten är en 

förväntad och rätt använd aktivitet från  Upplev  Norrköping  AB’s  sida,  men  att  det finns 

ett stort värde i att information om pågående projekt presenteras i ett väldigt tidigt skede 

så att intresserade kan gå med. Som ett komplement till dessa möten ser Eklöf (NA) ett 

behov av attaktörer inom besöksnäringen inbjuds att delta i projekt- och planeringsmöten 

kring framtida satsningar. Boman (NB) uttrycker inte denna upplevelse av ibland fördröjd 

information, vilket kan ha sin förklaring i att boendesektorn inte på samma sätt som en 

attraktion, såsom Visualiseringscenter C, behöver ta fram nya produkter i samband med 

dessa projekt. Genom att en attraktion på detta sätt skapar nya produkter kan ses som ett 

sätt för en vanligtvis självständig turismorganisation att anpassa verksamheten vilket 

Wang och Xiang (2007) menar är fallet i relationsformen coordination. För en 

boendeanläggning som Elite Grand Hotel förekommer skapande av nya produkter 

anpassade till samarbetet inte på samma sätt, då dessa precis som i sin dagliga verksamhet 

även i samarbetet erbjuder boendemöjligheter. 
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Människor 

En ytterligare dimension av en relation är den sociala där människan är i centrum och där 

utbytet består i de interaktioner som sker människor emellan. Denna interaktion kan enligt 

Ekman (E) handla om något så enkelt som att över en fika diskutera hur andra aktörer har 

det vilket kan kopplas till relationsformen som Wang och Xiang (2007) kallar affiliation. 

Samtidigt är det enligt Gummesson (2008) ur dessa relationer som affärsmässiga 

överenskommelser ofta är sprungna varför det finns anledning att tro att alla de 

relationsformer som Wang och Xiang (2007) presenterar innehar eller möjligtvis 

utvecklats ifrån denna sociala dimension. Som de sistnämnda författarna menar ökar 

integrationsgraden ju närmre relationsformen strategic network aktörerna i ett samarbete 

kommer samtidigt som formaliteten tilltar. Den sociala dimensionen kan tänkas vara 

viktig för att relationen skall formaliseras om man utgår från Gummessons (2008) 

påstående om att många affärsrelationer från början bygger på en vänskap som medför 

tillit mellan parterna.  

Den sociala strukturen som Ford et al. (2006) menar finns i affärsnätverk går att urskilja i 

de relationer vi har studerat, då våra intervjupersoner belyser element såsom vänskap, 

närhet, distans och fiendskap då de beskriver förhållanden på sina respektive 

destinationer. Boman (NB) menar att hon känner det som naturligt att i affärsmässiga 

frågor höra av sig till Upplev Norrköping AB då hon upplever relationen som öppen och 

nära. Eklöf (NA) håller med Boman (NB) i detta samtidigt som hon uttrycker att hon 

ibland skulle vilja se en större möjlighet till insyn och påverkan i det proaktiva 

planeringsarbetet för att en aktör som Visualiseringscenter C skall ha chansen att redan i 

ett initialt skede kunna agera parallellt med aktuella projekt. Att Visualiseringscenter C 

har denna önskan betyder inte att andra aktörer på platsen efterfrågar detsamma, då 

Ekman (E) pekar på att det kan finnas skillnader mellan aktörerna på en destination i 

fråga om målgrupper, kompetenser och målsättningar. Dessa skillnader menar han vidare 

gör att det kan vara svårt för en DMO att bygga forum för dialog där alla aktörer är nöjda 

med upplägget. Lagerlöf (ÖB) menar att han som representant för Ekerum Golf & Resort 

ser sig som en samarbetspartner till Ölands Turistbyrå då han endast är intresserad av att 

veta vad som händer på Öland. Hans sätt att resonera kring samarbetet tyder på att han ser 

möjlighet till att påverka, bidra med idéer och information, vilket Wang och Fesenmaier 

(2007) benämner sociala utfall, inför utvecklingen av framtidens turismorganisation på 

Öland. Juhl (ÖA) talar om vikten av den sociala dimensionen från aktörens vinkel, då han 
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menar att det är av stor betydelse att han som representant från en större attraktion 

personligen besöker Ölands Turistbyrå för att behålla en god relation och inte falla i 

glömska hos turistbyråpersonalen. 

Vidare menar Boman (NB) att en vänskap har byggts upp bland de personer som verkat 

länge inom Norrköpings turismindustri, vilket bidragit till en tillit aktörer emellan. Just 

tillit är ett av de sociala utfall som Wang och Fesenmaier (2007) diskuterar och som kan 

leda till att exempelvis projekt blir genomförda, aktörerna når sina mål och tillsammans 

bygger en konkurrenskraftig destination. Ett exempel på ett projekt som inte hade 

genomförts utan tillit kan sägas vara dinosaurie-utställningen som Upplev Norrköping AB 

fick ekonomiskt stöd från kommunen för att genomföra. Stödet förklarar Leinonen (NK) i 

citatet nedan: 

”Vi   känner   att   vi   har   mycket   frihet   ändå,   men   det   ser   ju   förstås   olika   ut   i   olika  
kommuner. Vi har som jag upplever det ett ganska högt förtroende i 
kommunledningen och hos våra politiker. De håller oss om ryggen om vi vill göra 
något själva,  […]  då  litar  man  på  oss  att  vi  gör  det  på  ett  bra  sätt.” 

(Leinonen (NK)) 

Samtidigt som Leinonen (NK) menar att kommunen är en samarbetspartner till Upplev 

Norrköping AB är de även en del av kommunen, vilket enligt Berger (NK) exempelvis 

syns i att parterna delar kommunikationspolicys. Vidare menar Berger (NK) att 

kommunen som organisation måste komma till insikt med att de tillhör en och samma 

organisation för att kunna inta, vad Wang och Xiang (2007) kallar ett systemperspektiv 

som förekommer i relationsformen strategic network. Att kommunen som organisation 

kan sägas ligga nära denna relationsform i samarbetet med Upplev Norrköping AB kan 

ses i Bergers (NK) påstående om att kommunens bredd av olika organisationsformer bör 

utnyttjas för att nå gemensamma visioner om att göra staden Norrköping till en attraktiv 

plats, ”vi   jobbar  alla  för  Norrköping,  det  är  därför  vi  är  här”. Detta tänk saknas enligt 

Lagerlöf (ÖB) på Öland då han pekar på en splittring på kommunal nivå där Ölands två 

kommuner har svårt att komma överens, vilket är ett förhållningssätt som kan spridas 

mellan flera nivåer på en destination, mellan aktörer men även med samarbetspartners 

utanför destinationsgränsen.  

4.3.2 Beroende inom nätverket 

Relationerna mellan en DMO och dess aktörer kan sägas karaktäriseras av, vad Fyall och 

Garrod (2005) benämner, ett ömsesidigt beroende som enligt Ford et al. (2006) alltid 
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existerar inom ett nätverk. Likväl som Juhl (ÖA) menar att han lägger vikt vid att behålla 

en god relation till Ölands Turistbyrå, menar Engelholm (ÖK) att ett samarbete med 

Eketorps Borg är viktigt för att kunna utforma ett erbjudande till turisten. Engelholm 

(ÖK) exemplifierar detta genom att förklara att hon ofta utnyttjar relationen till Eketorps 

Borg då hon behöver sätta samman ett erbjudande för större grupper som efterfrågar 

aktiviteter under sitt Ölandsbesök. Även Boman (NB) talar om ett ömsesidigt förhållande 

mellan Upplev Norrköping AB och destinationens boendeanläggningar där hon avfärdar 

tanken om att Upplev Norrköping AB har ett ensamt ansvar att locka besökare som bidrar 

till högre beläggning för destinationens boenden, vilket ses i citatet nedan: 

”Det   är   ju   lite   ge   och   ta,   vi   kan   ju   inte   bara   sitta   och   kräva   att   dom   [Upplev  
Norrköping AB] ska hitta på massor så vi fyller våra hotell, utan om dom nu hittar 
på  saker  så  är  det  ju  också  upp  till  mig  att  marknadsföra  det.” 

(Boman (NB)) 

Finansiellt beroende 

Det   finansiella   beroende   som   Sheehan   och   Ritchie   (2005)   belyser   att   DMO’s   ofta   har  

gentemot aktörerna som finns inom dess nätverk, är något som går att återfinna på Öland 

såväl som i Norrköping. Enligt Nyholm (ÖK) befinner sig Ölands Turistbyrå under 

näringslivskontoret och ägs ytterst av de två kommunerna på Öland som således står för 

dess finansiering. Utöver den kommunala finansieringen menar Hallström (ÖK) att 

ekonomiska resurser tillkommer i form av marknadsföringsavgifter och provision vid 

bokningstjänster. I fallet med Upplev Norrköping AB är deras organisation ett kommunalt 

bolag, där finansiering enligt Leinonen (NK) förutom genom kommunala medel sker via 

medlemsavgifter och marknadsföringsprojekt. Eklöf (NA) berör att det bör finnas ett noga 

övervägande i hur en DMO skall ställa sig till medfinansiering, då hon uttrycker att 

Upplev Norrköping AB historiskt ibland har belyst Norrköpings shopping i 

platsmarknadsföringen i större grad än man kanske upplevt berättigat med tanke på 

utbudet av butiker som finns i jämförelse med shoppingdestinationer såsom Stockholm, 

Göteborg och Ullared. Leinonen (NK) menar att detta övervägande finns, men talar inte 

specifikt om Norrköpings shopping, då Upplev Norrköping AB inte använder små och 

okända aktörer i annonseringen, utan  istället drar nytta av exempelvis Kolmårdens 

Djurpark som starkt dragplåster. Hon berör inte huruvida detta är ett resultat av 

medfinansiering, men det går att anta att små såväl som stora aktörer bidrar med någon 

form av finansiering som syftar till att synas i marknadsföringen. Att endast visa upp 

aktörer   som   satsar   pengar   skulle   kunna   skada   en  DMO’s   övriga   samarbeten   om   någon  
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aktör känner sig försummad. Som Sheehan och Ritchie (2005) förklarar är en DMO  trots 

allt beroende av att existerande samarbeten fungerar för att inte riskera att förlora en del 

av finansieringen. 

Vidare när det gäller finansiering som sker från turismaktörerna går det att utröna att 

dessa samarbeten i olika grad är formaliserade genom att avtal finns vilket tyder på att 

olika relationsformer existerar, precis som den sammanslagna modellen visar (se Figur 4). 

Leinonen (NK) skiljer på medlemmar hos Upplev Norrköping AB, som formella 

samarbetspartners och aktörer som medverkar i evenemangskalendern på hemsidan, som 

informella samarbeten. På Ölands Turistbyrå fungerar det på liknande sätt, då Engelholm 

(ÖK) beskriver att alla som ingår i bokningssystemet ses som formella samarbetspartners 

genom att skriftliga avtal används. Vidare menar Hallström (ÖK) att aktörer på 

destinationen själva kan lägga in händelser på Ölands Turistbyrås evenemangsdatabas, 

vilket tyder på att mer informella samarbeten existerar där integrationen mellan parterna 

kan tänkas vara lägre då denna aspekt enligt Wang och Xiang (2007) följer med 

formalitetsgraden. I och med att avtal används i formella samarbeten på båda 

destinationer finns alltid en möjlighet för samtliga aktörer att avböja ett samarbete om 

utbytet inte passar aktörens behov, på samma sätt som Barney (2004) menar att en aktör 

kan välja att avstå från att vara en del av ett nätverk samtidigt som nätverket besitter 

möjligheten att stänga aktörer ute. Engelholm (ÖK) menar att Ölands Turistbyrå i vissa 

fall inte skickar ut nya avtal och uppmaning till medlemskap till de aktörer där samarbetet 

inte  gynnar  resten  av  nätverket.  Detta  kan  sägas  balansera  med  d’Angella  och  Gos  (2009)  

påstående om att en DMO bör beakta att dess nätverk endast är så starkt som sin svagaste 

länk. Även Leinonen (NK) menar att de har möjligheten att utesluta aktörer genom att 

inte ingå avtal, men detta innebär inte att aktörerna utesluts från kontaktnätet utan strävan 

från Upplev Norrköping AB ligger i att skapa en dialog om vad som krävs för framtida 

samarbete.  

Beroende till specifika aktörer 

Eftersom Sheehan och Ritchie (2005) menar att hotell, attraktioner och offentliga 

myndigheter utgör bland de viktigaste aktörerna för en DMO, skulle en DMO kunna ses 

som beroende av dessa på olika sätt. Hotell, förklarar författarna, är vitala för att en DMO 

skall kunna ta emot konferenser och evenemang, vilket gör att dessa aktörer kan sägas 

påverka en DMO i större utsträckning. Boman (NB) som aktör inom boendesektorn i 

Norrköping ser sig själv som en aktör som kan påverka den utvecklingen som Upplev 
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Norrköping AB är ledande för på destinationen. Detta innebär enligt Bornhorst et al. 

(2010) att en aktör som Elite Grand Hotel har möjligheten att genom sin påverkan öka 

framgången för destinationen eller genom att gå en egen väg medföra en fragmentering 

bland aktörerna som för destinationens helhet kan bli negativ. Återigen är satsningen på 

golfturism enligt Boman (NB) ett sätt för Elite Grand Hotel att aktivt kunna medverka i 

den utveckling av turismen som även Upplev Norrköping AB finner positiv. Lagerlöf 

(ÖB) menar att Ekerum Golf & Resort är en av de större aktörerna på Öland, som 

dessutom har informella samarbeten med ett fåtal andra större aktörer, och således har 

stor möjlighet att välja sin egen väg när det gäller exempelvis marknadsföring. Han 

antyder att de stora aktörerna är vitala för framgången av hela destinationen, varpå om 

dessa aktörer gör ett eget vägval kan detta komma att innebära en fragmentering om de 

väljer egna målgrupper och målsättningar som inte är förankrat eller i linje med resten av 

destinationen. Engelholm (ÖK) menar att de större boendeanläggningarna på Öland även 

är viktiga rent kommersiellt då de erbjuder fler rum som Ölands Turistbyrå kan boka.  

Under våra intervjuer har det framkommit att närheten till det offentliga gör att respektive 

destinations DMO kan påverka beslutsfattande inom destinationen, vilket är ett arbete 

som  d’Angella  och  Go  (2009)  menar  inrymmer  hur  relationer  etableras,  organiseras och 

styrs. I Norrköping kan Upplev Norrköping AB som DMO sägas inneha en viktig roll 

som kontakt mellan näringslivet och kommunen då Berger (NK) förklarar att Upplev 

Norrköping AB har i uppdrag att etablera relationer med destinationens näringsidkare 

samtidigt som de arbetar tätt ihop med kommunen. Leinonen (NK) beskriver en frihet att 

styra sig själva trots att Upplev Norrköping AB är ett kommunalt bolag, vilket är en 

företagsform som Berger (ÖK) menar bör utnyttjas då den har friare förhållningsregler än 

vad förvaltningar har, där hon själv jobbar. Vidare menar Berger (NK) att det är 

fördelaktigt att lägga arbetet med besöksnäringen inom ett bolag, då detta är mer 

lättrörligt, har en mindre organisation och kan arbeta mer fokuserat. Leinonen antyder att 

deras arbete inom Upplev Norrköping AB fokuserar på besöksnäringen, vilket framgår i 

citatet nedan. 

”Här  [i  Norrköping]  försöker  man  ju  ha  ganska  så  tydliga  ansvarsområden,  […]  och  
som vi skojar om ibland, så är det jätteviktigt att vi får fler invånare till vår kommun, 
men vårt huvuduppdrag är att man kommer hit och besöker oss, antingen som 
privatperson, affärsresenär eller konferens- och mässdeltagare, och att det generar 
övernattningar på alla våra boendeanläggningar, men sen är det okej för oss att man 
åker  hem  igen.” 

(Leinonen (NK)) 
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Samtidigt som Upplev Norrköping AB på detta sätt kan fokusera på att locka besökare till 

destinationen, menar Berger (NK) att det nära samarbetet med kommunen innebär en 

access till politiken och slår ett slag för att utnyttja de två olika organisationsformerna. 

Attraktioner är en tredje typ av aktör som för en DMO kan sägas inta en viktig roll, då 

den enligt Bohlin och Elbe (2007a) utgör en vital förutsättning för att en plats skall kunna 

fungera som en destination. Attraktioner kan enligt Bohlin och Elbe (2007a) delas in i 

primära, sekundära och tertiära attraktioner. Eklöf (NA) talar om en liknande uppdelning 

som hon anser att Upplev Norrköping AB bör beakta i fråga om marknadsföring, där 

exempelvis rena tjänsteleverantörer inte bör vara det som visas främst. Hon menar istället 

att en indelning mellan huvudattraktioner, sekundära attraktioner och attraktionsförhöjare 

skall motivera vilka attraktioner som skall framhävas i destinationens marknadsföring. 

Detta resonemang går att tyda även hos Lagerlöf (ÖB), vilket framgår i citatet nedan: 

”Du  behöver  ett  antal  profilbärare  som  drar  folk  till  en  region.  […]  Det  måste  vara  
några centrum, sen kring dessa kommer ju folk att följa med. Och så tror jag det 
kommer  bli  även  på  den  här  ön,  vi  måste  välja  ut  ett  antal  starka  kort,  […]  men  vi  
kan  inte  få  med  allt  för  det  går  inte  att  sälja  allt.” 

(Lagerlöf (ÖB)) 

Svårigheten han identifierar med detta är att få samtliga aktörer att inse att dessa 

profilbärare syftar till att dra folk till hela regionen, och att en känsla av orättvisa mot icke 

framhävda attraktioner lätt tar överhand. Svårigheten ökar ytterligare då aktörer, som 

Engelholm (ÖK) förklarar, ofta ser sig som likvärdiga med andra aktörer trots att så inte 

är fallet ur turistens synpunkt.  

 

4.3: I detta avsnitt har det framkommit att de studerade destinationernas 
DMO’s ser sig själva som viktiga noder i turismnätverket och har i sina 
relationer med turismaktörer olika utbyten. Dessa relationer kan inta olika 
former där utbytet består av flöden såsom aktiviteter, resurser och människor 
som i olika grad medför att parterna integreras. Det går av diskussionen ovan 
att utläsa att en DMO är beroende av aktörerna i turismnätverket, vilka i sin tur 
genom utbyten kan påverka en DMO’s fokuserade arbete med besöksnäringens 
målgrupp turister. Som framkommit tidigare är det viktigt att en DMO är den 
övergripande aktören för turismnätverket, vilket bör synas i deras arbete med 
platsmarknadsföring, där ett destinationsvarumärke, som kommer att 
diskuteras nedan, kan fungera som ett verktyg att skilja en destination från en 
annan på den globala marknadsplatsen. 
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4.4 Varumärkesprocessen 

”Man kan väl säga att varumärkesfrågan inte är en separat process utan den är 
integrerad med frågor som handlar om att göra och kommunicera, alltså att utveckla 
destinationens olika komponenter: tillgänglighet, upplevelse, service, bemötande – 
allt sånt hänger ju samman med varumärkeslöftet.”  

(Ekman (E)) 

Som citatet ovan belyser är varumärkesskapandet en process som är kopplat till den 

ständiga utvecklingen av en plats som behövs för att destinationen skall kunna leva upp 

till vad som lovas, vilket ligger i linje med Kapferers (2008) påstående att identitet och 

image i fråga om varumärkesskapande utvecklas över tid. På samma sätt som Morgan et 

al. (2004a) menar att platsmarknadsföring av en destination skiljer sig från att 

marknadsföra varor och tjänster, antyder intervjupersonerna att även varumärkesskapande 

skiljer sig från varumärken för varor och tjänster. En skillnad med att varumärkesgöra 

varor och tjänster gentemot platser finns enligt Berger (NK) som förklarar att i fråga om 

platser handlar det om att addera goda exempel till, istället för att reducera delar från 

platsens varumärke. En annan skillnad kan tänkas vara det som Ekman (E) nämner att 

varumärkesskapande för en destination utgörs av en mellanorganisatorisk grupprocess, 

där framgången hos  DMO’s  ligger i att skapa tillit för att kunna arbeta tillsammans med 

gemensamma idéer om vad som skall ingå i destinationsvarumärket. I Norrköping kan det 

fram till nyligen antas varit en brist på mellanorganisatoriska processer när det gäller 

varumärkesskapande, då Berger (NK) belyser att de aktörer som har stått för något bra 

och positivt har fått egna identiteter, istället för att bidra till att fylla och stärka 

destinationsvarumärket Norrköping. Berger (NK) menar att detta har dränerat varumärket 

och förespråkar istället att dessa goda exempel skall addera till varumärket och samtidigt 

peka mot en och samma punkt. För en DMO innebär detta att turismaktörerna inom 

varumärket behöver inse värdet av att samarbeta när det gäller platsmarknadsföring i 

allmänhet och varumärkesskapande i synnerhet, då processen enligt Cai (2002) går ut på 

att göra ett urval av en konsistent mix aktörer och unika attribut som särskiljer platsen 

från en annan. Då en DMO kan sägas utgöra det övergripande organet för 

turismnätverkets aktörer faller det enligt Dwyer och Kim (2003) på dess ansvar att vara 

ett koordinerande organ och leda dessa mot gemensamma mål vilket inom 

platsmarknadsföring kan vara att skapa ett varumärke som, precis som Treffner (2011) 

menar, utgör bärare av ett för destinationen gemensamt budskap. 



 49 

Leinonen (NK) menar att varumärken är något som en DMO alltid måste arbeta med, i en 

kontinuerlig process som Ekman (E) menar innefattar en ständig omtolkning av vad man 

är och vad man gör, det vill säga en omtolkning av det som Cai (2002) benämner 

varumärkesidentitet. Kapferer (2008) hävdar att när det kommer till varumärkesskapande 

bör identiteten föregå image, vilket kan vara svårt på en destination då platsen enligt 

Ekman (E) ofta har en viss uppfattning kring sig. Denna uppfattning bör likväl kunna 

föregå identiteten då Ekman (E) uppmuntrar till att använda den existerande imagen som 

en utgångspunkt för aktörer att utveckla produkter som ligger i linje med den uppfattade 

bilden. Nyholm (ÖK) poängterar dessutom en svårighet med att ändra denna uppfattning 

av en plats på kort tid och pekar snarare på att en  DMO’s  arbete med varumärke bör ses 

som långsiktigt, samtidigt som det enligt Pike (2008) innefattar både skapandet av en 

varumärkesidentitet, med ett internt fokus och en varumärkesimage som representerar den 

bild som destinationen har på marknaden. Dessa två aspekter tar även Ekman (E) upp, då 

han pratar om en projected image som innefattar den bild som en destinations aktörer vill 

ge av platsen och en percieved image innefattandes den externa bilden av platsen. DMO 

som koordinerande organ skulle kunna ses som den aktör som representerar destinationen 

som helhet och därav arbetar internt med turismaktörerna såväl som beaktar den globala 

marknadsplatsen, då Ekman (E) menar att en DMO har en förväntan på sig från 

turismnätverket att marknadsföra aktörerna mot passande målgrupper. Följaktligen bör en 

DMO sammanföra dessa uppfattningar som finns internt och externt för att som Ekman 

(E) poängterar undvika ett glapp i vad som lovas och vad som levereras. 

Båda dessa sidor kan sägas ingå i destinationsvarumärket som i kapitel tre presenteras i 

García et als. (2012) modell och som bör beaktas inom destinationens varumärkesprocess; 

innefattandes sättet varumärket presenteras (presented brand), varumärkeskännedom 

(brand awareness), varumärkets mening (brand meaning) och kundbaserat varumärkes-

värde (brand equity). Våra intervjupersoner indikerar att dessa aspekter går att se inom 

ramen för de två destinationernas DMO’s respektive varumärkesskapande processer 

varför modellen för en destinations varumärke presenterad av García et al. kommer att 

användas som analysverktyg i nästkommande stycken. 

4.4.1 Presenterat varumärke 

Som kommunikationsdirektör inom Norrköpings kommun understryker Berger (NK) 

flertalet gånger den grafiska identitetens vikt när det gäller att skapa en enhetlig bild av en 

destination. Detta menar Berger (NK) görs i Norrköping genom att alla de kommunala 
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enheterna uppmanas använda sig av samma logotyp, typsnitt och färgpalett samt att det 

nyligen skapats en varumärkesplattform (Let’s  Create  Norrköping) med en egen logotyp 

som kan användas fritt av aktörer som vill stärka platsen Norrköping. På Öland menar 

Nyholm (ÖK) att det saknas en gemensam logotyp för näringslivskontoret och 

turistbyrån, och att deras verksamhet i den meningen består av två olika varumärken. Det 

presenterade varumärket är enligt Berry (2000) den kontrollerade kommunikationen som 

sker av företags identitet, vilket kan antas vara svårare i fråga om destinationer då alla 

aktörer enligt Ekman (E) har rätt att göra vad de vill, samt att människor i vårt 

demokratiska samhälle har rätt att säga vad de vill och till och med prata illa om den egna 

staden eller kommunen om de så vill.  Detta påverkar destinationsvarumärket då alla 

budskap som framgår genom faciliteter och tjänsteleverantörers uppträdande enligt Berry 

(2000) ingår i hur varumärket presenteras. Att en DMO inte styr hur dessa faciliteter och 

tjänsteleverantörer presenterar destinationen kan ses som bakomliggande orsak till att 

Anholt (2004) belyser vikten av att finna en identitet som är tydlig och accepterad hos 

invånarna på en destination, vilket balanserar med andra intervjupersoners resonemang 

kring en destinations medborgare. För att förmedla en positiv bild av en destination krävs 

exempelvis enligt Boman (NB) att norrköpingsborna känner en stolthet för platsen vilket 

även Engelholm (ÖK) understryker då hon menar att stolthet bland ölänningar bör arbetas 

mer aktivt med för att kunna förmedla det unika med Öland till besökare. Att 

intervjupersonerna diskuterar vikten av hur invånarna kommunicerar angående sin plats 

bidrar med ännu en dimension till den problematik som Berger (NK) antyder existera för 

en DMO, då hon menar att dessa inte är ensamma om att äga sin egen bild, i jämförelse 

med näringslivet där bilden ägs i större utsträckning. Dock menar Berger (NK) att 

kommunen, under vilken Upplev Norrköping AB återfinns, har en stor potential att 

kommunicera med medborgarna och således besitter en möjlighet att påverka dessa, om 

de lyckas att i första hand få sina medarbetare att stödja platsen.    

4.4.2 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom innebär enligt Berry (2000) kundernas förmåga att känna igen ett 

varumärke och i fråga om Öland och Norrköping kan dessa destinationer enligt Ekman 

(E) ses som välkända begrepp utifrån en besökares synvinkel då detta är platser som 

tydligt finns på kartan. Som Pike (2008) menar behöver dock en destination inte utgöras 

av politiska gränser, utan kan enligt Framke (2001) avgränsas på ett mer dynamiskt vis. I 

fallet Öland har de politiska gränserna mindre betydelse för vad som av besökarna räknas 
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till Öland då regionen enligt Nyholm (ÖK) består av två kommuner som tillsammans 

utgör en väl definierad destination då den är en ö. Juhl (ÖB) stärker påståendet om att det 

för en utomstående besökare är irrelevant att Öland består av två kommuner då ön ändå 

uppfattas som en helhet. 

När det gäller Norrköping som destination menar Leinonen (NK) att stadskärnan såväl 

som landsbygden är en viktig del att räkna in i Norrköpings varumärke. Det kan antas att 

det inte bara är på Öland som de politiska gränserna anses irrelevanta, utan den 

dynamiska dimensionen tas i beaktning. Som Berger (NK) förklarar handlar det om att 

fylla och således stärka varumärket med goda exempel som finns att hitta inom ramen för 

destinationen. Öland som tidigare varit ett starkt varumärke är enligt Nyholm (ÖK) inte 

nödvändigtvis top-of-mind hos besökare, vilket skulle kunna bero på att de exempel på 

aktörer som finns inom ramen för Öland inte erbjuder den kvalitet som Nyholm (ÖK) 

menar återfinns på andra destinationer. Från att ha varit vad Lagerlöf (ÖB) kallar den 

traditionella sommar-ön och enligt Juhl (ÖA) innefattats i produktkategorin sommarstad 

har huvudorten Borgholm enligt Juhl (ÖA) chanserat till förmån för exempelvis Visby 

och Båstad. Dessa två orter menar han i större grad kommer ihågs i sammanhanget 

sommardestination och kan därav sägas ha en högre grad av vad Keller (1993) benämner 

brand recall. Nyholm (ÖK) visar på en rädsla att aktörerna i Borgholm kan bidra till 

denna nedgång, genom att som han uttrycker det hamna i en spiral där priserna ständigt 

sänks.  

4.4.3 Varumärkets mening 

Varumärkets mening innefattar enligt García et al. (2012) kunders såväl som intressenters 

dominerande perceptioner av en destinations varumärke. Ekman (E) menar i likhet med 

detta att frågan om hur andra uppfattar platsen bör ställas likväl som hur boende på 

platsen upplever den för att kunna matcha det egna utbudet, de egna erfarenheterna och 

upplevelserna gentemot marknader och målgrupper. Juhl (ÖA) påstår i fråga om Öland att 

aktörer såväl som turister har en enad bild av destinationen, som består av associationer 

till den utvecklade turismen kring sol och bad samt den mindre utvecklade turismen kring 

natur och kultur. Som Engelholm (ÖK) antyder kan det finnas en svårighet som DMO att 

förstå vad turister associerar med platsen, då hon själv som ölänning framhäver sin 

förvåning över att fyrar och väderkvarnar i en aktuell enkätundersökning inte var vad 

turisterna associerade med Öland. När det kommer till Norrköping menar Boman (ÖB) att 

destinationens turismaktörer har en enad uppfattning om vad varumärket står för medan 
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det krävs mer arbete för att få dessa perceptioner att gälla även för invånarna. Enligt 

Berger (NK) kan ord som multinationell, mötesplats, vatten, kultur och kreativitet sägas 

utgöra de associationer som hon anar att de flesta i Norrköping finner sanna, vilka är ett 

nedkok av det material som tidigare använts i kommunikation rörande Norrköping. 

Leinonen (NK) menar att Upplev Norrköping AB som representant för besöksnäringen på 

destinationen strävar mot att skapa uppfattningen av Norrköping som en reseanledning, 

där olika attraktioner och evenemang lockar till besök. Öland har enligt Juhl (ÖA) i stort 

sett bara en aktör som i sig fungerar som en enskild destination, vilket är campingen Böda 

Sand som han menar fungerar som en egen reseanledning. På liknande sätt menar 

Leinonen (NK) att Kolmården, i och med djurparken, är Norrköping som destinations 

starkaste varumärke vilket ligger i linje med Eklöfs (NA) uttalande där hon benämner 

Kolmårdens Djurpark som en huvudattraktion. Genom detta kan utläsas att Böda Sand 

och Kolmården båda utgör viktiga reseanledningar för respektive destination, där Böda 

Sand kan sägas ligga i linje med de associationer som Juhl (ÖA) menar finns av Öland 

som solen och vindarnas ö och där Leinonen (NK) menar att Kolmården är det som 

associeras med Norrköping.    

4.4.4 Varumärkets värde 

De aspekter som har diskuterats av våra intervjupersoner inom ramen för brand equity är 

turistens upplevda kvalitet, lojalitet och word-of-mouth, vilka enligt Pike (2008) med 

fördel kan användas för att mäta ett kundbaserat värde hos ett varumärke. Nyholm (ÖK) 

menar att Öland har en tradition av att inte erbjuda högsta kvalitet i fråga om exempelvis 

boenden, vilket kan anses balansera med efterfrågan då Lagerlöf (ÖB) menar att turister 

som efterfrågar kvalitet är relativt få på Öland. Vidare menar Lagerlöf (ÖB) att Ekerum 

Golf & Resort där han själv är verksam tar emot kvalitetsmedvetna gäster, vilka han 

önskar skulle ha fler ställen att välja bland som lever upp till vissa krav på underhåll, 

skötsel och upplevelser och således passa denna typ av turister. Han menar i likhet med 

Juhl (ÖA) att Öland behöver flera olika kvalitetsnivåer inom destinationen samtidigt som 

Engelholm (ÖK) på Ölands Turistbyrå finner det svårt att klassificera de boenden som 

finns på grund av en avsaknad på standardkrav för olika kvalitetsnivåer. Engelholm (ÖK) 

menar att ett klassificeringssystem skulle underlätta för DMO såväl som för kunden att se 

skikten och därefter kunna välja den aktör som matchar kundens behov, vilket kan tänkas 

vara positivt för den upplevda kvaliteten.  
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Flera av våra intervjupersoner förespråkade att ambassadörer för en destination bör 

finnas, för att på så sätt sprida ett positivt word-of-mouth. Berger (NK) hävdar att hon 

som representant från Norrköpings Kommun har ett viktigt uppdrag att berätta om 

fördelarna med Norrköping, men menar att den bästa och mest trovärdiga effekten 

kommer utav andra som talar positivt om destinationen. Boman (NB) menar att det är 

viktigt med en stolthet inom Norrköping, där invånarna vill visa upp vad som finns och på 

det sättet fungera som ambassadörer, samtidigt som Berger (NK) hävdar att denna stolthet 

måste överföras till stadens besökare. Viktiga ambassadörer som har fungerat som bevis 

för norrköpingsborna själva att Norrköping är en attraktiv stad är enligt Berger (NK) de 

studenter som de senaste femton åren har valt att stanna kvar och skaffa sysselsättning i 

staden efter att ha studerat vid Linköpings Universitets campus i Norrköping. Enligt 

Leinonen (NK) har studenterna dessutom bidragit till att flera caféer och restauranger har 

öppnats samtidigt som konserthall har tillkommit samt industriområdet i staden har 

utvecklats. Dessa följder tyder på en vikt av att attrahera studenter som segment, då 

utvecklingen som följer enligt Ekman (E) innebär att tjänste- och kunskapsintensiva 

företag startas på platsen vilket i sin tur leder till att industrier så småningom etableras. 

Boman (NB), Berger (NK) och Leinonen (NK) är alla överens om att denna förändring 

har bidragit till att besökare som varit i staden för länge sedan blir positivt överraskade 

när de idag kommer tillbaka. Berger (NK) belyser att detta är av stor vikt för 

besöksnäringen, då dessa utgör ambassadörer som potentiellt sett kommer tillbaka.  

 

4.4: Detta avsnitt har visat att varumärkesskapandet för en destination inte är 
en separat process, utan snarare är kopplat till en utveckling av destinationens 
olika komponenter. En skillnad från att skapa varumärken för varor och 
tjänster, där egenskaper väljs bort, framkommer vara att destinations-
varumärken handlar om att ständigt fylla varumärket med positiva 
komponenter som skall framhävas. På grund av detta kan det ses som svårt att 
skapa ett enat budskap där identitet och image möts. DMO har då ett 
utmanade uppdrag att arbeta internt med identiteten som projiceras från 
turismnätverket, samt externt med målgruppen turisters uppfattade image. 
Varumärkesarbetet behöver dock innefatta såväl turister, invånare och företag 
då en överensstämmelse om vad destinationsvarumärket står för måste finnas 
dessa emellan. Alla dessa segment har visat sig behöva ingå i processen vilket 
ytterligare tyder på att varumärkesskapande processen för en destination är 
integrerad med platsen som helhet. En uppmärksammad orsak till detta är att 
aktörer, då både människor och företag, från alla segment kan komma att 
fungera som  ambassadörer för platsen och därav stärka varumärket. 
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5. SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer du som läsare att få ta del av de slutsatser som analysen av det 
teoretiska och empiriska materialet har lett oss till. Kapitlet består av två delar där vi 
ämnar besvara uppsatsens syfte respektive forskningsfråga. En upprepning av båda dessa 
ges inledningsvis. Slutsatserna som presenteras är inte menade som en generalisering för 
hur en destinations turismnätverk i allmänhet är uppbyggt genom relationer. Tendenser 
som framgår kan dock antas återfinnas även på andra svenska destinationer då tydliga 
kopplingar till andra forskares studier har gjorts vilket tyder på att fenomen som ses i vår 
empiri har stötts på tidigare. 

5.1 Syfte och forskningsfråga   

Syftet   med   denna   uppsats   är   att   skapa   en   förståelse   för   hur   aktörer   i   en   DMO’s  

turismnätverk påverkar destinationens varumärke. Detta ämnar vi uppnå genom att 

redogöra  för  olika  relationer  som  bidrar  till  en  DMO’s  arbete  med  platsmarknadsföring. 

Genom besvarandet av syftet kommer vi även avslutningsvis kunna presentera en 

sammanfattande modell som hjälp att besvara vår forskningsfråga som lyder: Hur kan en 

DMO’s   samarbeten   inom   det   komplexa   nätverk   av   aktörer som finns på destinationen 

bidra till den varumärkesskapande processen? 

5.1.1 Besvarande av syfte 

DMO och turismnätverkets aktörer 

Inom turismnätverket på en destination finns det som tradition att på olika sätt samarbeta. 

Vikten på att dessa relationer bidrar till att uppfylla gemensamma mål som aktörerna 

besitter kan sägas ha ökat i och med att en konkurrens som är större än tidigare råder 

mellan platser på dagens globala marknadsplats. Det finns en önskan hos platser att 

attrahera såväl nya invånare och företag som turister, där besöksnäringen är en industri 

som bidrar med flera positiva effekter för samtliga av dessa segment. Att en DMO ses 

som en övergripande aktör för turismorganisationerna på en destination innebär således 

att arbetet med deras huvudsakliga målgrupp turister medför ökad attraktivitet för platsen 

även för segmenten invånare och företag. På grund av att arbete med alla dessa segment 

går hand i hand blir det tydligt att besöksnäringen och därmed en DMO är del av platsen 

som helhet, vilket bör synas i platsmarknadsföringen de leder gentemot sin målgrupp 

turister. Detta innebär att destinationsvarumärket behöver ligga inom ramen för den 

vidare platsen, varför en DMO bör inta en position mellan såväl kommun och 

destinationens turismaktörer som mellan dessa aktörer och den globala marknadsplatsen 

där turisten återfinns.  
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Det interna arbetet som marknadsförare av, samt ledare för, aktörerna på destinationen 

handlar mycket om att skapa relationer för att tillsammans sätta upp och sträva mot 

primära mål som har som syfte att gynna platsen. Dessa relationer kan sägas öppna upp 

för utbyte mellan aktörerna och DMO i något som flera av våra intervjupersoner kallar ett 

öppet forum med chans till dialog. En förutsättning för att relationerna initialt skall kunna 

utvecklas har framkommit är att den frekvent utbytta resursen information bör flöda 

mellan aktörerna, där en social dimension hjälper till att skapa en tillitsfull relation som 

underlättar detta delande av information. Vidare kan relationsformen mellan DMO och de 

olika aktörerna i turismnätverket se olika ut, beroende på vilka utbyten som sker och 

därav hur integrerade parterna är. Skillnader finns att se mellan hur en DMO förhåller sig 

till turismaktörerna gentemot kommunen, där ett beroende finns av olika utbyten som 

leder till olika utfall.  

Relationsutbyten 

Kopplingen till kommunen i båda de fall vi studerat är i hög grad formaliserad genom en 

struktur som traditonellt har byggts upp och som idag kan liknas vid ett strategic network. 

Strukturen som beskrivs kan liknas vid ett system då exempelvis det finansiella i alla 

frågor som rör satsning på såväl turism som övriga av kommunens ansvarsområden 

hänger ihop. All form av utveckling som sker inom kommunens strategiska nätverk där 

DMO ingår har framkommit finansieras från en kassa som för utomstående kan vara svårt 

att se en självklar uppdelning av. Beroendet för en DMO kommer också från att denna 

organisation i utveckling av besöksnäringen i vissa fall kräver insatser från övriga 

kommunala enheter då de ofta förvaltar aspekter såsom infrastruktur och tillgänglighet 

som trots allt är en förutsättning för platsen att fungera som en destination. Ett exempel 

som Norrköpings kommunrepresentanter (Leinonen & Berger) presenterar är en aktuell 

fråga huruvida Bråvallaområdet i Norrköpings kommun skall användas som 

festivalområde, där bygglov behövs såväl som utbyggnad av el- och vattennät som 

följaktligen finansieras av kommunens något oklart fördelade kassa.     

Som nämnt behöver en DMO förutom relationer till det offentliga etablera relationer till 

näringslivet, det vill säga turismaktörerna på destinationen. Dessa relationer kan 

inledningsvis sägas vara mindre självklart strukturerade än kommunen då en destination 

som framkommit består av en mängd självständiga aktörer som har rätt att agera fritt. 

Detta innebär att dessa aktörer inte nödvändigtvis är bundna till att ingå en relation med 

en DMO till skillnad från relationen mellan en DMO och kommunen. Dock går det att 
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tyda att det i denna relation existerar en annan form av beroende då en integration för en 

DMO behövs för att skapa ett nätverk av aktörer som påverkar den bild av destinationen 

som förs fram på den globala marknadsplatsen. På samma gång som detta nätverk bidrar 

med ett informationsutbyte som DMO kan använda i sitt arbete med platsmarknadsföring, 

kan turismaktörerna finna en tillgång till detta nätverk attraktivt. Möjligtvis kan nätverket 

med kontakterna som ingår således locka andra aktörer att vilja ingå ett formellt arbete 

med en DMO. Att turismaktörerna väljer att betala för ett medlemskap och/eller tjänster 

hos en DMO är inte bara viktigt ur ett finansiellt perspektiv utan en förutsättning för att 

kunna skapa en attraktiv bild av destinationen. Detta visar på att beroendet mellan en 

DMO och dess aktörer är ömsesidigt, varför en DMO bör arbeta aktivt med att sälja in 

tanken hos de fristående aktörerna att skapandet av en relation där utbyten sker kan leda 

till positiva utfall. För att lyckas sälja in sina idéer bör dessa positiva utfall kunna fungera 

som argument för en DMO i dess interna försäljningsroll som syftar till att skapa 

relationer som gynnar platsen.  

Utfall 

En  DMO’s   relationer   som  beskrivits ovan till kommunen och turismaktörerna har visat 

sig kunna leda till olika typer av utfall som kan vara strategiska, läromässiga samt sociala. 

Dessa utfall har under kapitel fyra visat sig kunna påverka destinationens utveckling på 

olika sätt. Strategiska utfall som har identifierats är de som innebär att flera aktörer som 

arbetar tillsammans blir starkare ihop genom att exempelvis kunna nå marknader som 

annars inte hade varit möjligt. Att tillsammans kunna nå nya marknader kan tänkas utgöra 

ett argument för att arbeta ihop med en DMO, för de många små aktörer som 

besöksnäringen framkommit bestå av, vilka har fullt upp att arbeta med egna mål och 

svårt att avsätta tid för en egen större satsning att gå in på den globala marknadsplatsen. 

Det exempel som tidigare presenterats med golfsamarbetet mellan Upplev Norrköping 

AB, hotell och golfanläggningar visar på att aktörerna ser detta strategiska utfall i form av 

möjligheten att nå fler turister genom paketering. Även om inte målet hos alla aktörer är 

att nå en global marknadsplats, menar flera intervjupersoner att det konkreta resultatet av 

denna form av samarbete där fler turister kommer till platsen är något som 

turismnätverket överlag uppskattar.   

Läromässiga utfall har visat sig kunna komma utav att dela resurser såsom information 

mellan aktörer och DMO, vilket kan leda till ökad kunskap inom destinationen. 

Information på de destinationer vi studerat kan dock framstå som bristfällig i vissa 
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nämnda avseenden. Ett avseende är då det har framkommit att information  från  DMO’s  i  

vissa fall kan vara envägskommunikation i allt för stor grad. De intervjupersoner från 

attraktionskategorin pekar på att ett större ömsesidigt utbyte behövs, vad de kallar dialog. 

Detta tyder på att en DMO i sin roll som intern försäljare av sina idéer behöver bestå av 

en flerväga kommunikation där feedback har framkommit vara en viktig ingrediens för att 

öka kunskapen för samtliga inblandade aktörer om destinationen som helhet. Kunskapen 

sprungen ur information kan utgöra ett sätt för destinationens aktörer att tillsammans vara 

innovativa, som i fallet med dinosaurie-utställningen i Norrköping där flera nya produkter 

togs   fram   av   attraktioner   och  museum  under  Upplev  Norrköping  AB’s   dinosaurietema.  

Produkterna, utöver utställningen, kan sägas ha uppstått på initiativ av aktörerna som 

inspirerats av det tema som DMO initierat, vilket bidrog till ett ökat helhetsintryck av 

staden under tiden projektet genomfördes. Detta tyder på att en DMO har mycket att 

vinna på att informera om sina idéer, då turismnätverkets aktörer på så sätt kan hjälpa till 

att ladda destinationsvarumärket med goda exempel. 

Den sociala aspekten är något som diskuterats vara viktig för att relationer inom 

turismnätverket skall kunna etableras, samtidigt som den är viktig för att öka tilliten i en 

redan etablerad relation. I fråga om nya relationer har det framkommit att en fika såväl 

som en vänskap kan vara början till en affärsrelation då människor tenderar att lita på 

personer den har en god social relation till. Även när det gäller existerande 

affärsrelationer bör den sociala aspekten beaktas för att som i fallet med Upplev 

Norrköping AB och Norrköpings kommun upprätthålla en känsla av att tillit finns  

parterna emellan. I fallet med Norrköping innebar tilliten att den förstnämnda parten 

vågade  satsa  på  ett  projekt  som  visade  sig  vara  gynnsamt  inte  bara  för  DMO’s  målgrupp  

turister, utan även för segmentet invånare som kunde ta del av utställningen samt företag 

som tack vare ökade turistströmmar fick fler kunder. Tilliten, som ett socialt utfall, kan då 

varit bidragande till att projektet genomfördes och att de inblandade aktörer nådde sina 

mål. På Öland framgår inte lika tydliga tecken på tillit mellan DMO och aktörer på 

destinationen, vilket kan tyda på att den inte existerar i lika hög grad som i Norrköping. 

Dock tyder Ölands intervjupersoners sätt att prata om integrationen mellan människor på 

att det finns en brist på tillit varpå den sociala dimensionen är saknad. I och med att den 

sociala aspekten tenderar att vara något som våra intervjupersoner diskuterar och 

återkommer till under intervjuerna, kan denna antas vara viktig för en DMO att beakta för 

att i arbetet med att marknadsföra och leda destinationen lyckas i sin interna 
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försäljningsroll. Alla relationer som på något sätt bidrar till utfall som gör att platsen 

utvecklas som besöksmål kan sägas påverka det destinationsvarumärke som ständigt är i 

förändring. 

Destinationsvarumärke 

Som nämnt kan det ses som nödvändigt för en DMO att inta en position såväl mellan 

kommun och destinationens turismaktörer som mellan dessa aktörer och den globala 

marknadsplatsen där turisten återfinns. På denna globala marknadsplats har båda 

destinationers DMO visat en övertygelse om att skapandet av ett destinationsvarumärke 

utgör ett verktyg för platsen att stå ut i den ökade konkurrensen. Detta är en förståelse 

som   destinationernas   DMO’s i mer eller mindre grad arbetar för att turismnätverkets 

aktörer skall anamma, där Öland tillhör den högre graden i och med sitt pågående 

turismstrategi-projekt.  

Det har framkommit att en DMO ofta av aktörerna ses som en marknadsförare av 

destinationen, samtidigt som en tveksamhet till gemensam satsning på marknadsföring 

kan finnas i fall då turismaktörer har skiftande målgrupper samt begränsad tid och budget 

för marknadsföring. I dessa fall kan det vara svårt för turismaktörer att förstå att 

varumärkesprocessen som har understrykts vara långsiktig kan ge positiva effekter i 

framtiden om pengar satsas idag. Som framkommit tidigare är det viktigt att en DMO är 

den övergripande aktören för turismnätverket, varför uppgiften faller på dessa att arbeta 

med varumärkesskapande för målgruppen turister. Dock har det visat sig finnas en närhet 

till de övriga segmenten invånare och företag när det gäller destinationsvarumärket då 

DMO’s  utmanande uppdrag består i att arbeta internt med identiteten som projiceras från 

turismnätverket, samt externt med målgruppen turisters uppfattade image. 

Något som har uppdagats under diskussionen kring destinationsvarumärkets olika delar är 

att aktörer i form av såväl människor som turiststödjande företag från segmenten invånare 

och företag kan fungera som ambassadörer för destinationsvarumärket. Dessa 

ambassadörer kan sägas stå ansikte mot ansikte med turisten och utgör därav ett led 

emellan marknadsföraren av en destination, det vill säga en DMO, och turisten. Genom 

integrationen som sker mellan dessa ambassadörer och turisten utstrålas till synes 

destinationsvarumärkets identitet. Denna identitet behöver alltså stämma överens med vad 

som visas på den globala marknadsplatsen  
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Destinations-

varumärke 

5.1.2 Besvarande av forskningsfråga 

 
Figur 5: Relationers påverkan på destinationsvarumärket. Källa: Egen 

Modellen ovan visar det samband som har framkommit finnas mellan det komplexa 

nätverk av offentliga såväl som privata aktörer som finns på en destination. 

Turismaktörerna ingår i ett turismnätverk, vilket i modellen utgör besöksnäringen på de 

destinationer vi har studerat. Inom detta turismnätverk har det visat sig finnas samarbeten 

som kan syfta till att skapa en helhetlig upplevelse för turisten, en total turismprodukt. På 

båda destinationer finns det även en kommunalt ägd aktör i form av en DMO som av 

kommunen tilldelats ett huvudansvar för turismnätverket och som kan ses som en viktig 

nod för turismaktörerna att koppla an till. Sammankopplingen kan sägas ske genom 

relationer inom vilka utbyten i form av delade aktiviteter och resurser samt mänsklig 

integration sker. Kommunen kan sägas ha det yttersta ansvaret för platsen innefattandes 

invånare, företag och turister och är därmed med sin verksamhet starkt kopplad till hur 

platsen upplevs. DMO som del av kommunen kan sägas fokusera på målgruppen turister 

och behöver därmed skapa relationer till besöksnäringen såväl som den övergripande 

kommunen i sitt arbete med destinationsvarumärket. Tillsammans utgör DMO och 

kommunen ett strategiskt nätverk då det finns ett systemtänk parterna emellan gällande 

exempelvis utveckling som skall ske och pengar som skall fördelas. De utfall som 

kommer utav de relationer DMO har till turismnätverkets aktörer påverkar på olika sätt 

destinationsvarumärket genom att besöksnäringen och destinationen utvecklas och 

identiteten av destinationen stärks, exempelvis hittas gemensamt nya marknader och nya 

produkter som kan fungera kompletterande. Dessa utfall kan även påverka den image av 
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destinationen som finns hos turisterna, där en initial aspekt är att skapa dialog angående 

hur turismnätverkets aktörer vill visas upp inom ramen för destinationsvarumärket. 

Relationerna som leder till att nya ambassadörer frambringas kan sägas stå för den 

identitet som sänds ut, varför dessa har stor påverkan på hur destinationsvarumärkets 

image uppfattas.  Modellen kan avslutningsvis sägas tydliggöra hur en DMO, som del av 

kommunen, kan vara kopplad till turismnätverket, som i sin tur i relation till DMO kan 

påverka destinationsvarumärket.  



 61 

KÄLLFÖRTECKNING 

Skriftliga källor 
Aaker, D. (1996) Building Strong Brands, Free Press: New York 
Alvesson, M. & Deetz, S. (2000) Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur: Lund 
Anholt, S. (2004) Nation-Brands and the Value of Provenance. I Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. 

(red.) Destination branding: Creating the unique Destination Proposition Elsevier Ltd: Great 
Britain 

Baggio, R. & Cooper, C. (2010) Knowledge transfer in a tourism destination: the effects of a network 
structure, The Service Industries Journal, Vol. 30, No. 10, pp. 1757–1771 

Bailey, D. & Koney, K. (2000) Strategic Alliances Among Health and Human Service Organizations: From 
Affiliations to Consolidations, Sage Publications, Inc.: USA 

Barney, D. (2004) The Network Society, Polity Press: Great Britain 
Berry, L. L. (2000) Cultivating Service Brand Equity, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 

28, No. 1, pp. 128-137  
Bohlin, M. & Elbe, J. (2007a) Utveckling av turistdestinationer – en introduktion. I Bohlin, M. & Elbe, J 

(red.) Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv, Uppsala Publishing House AB: 
Stockholm 

Bohlin, M. & Elbe, J. (red.) (2007) Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv, Uppsala Publishing 
House AB: Stockholm 

Bornhorst, T., Ritchie, J.R.B. & Sheehan, L. (2010) Determinants of Tourism Success for DMOs & 
Destinations: An Empirical Examination of Stakeholders' Perspectives, Tourism Management, Vol 
31, pp. 572-589  

Brotherton, B. (2008) Researching Hospitality and Tourism: A Student Guide, SAGE Publications: Great 
Britain 

Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder Liber: Malmö 
Buhalis, D. (2000) Marketing the competitive destination of the future, Tourism Management, Vol. 21, pp. 

97-116 
Böhn, S. & Eriksson, O. (2007) Destinationer och paketering av turistprodukter. I Bohlin, M. & Elbe, J 

(red.) Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv, Uppsala Publishing House AB: 
Stockholm 

Cai, L.A. (2002) Cooperative Branding for Rural Destinations, Annals of Tourism Research, Vol. 29, No. 3, 
pp. 720–742 

Collin, P.H. (2005) Dictionary of Leisure, Travel and Tourism, Bloomsbury Publishing Plc: Italy 
Corbin, J. & Strauss, A. (2008) Basics of Qualitative Research 3rd ed., Sage Publications, Inc.: USA 
D'Angella, F. & Go, F. M (2009) Tale of Two Cities' Collaborative Tourism marketing: Towards a Theory 

of Destination Stakeholder Assessment, Tourism Management, Vol. 30, p. 429-440 
Dhamija, S., Agrawal, A. & Kumar, A. (2011) Place Marketing – Creating a Unique Proposition, BVIMR 

Management Edge, Vol. 4, No. 2, pp. 95-99 
Dwyer, L. & Kim, C. (2003) Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, Current Issues in 

Tourism, Vol. 6, No. 5, pp. 369-414 
Fernström, G. (2005) Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin, Fernia Consulting AB: 

Lavita, Riga 
Ford, D., Gadde, L-E., Håkansson, H. & Snehota, I. (2003) Managing Business Relationships 2nd ed., John 

Wiley & Sons Ltd: Great Britain 
Ford, D., Gadde, L-E., Håkansson, H. & Snehota, I. (2006) The Business Marketing Course: Managing in 

Complex Networks 2nd ed. John Wiley & Sons Ltd: Great Britain 
Fyall, A. & Garrod, B. (2005) Tourism Marketing: A Collaborative Approach, Channel View Publications: 

Great Britain 
García, J. A., Gómez, M. & Molina, A. (2012) A destination-branding model: An empirical analysis based 

on stakeholders, Tourism Management, Vol. 33, pp. 646-661 
Gopalan, R. & Narayan, B. (2010) Improving customer experience in tourism: A framework for stakeholder 

collaboration, Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 44, pp. 100–112 
Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. (1989) Fourth Generation Evaluation, Sage Publications, Inc.: USA  
Gummesson, E. (2000) Qualitative Methods in Management Research, Sage Publications, Inc.: USA 
Gummesson, E. (2008) Total Relationship Marketing 3rd ed.: Marketing management, relationship strategy, 

CRM, and a new dominant logic for the value-creating network economy, Butterworth-Heinemann: 
Hungary 

Gustavsson, B. (2004) Kunskapande metoder, Studentlitteratur: Malmö 



 62 

Hall, C.M. (2008) Tourism Planning: Policies, Processes and relationships 2nd ed., Pearson Education: 
London 

Hall, C.M., Müller, D.K. & Saarinen, J. (2009) Nordic Tourism: Issues and Cases, Channel View 
Publications: Great Britain 

Hanna, S. & Rowley, J. (2008) An analysis of terminology use in place branding, Place Branding and 
Public Diplomacy, Vol. 4, 1, pp. 61–75  

Holloway, J.C. (2009) The Business of Tourism 8th ed., Pearson Education Limited: Italy 
Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997) Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Studentlitteratur: Lund 
Kamfjord, G. (1999) Turism & affärsresande: Nya idéer och strategier, Sellin & Partner Bok och Idé AB, 

Smedjebacken 
Kapferer, J-N. (2008) The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long 

Term, Kogan Page: Great Britain 
Keller, K.L. (1993) Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity Journal of 

Marketing, Vol. 57, No. 1, pp. 1-22 
Kotler, P. & Armstrong, G. (2010) Principles of Marketing, Pearson Education Inc.: Upper Saddle River, 

New Jersey 
Kotler, P., Bowen, J.T., & Makens, J.C. (2006) Marketing for Hospitality and Tourism 4th ed., Pearson 

Education, Inc.: USA 
Kotler, P. & Gertner, D. (2004) Country as brand, product and beyond: a place marketing and brand 

management perspective. I Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (red.) Destination Branding: 
Creating the Unique Destination Proposition, Butterworth-Heinemann: Great Britain 

Kotler, P., Haider, D.H. & Rein, I. (1993) Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to 
cities, states, and nations, The Free Press: USA 

Krag Jacobsen, J. (1993) Intervju: Konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur: Malmö   
Kylänen, M. & Rusko, R. (2011) Unintentional coopetition in the service industries: The case of Pyhä-

Luosto tourism destination in the Finnish Lapland, European Management Journal, Vol. 29, pp. 
193-205 

Löfgren, O. (1999) On Holiday: A History of Vacationing, University of California Press: California 
Mak, A.K.Y. (2011) An Identity-Centered Approach to Place Branding: Case of Industry Partners 

Evaluation  of  Iowa’s  Destination  Image,  Journal of Brand Management, Vol. 18, No. 6, pp. 438-
450 

Marzano, G. & Scott, N. (2006) Dimensions of Power and Collaboration in the Context of Destination 
Branding: A Theoretical Framework, Cauthe 2006 Conference – “to  the  city  and  beyond…” pp. 
1292-1297 

McLeod, M.T., Vaughan, D.R. & Edwards, J. (2010) Knowledge networks in the tourism sector of the 
Bournemouth, Poole, and Christchurch conurbation: preliminary analysis, The Service Industries 
Journal, Vol. 30, pp. 1651-1667 

Morgan, N. & Pritchard, A. (1998) Tourism Promotion and Power: Creating Images, Creating Identities, 
John Wiley & Sons Ltd.: Great Britain 

Morgan, N. & Pritchard, A. (2004) Meeting the destination branding challenge. I Morgan, N., Pritchard, A. 
& Pride, R. (red.) Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, 
Butterworth-Heinemann: Great Britain 

Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (2004) Destination Branding: Creating the Unique Destination 
Proposition, Butterworth-Heinemann: Great Britain 

Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (2004a) Introduction. I Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (red.) 
Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, Butterworth-Heinemann: 
Great Britain 

Murphy, L., Moscardo, G. & Benckendorff, P. (2007) Using Brand Personality to Differentiate Regional 
Tourism Destination, Journal of Travel Research, Vol. 46, No.5, pp. 5-14 

Murphy, P.E. (1997) Quality Management in Urban Tourism, John Wiley & Sons Ltd: Great Britain 
Novelli, M., Schmitz, B. & Spencer, T. (2006) Networks, clusters and innovation in tourism: A UK 

experience, Tourism Management, Vol. 27, pp. 1141-1152 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen: Kvalitativa och Kvantitativa Perspektiv, Liber AB: 

Slovenien 
Page, S.J. & Connell, J. (2006) Tourism: A Modern Synthesis 2nd ed., Thomson Learning: China 
Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Studentlitteratur: Lund 
Pike, S. (2005) Tourism destination branding complexity, Journal of Product & Brand Management, Vol. 

14, No. 4, pp. 258-259 



 63 

Pike, S. (2008) Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach, Butterworth-
Heinemann, USA 

Qu, H., Hyunjung Kim, L. & Hyunjung Im, H. (2011) A model of destination branding: Integrating the 
concepts of the branding and destination image, Tourism Management, Vol. 32, pp. 465-476 

Ramayah, T., Lee, J.W.C. & In, J.B.C. (2011) Network collaboration and performance in the tourism sector, 
Serv Bus, Vol. 5, pp. 411–428 

Resurs AB (2011) TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen på Öland 
inklusive åren 2001-2009, [PowerPoint] Sammanställd på uppdrag av Ölands Turistbyrå. 

Ryen, A. (2004) Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier, Liber AB: Malmö 
Scott, N., Baggio, R. & Cooper, C. (2008) Network Analysis and Tourism: From Theory to Practice, 

Channel View Publications: Great Britain 
Sheehan, L.R. & Ritchie, J.R.B. (2005) Destination stakeholders – Exploring identitity and salience, Annals 

of Tourism Research, Vol. 32, No. 3, pp. 711–734 
Skinner,  H.  (2008)  The  emergence  and  development  of  place  marketing’s confused identity, Journal of 

Marketing Management, Vol. 24, No. 9-10, pp. 915-928 
Schmidt, L.K. (2006) Understanding hermeneutics, Acumen Publishing Limited: Trowbridge 
Smith, S.L.J. (1994) The tourism product, Annals of Tourism Research, Vol. 21, No. 3, pp. 582-595 
Tasci, A.D.A & Kozak, M. (2006) Destination Brands vs. Destination Image: Do we know what we mean?, 

Journal of Vacation Marketing, Vol. 29, No. 12,  pp. 299-317  
Tillväxtverket (2011) Fakta om svensk turism – Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning 

samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan: Fakta och statistik 2010,  Tillväxtverket: 
Stockholm 

Treffner, J. (2011) Varumärket – vår viktigaste tillgång, Studentlitteratur och PricewaterhouseCoopers i 
Sverige AB: Hungary 

Wall, G. & Mathieson, A. (2006) Tourism: Change, Impacts and Opportunities, Pearson Education 
Limited: Malaysia 

Wang, Y. & Fesenmaier, D.R. (2007) Collaborative destination marketing: A case study of Elkhart county, 
Indiana, Tourism Management, Vol. 28, pp. 863–875 

Wang, Y. & Krakover, S. (2008) Destination marketing: competition, cooperation or coopetition? 
International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20, No. 2 pp. 126-141 

Wang, Y. & Xiang, Z. (2007) Toward a Theoretical Framework of  Collaborative Destination Marketing, 
Journal of Travel Research, Vol. 46, pp. 75-85 

Xu, J.B. (2010) Perceptions of tourism products, Tourism Management, Vol. 31, pp. 607-610 
Yin, R (1991) The Case Study Crisis: Some Answers, Administrative Science Quarterly, Vol. 26, No. 1, pp. 

58-65 
Yu Chong, H. (1994) Abduction? Deduction? Induction? Is there a logic of exploratory data analysis? Paper 

presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (New Orleans, 
LA, April 4-8) 

Zach, F. & Racherla, P. (2011) Assessing the Value of Collaborations in Tourism Networks: A Case Study 
of Elkhart County, Indiana, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 28, pp. 97-110 

Ödman, P-J. (2004) Hermeneutik och forskningspraktik. I Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder, 
Studentlitteratur: Malmö 

 

Elektroniska källor 
Framke, W. (2001) The  ”destination”:  A  problematic  concept, [elektronisk] Tillgänglig: 

http://fama2.us.es:8080/turismo/turismonet1/economia%20del%20turismo/demanda%20turistica/D
ESTINATION%20PROBLEMATIC%20CONCEPT.PDF (2012-04-12) 

Heath, E. (2003) Towards a model to enhance destination competitiveness: a Southern African perspective 
[elektronisk] Tillgänglig: 
http://137.215.9.22/bitstream/handle/2263/6058/Heath_Towards%282003%29.pdf?sequence=1 
(2012-03-29) 

Upplev Norrköping AB (2011) Affärsplan 2012-2015 Upplev Norrköping AB, [elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.upplev.norrkoping.se/filer/upplev_affarsplan_2012.pdf (2012-04-17) 

Ölands Kommunalförbund (2011) Ölands Kommunalförbund [elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.oland.se/olandskommunalforbund/index.php?placid=32&template=0&parent=2&root_i
d=0&lang=se&PHPSESSID=dbc5549335f1deb672756c4b5b230886 (2012-03-29) 

Ölands Turistbyrå (2010a) Ölands Turistbyrå: Ölands Officiella Besöksguide för Onlinebokning och 
Turistinformation [elektronisk] Tillgänglig: http://www.olandsturist.se/sv/Om-Oland/Olands-
Turistbyra/ (2012-03-29) 



 64 

Ölands Turistbyrå (2010b) Ölands Turistbyrå: Ölands Officiella Besöksguide för Onlinebokning och 
Turistinformation [elektronisk] Tillgänglig: http://www.olandsturist.se/sv/Om-Oland/Olands-
Turistbyra-kontakt/ (2012-03-29) 

Tendensor AB (2011) Tendensor [elektronisk] Tillgänglig: http://www.tendensor.se/varumarket-oland/ 
(2012-04-23) 

 

  



 65 

BILAGOR 

Bilaga 1 - Presentation av destinationer 

Ölands Turistbyrå är Ölands officiella turistorganisation och skall arbeta för att bygga 

allianser och partnerskap, identifiera, kvalitetssäkra, paketera och sälja besöksupplevelser 

och produkter. De har även som uppgift att säkerställa en långsiktig utveckling för 

destinationens turisterbjudande och skall driva besöksservice och turistbyråer som täcker 

hela Öland (Öland Turistbyrå 2010a). Ölands Turistbyrå ägs av Ölands 

Kommunalförbund som är en form av samverkan mellan de båda kommunerna Borgholm 

och Mörbylånga. Ölands Kommunalförbund fungerar som en institution för samordning 

av frågor som är gemensamma för Öland och ett exempel på en sådan gemensam fråga är 

just turism. Ölands Kommunalförbund är även huvudman för den gemensamma 

kommunala näringslivsorganisationen Ölands Näringslivskontor (Ölands 

Kommunalförbund 2011), där näringslivschef Anders Nyholm har rollen som ansvarig 

tjänsteman för turistfrågor gällande Öland (Ölands Turistbyrå 2010b). År 2010 omsatte 

turismindustrin på Öland 974 miljoner kronor och hade cirka 855 personer som var 

årssysselsatta (Resurs AB 2011).  

Upplev Norrköping AB är ett 100% kommunalägt bolag under Norrköping Rådhus AB 

vars affärsidé lyder:  

”Upplev Norrköping AB ska i tät samverkan med näringslivet utveckla 
besöksnäringen i Norrköping. Upplev Norrköping AB har ett samordnande ansvar 
att tillsammans med näringslivet marknadsföra Norrköping som en attraktiv ort att 
besöka. Genom samordnad marknadsföring och säljande verksamhet ska Upplev 
Norrköping AB bidra till att göra Norrköping till en av landets ledande kommuner 
avseende evenemang/ möten och turism. Upplev Norrköping AB skall bidra till att 
öka tillväxten inom besöksnäringen och därmed öka antalet arbetstillfällen i 
kommunen. Upplev Norrköping AB ska vidare aktivt arbeta för att förmå arrangörer 
att förlägga olika typer av evenemang till Norrköping.” 

(Upplev Norrköping AB 2011:11 ) 

År 2010 omsatte Norrköping kommuns rese- och turistindustri 1,2 miljarder kronor och 

hade cirka 995 personer som var årssysselsatta inom branschen (Upplev Norrköping AB 

2011). 
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Bilaga 2 – Intervjuguider 

Intervjuguide till DMO 

Ölands Turistbyrå, Upplev Norrköping AB 

 

Inledning 

Inledande frågor om personens arbetsuppgifter,  organisationens struktur och 

uppbyggnad, turismindustrin på destinationen. 

 

Varumärke 

Destinationens varumärke, arbete kring varumärket, marknadsföring, enad bild, 

uppfattning, image. 

 

DMO – Destination Marketing/Management Organization 

Dess roll bland turismaktörerna inom destinationen. Ledning/marknadsföring. 

 

Samarbete 

Olika samarbeten med offentliga/privata aktörer, vikten av samarbete, 

möjligheter/hot, utbyte/resurser, makt, nätverk. 
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Intervjuguide till Kommun 

Norrköpings Kommun 

 

Inledning 

Kommunens inblandning i turismfrågor. 

 

Varumärke 

Dess roll i skapandet av destinationens varumärke. 

 

Samarbete/DMO 

Vikt av samarbete, möjligheter/hot, strävan mot enad bild. 

DMO som samarbetspartner.  

Viktiga utbyten. 
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Intervjuguide till Boende och Attraktioner 

Elite Grand Hotel Norrköping, Ekerum Golf & Resort, Norrköpings Visualiseringscenter 

C, Eketorps Borg 

 

Inledning 

Inledande frågor om boendet/attraktionen. 

 

Varumärke 

Företagets roll i skapandet av destinationens varumärke. 

Varumärkesbilden, uppfattningar, identitet. 

 

Samarbete/DMO 

Vikt av samarbete, möjligheter/hot, strävan mot enad bild. 

DMO som samarbetspartner.  

Viktiga utbyten. 
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Intervjuguide till Tendensor AB 

 

Inledning 

Tendensor AB’s roll, vad är syftet med att finnas, organisationen. 

 

Varumärke 

Allmänt Destination Branding 

Image/Identitet/Brand Equity – Viktiga begrepp, hur samspelar de? 

 

DMO 

DMO’s  roll  i  varumärkesskapande.  Ledning/marknadsföring 

 

Samarbete 

Samarbetens roll i varumärkesprocessen 

Att skapa en enad bild av den multidimentionella destinationen 

 

Samarbete Öland 

Allmänt om projektet, Tendensor AB’s roll som samarbetspartner, påverkan på 

varumärkesprocessen 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för 
utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. 
Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


