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Förord	  
Denna uppsats är inriktad på att undersöka turistens förväntningar och efterfrågan på 

destinationsupplevelsen. Uppsatsen är utformad med ett kundfokus, vilket innebär att vi 

utgår från att en bra destinationsupplevelse börjar i att förstå turistens förväntningar. 

Studien belyser även hur en Destinations Marknadsförings Organisation kan påverka 

turistens förväntningar för att skapa en bra destinationsupplevelse.  Under lärprocessen 

har vi tillägnat oss nyttig kunskap som vi kommer att bära med oss. Redan innan 

arbetets början fanns det ett intresse för turism, men vi kan nu säga att detta intresse 

bara har vuxit. Vi vill därmed tacka de personer som har gett oss stöd och visat stort 

engagemang under arbetets gång, vilket har varit värdefullt för att fullfölja detta 

examensarbete. 
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Frågeställning: Hur kan DMOs arbeta för att förstå turisternas förväntningar inför en 
destinationsupplevelse?  
Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse för turisternas 
förväntningar, både hur de skapas och hur de kan påverka turistens uppfattade 
destinationsupplevelse. Vi vill även kunna förklara hur turister kan delas in i olika 
målgrupper baserat utifrån vad de efterfrågar av en destinationsupplevelse. Slutligen 
syftar undersökningen till att kunna förklara för DMOs hur de kan arbeta med hänsyn 
till turisternas förväntningar i framtida destinationsutveckling. 
Metod: Uppsatsen har haft en deduktiv ansats med både ett sambandsbaserat och 
beskrivande syfte. Undersökningen innefattar både kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Datainsamlingen genomfördes via fokusgrupp, enkät och dagböcker.  
Resultat: För att förstå hur turistens förväntningar bildas bör en DMO dela in turisterna 
i målgrupper baserade på vilken destinationsupplevelse de söker. Olika segment bildar 
sina förväntningar på olika sätt vilket gör det viktigt att differentiera sin kommunikation 
till turisten för att kunna påverka förväntningarna.   
Begränsningar: Undersökningen av DMOs är på regional nivå, vilket begränsar 
undersökningen till att inte uttala sig om DMOs på nationell eller lokal nivå. Turisterna 
vi har undersökt är fritidsturister som är bosatta i Sverige, vilket gör att undersökningen 
inte är gällande för affärsresenärer eller turister som är bosatta utanför Sverige.  
Teoretiskt och praktiskt bidrag: Det teoretiska bidraget består av att vi har kunnat 
konstatera att Parasuramans et al. (1985) gapmodell är applicerbar på en destination, 
med vissa anpassningar till turismlitteraturen. I slutsatsen presenteras den teoretiska 
modell som illustrerar gapen för en destination. Det praktiska bidraget består av 
rekommendationer som en DMO kan följa för att steg för steg överbygga gapen.  
Nyckelord: Destination, turism, DMO, förväntningar, intressenter, 
destinationsupplevelse, kundfokus, målgrupp, destinationsmarknadsföring, ledarskap 
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Research question: How may a DMO be organized to enable an understanding of 
tourist expectations before the destination experience? 
Purpose: The purpose with this study is to create an understanding of tourist 
expectations, including how they are conducted and how the expectations may influence 
the perceived experience of the destination. The aim of this study is also to explain how 
tourists may be diverted into segments by what a tourist demands of a destination 
experience. This thesis will end in recommendations according to how a DMO could be 
organized to gain a greater knowledge of tourism expectations that will be useful for 
future innovation at the destination.  
Methods: The research approach of this thesis is deductive, with both quantitative and 
qualitative research methods. The data collection consisted of a focus group, a survey 
and personal notebooks. 
Results: To be able to understand how a tourist creates expectations of a destination a 
DMO must segment their tourists into different segments, depending on what kind of 
experience they are looking to find at the destination. Expectations are created in 
different ways by different segments. This increases the importance for DMOs to 
differentiate their marketing communications to the tourist and thereby influence their 
expectations. 
Limitations: The thesis is not applicable for national or local DMOs, since the data is 
collected from regional DMOs. It is neither applicable for business travellers nor 
tourists that live outside of Sweden, seeing that the population and sample of tourists 
lives in Sweden and are leisure travellers.  
Theoretical and practical contribution: The conclusion of this thesis makes us 
confident that Parasuraman et al. (1985) gap model may be applied at the complexity of 
a destination, with certain adjustments from the tourism literature. The conclusion made 
us able to create a theoretical model. The practical contribution of this thesis is the 
recommendations that will enable a DMO to step-by-step overcome the complexity of a 
destination. 
Keywords: Destination, tourism, DMO, expectations, stakeholder, destination 
experience, customer focus, target customers, destination marketing, leadership 
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1. Inledning 

 
Öland är ett speciellt landskap som lockar turister året runt, men framförallt under 
sommaren. Dock har turistindustrin gått bakåt de senaste åren och det finns ett behov för 
utveckling. Hur organisationer på en destination ska gå tillväga på ett framgångsrikt sätt är 
ett problematiskt område, som teoretiker har diskuterat i många år. Det här kapitlet ger en 
bakgrund till problematiken en destination idag kan ha kring att bygga en upplevelse som 
passar överens med kundens förväntade upplevelse av destinationen. Vi avslutar kapitlet 
med vår frågeställning och vårt syfte, för att Du ska förstå vad undersökningen har för mål. 
 

1.1 Bakgrund 
Den 21:e februari 2014 innehöll inte bara de vanliga dragen av isighet och kyla som en 

grå februaridag brukar ha på Öland. Nyheten som chockerade alla engagerade i Ölands 

näringsliv och kommuner gjorde den ännu kallare. I tidningen Barometern kunde de 

läsa att destinationsutvecklaren Håkan Waxegård hade sagt upp sig, tre månader innan 

sommarsäsongen skulle börja. Enligt Barometern (barometern.se, 1) var Waxegårds 

anledning att:  

”(…) politiken måste bort för att destinationsutvecklingen ska kunna gå 

framåt.” 

Sju månader tidigare, i juli 2013, då Waxegård tillträdde tjänsten som 

destinationsutvecklare såg han betydligt ljusare på framtiden. Waxegårds syfte var då 

att bryta den nedåtgående trenden i antal besökare som pågått de senaste tio åren, samt 

att öka konkurrenskraften för Öland som destination. Det långsiktiga målet är att 

fördubbla turismintäkterna fram till 2020 (morbylanga.se). När Waxegård tillträde sa 

han till tidningen Barometern (barometern.se, 2): 

”Jag är jätteglad, jag har aldrig varit såhär peppad inför ett jobb.” 

För att få en förståelse för vad som gick fel i arbetet med turismen på Öland behövs en 

närmare inblick i hur turistindustrin fungerar. Denna förståelse syftar vi till att skapa 

med en av Ölands kommuner som uppdragsgivare, nämligen Borgholms kommun.  

 

Näringslivet på Öland är till stor del beroende av turistindustrin som framförallt 

blommar under sommarmånaderna. Turistindustrin är även en viktig del av näringslivet 

i övriga världen och en av världens största enligt UNWTO (United Nations World 
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Tourism Organizations, unwto.org). Detta styrks av Tengling, Friberg, Lindmark och 

Tjörnhammar (2009) som beskriver att turismen har kommit att bli världens största 

näring. Turistindustrins positiva effekter kan påverka ett samhälle, då antalet jobb i ett 

land ökar i takt med att turismen ökar. Turism kan enligt Förenta Nationerna 

(tillvaxtverket.se, s. 90) definieras som:  

"Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin 

vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 

syften." 

Denna definition liknar Goeldner och Ritchies (2006, s. 582, fritt översatt) beskrivning:  

”En person som reser från plats till plats för ett syfte som inte innefattar 

arbete (…). En turist är en person som stannar på en destination mer än 

en natt men mindre än ett år.” 

I Goeldner och Ritchies (2006) definition inkluderas affärsresande och människor som 

besöker sammankomster. Exkluderas görs personer som reser som diplomater, inom 

militären, immigranter eller studenter som besöker sin hemort. Personerna i definitionen 

samt de människor som FN beskriver i sin definition kallas för turister. Enligt SCB 

definieras turister som personer vilka bor på hotell, stugbyar, vandrarhem, 

campingplatser samt i privata stugor och lägenheter (scb.se, 1). Det turisterna erbjuds 

när de reser är turistprodukterna som Pike (2008) menar återfinns inom olika branscher 

vars produkter kan kombineras genom stora variationer. Turistprodukten kan bestå av 

varor, tjänster eller en kombination av dem som tilltalar turistens behov på 

destinationen.  

Destinationen definieras av Pike (2008) som ett geografiskt område vilket erbjuder 

kluster av turistprodukter. Tengling et al. (2009) expanderar begreppet till att vara en 

kontinent, en mindre by eller en hotellanläggning som attraherar besökare att stanna en 

tillfällig period. En destination kan även definieras som ett område med ett antal 

välkända karaktärsdrag, menar Wall och Mathieson (2006). För att området ska räknas 

som en destination krävs det även att området kan anses som säreget och enhetligt med 

de sevärdheter som finns där. Öland stämmer in under definitionen för en destination, 

då det är ett tydligt avgränsat geografiskt område och turistindustrin utgör en del av 

näringslivet. Exempel på några kända karaktärsdrag för Öland är Borgholms slott, 

Alvaret, väderkvarnarna och fyrarna. Begreppet destination används enligt Hanna och 
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Rowley (2008) framförallt i turismlitteraturen. I företagsekonomisk litteratur används 

istället begreppet plats i större utsträckning, trots att begreppen ofta beskriver och 

diskuterar samma problematik. Enligt Fyall och Leask (2006) består destinationers 

problematik av att de innefattar kombinationen av varor, tjänster, upplevelser, företag, 

kommuner samt individer som tillsammans ska skapa det som blir turistprodukten. 

Problematiken är även att de tillsammans också ska utforma destinationens 

konkurrenskraft i jämförelse med andra destinationer.  

 

De som utgör turistindustrin på Öland är näringslivet med framförallt småföretag, 

branschorganisationer, fritidshusägare, bofasta ölänningar och de båda kommunerna, 

vilka även kan ses som intressenter till att skapa en konkurrenskraftig destination. 

Murphy och Murphy (2004) definierar intressenterna på en destination som näringsliv, 

invånare, offentlig sektor samt turister. En DMOs intressenter kan enligt Holloway 

(2004) vara allt mellan små och stora företag, offentliga organisationer samt ideella 

organisationer. Variationen av intressenter återfinns på en destination oavsett dess 

geografiska område, vilket enligt Blain, Levy och Ritchie (2005) kan variera mellan att 

vara ett land, en provins, en specifik stad eller region.  

Turistindustrin komplicerade kombination av varor, tjänster, upplevelser och företag gör 

att Pike (2008) anser att en destination har svårt att marknadsföra sig till turisterna, som 

i sin tur består av flera olika målgrupper. För att kunna uppnå en konkurrensmässig 

destination som attraherar fler turister i jämförelse med andra destinationer menar 

författaren därför att destinationen behöver ha en Destinations 

Marknadsförings/Management Organisation (eng. Destination Marketing or 

Management Organization, DMO). Pike (2004) definierar DMO som en organisation 

med ansvar för marknadsföringen av en speciellt identifierad destination. Holloway 

(2004) definierar istället DMOs som organisationer med intressenter från destinationens 

offentliga och privata sektorer, vilka tillsammans strävar mot gemensamma mål för att 

utveckla och marknadsföra en destination.  

 

Enligt definitionerna är DMOs en övergripande organisationer som arbetar med att 

förstå turistens efterfrågan och hur turistindustrin kan motsvara den. En DMO arbetar 

även med destinationens utveckling, planering, samordning och marknadsföring, vilket 

kan jämföras med det Waxegård arbetade med på Öland innan han slutade. Idag finns 
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det dock ingen organisation på Öland som fungerar som en DMO, bortsett från Ölands 

Turistbyrå som hanterar kontakten med turisterna. De två kommunerna har även anställt 

en tillfällig turistsamordnare. Enligt den turiststrategi som konsultföretaget Tendensor 

skapade år 2012 (morbylanga.se) behövde Öland utforma en organisation som kunde 

fungera i samverkan med turismnäringen. På Öland bildades därför ett turismnätverk 

bestående av ett hundratal intressenter i form av öländska företag inom besöksnäringen, 

näringslivet, kommunerna och politiker. Turismnätverkets syfte skulle enligt 

Barometern (barometern.se, 3) vara att bedriva en gemensam marknadsföring för Öland, 

vilket skulle finansieras med medlemsavgifter från samtliga intressenter. 

Turismnätverket kom aldrig att ta emot några medlemsavgifter under Waxegårds tid 

som destinationsutvecklare, då organiseringen av intressenterna tog för lång tid. Arbetet 

fortsattes av den nytillsatte turistsamordnaren, men under Waxegårds tid fanns det 

enligt Barometern (barometern.se, 4) inte någon budget för marknadsföring under de sju 

månaderna fram till februari 2014. 

 

Att organisera och samordna intressenterna för att skapa en gemensam marknadsföring 

av destinationen är en av DMOs arbetsuppgifter. Marknadsföring och övrig extern 

kommunikation kan attrahera turister att besöka en destination. Det gör att Fyall och 

Leask (2006) menar att det är viktigt för DMOs att skapa ett gemensamt varumärke 

tillsammans med samtliga intressenter, även då det kan vara en komplicerad aktivitet. 

de Chernatony, McDonald och Wallace (2011) definierar ett varumärke som ett kluster 

av funktionella och känslomässiga värderingar, något som på Öland kan illustreras av 

det funktionella värdet att besöka en sandstrand samt det känslomässiga värdet att känna 

glädje beroende av vad Öland innebär för individen. Författarna menar att varumärket 

möjliggör för organisationer att skapa ett löfte om en välkomnad upplevelse. De 

funktionella och känslomässiga värderingar som varumärket består av återspeglas i 

varumärkesimagen, vilket Pike (2008) definierar som den externa bilden av varumärket 

som attraherar turistens behov. Behovet byggs av vissa funktionella eller känslomässiga 

attribut1, exempelvis sandstränder eller möjlighet att känna glädje på destinationen. 

Underliggande till varumärkesbilden finns varumärkespersonligheten, vilket Aaker 

(1997) definierar som en uppsättning mänskliga karaktärsdrag vilka kan kopplas till 

värderingarna och attribut som varumärket består av.   

                                                
1 Attribut är ett sätt för företaget att särskilja varumärket från konkurrenterna (Fill, 2009). 
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Att skapa ett varumärke med värderingar, image och personlighet kallas även för 

varumärkesbyggande (eng. branding), vilket enligt Ritchie och Crouch (2000) har blivit 

en avgörande aktivitet för DMOs i konkurrensen om turisterna på världsmarknaden. de 

Chernatony et al. (2011) menar att ett syfte med varumärkesbyggande är att underlätta 

för en organisation att skapa och hantera en lojal kundgrupp på ett kostnadseffektivt sätt 

som ger högsta möjliga utdelning på investeringen. Den lojala kundgruppen kan uppstå 

när de funktionella och känslomässiga aspekterna av varumärket tilltalar individens 

livsstil. När en DMO skapar ett varumärke som tilltalar turisternas livsstilar menar 

Ekinci, Sirakaya-Turk och Preciado (2013) att det uppstår en varumärkeslojalitet2. Den 

kan förstärkas av att DMOs låter varumärket vara närvarande i den externa 

kommunikationen från destinationen. Genom att använda varumärket i bland annat 

annonsering, direktmarknadsföring och PR3 kan en DMO arbeta enligt det Pike (2008) 

definierar som integrerad marknadskommunikation (eng. integrated marketing 

communications, IMC). IMC innebär att DMOs riktar ett enhetligt meddelande genom 

alla informationskällor som en destination har till sina turister, vilket är utformat utifrån 

olika målgrupper. Genom målgruppsbaserad IMC får turisten en differentierad 

kommunikation, vilket skapar möjligheter för DMO att få en relation med dem samt att 

turisten kan bli lojal och välja att återvända till destinationen. 

 

Ett effektivt varumärkesbyggande som kommuniceras genom integrerad 

marknadskommunikation bör enligt King (2002) inkludera turistens tidigare 

semesterupplevelser så de kan återupplevas när turisten nås av varumärket. 

Semesterupplevelse kan även ses som kundupplevelse, vilket definieras av Klaus och 

Maklan (2013) som funktionella och känslomässiga aspekter av samtliga interaktioner 

kunden har med företaget under ett köp. Schmitt (1999) anser att upplevelser skapas 

utifrån möten som triggar de mänskliga sinnena. En upplevelse kan samtidigt 

sammankoppla individens livsstil med varumärket, den köpta varan eller tjänsten. En 

varas upplevelse kan enligt Pine och Gilmore (1999) öka genom sensorisk 

kommunikation (även kallat sinnesmarknadsföring) kring varan. Det innebär att 

                                                
2 Varumärkeslojalitet grundar sig i att individer har ett större förtroende för ett specifikt varumärke 
jämfört med konkurrerande varumärken (Boo, Busser och Baloglu, 2009) 
3 PR står för Public Relations och innebär företagets sätt att hantera positiv och negativ publicitet (Fill, 
2009). 
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företaget i extern kommunikation framhäver hur varan kan attrahera de mänskliga 

sinnena. Genom kommunikation om hur hörsel, syn, doft, smak eller känsel kan tilltalas 

så kan kunden förstå vilka sinnesupplevelser produkten skapar. Ifall sensationer, som 

attraherar sinnena, är effektiva kan de skapa en upplevelse med ett tydligt tema som ger 

bestående minnen. Dessa bestående minnen av tidigare upplevelser menar Pike (2008) 

influerar det framtida resandet.    

 

Då upplevelsen genererar minnen menar Pine och Gilmore (1999) att den är ett framtida 

perspektiv på värde. Värde har tidigare setts som något som byggs in i en vara under 

tillverkningsprocessen, enligt Vargo och Lusch (2008). Perspektivet på värde har dock 

förändras till att skapas tillsammans med kunden genom relationer och interaktioner 

mellan kund och företag. Gemensamt generas sedan tjänstens slutliga värde, vilket 

kallas samskapande värde (eng. co-created value). Hsieh, Lin och Yuan (2013) anser att 

både tjänsteföretaget och kunden har nyckelrollerna i värdeskapandet. Det samskapande 

värdet kan styra kundens förväntningar samt ge en positiv effekt på 

kundtillfredsställelsen. Hur värdet uppfattas skiljer sig dock mellan individer och 

speciellt gällande upplevelser. När en kund konsumerar en upplevelse uppstår det enligt 

Pine och Gilmore (1999) ett personligt engagemang av det som konsumeras, vilket 

skapar ett personligt värde när individen tilltalas känslomässigt, fysiskt eller 

intellektuellt. De företag som skapar upplevelser med sina kunder bör enligt Sfandla och 

Björk (2013) förstå hur värde uppfattas. Detta då den största delen av upplevelsen 

skapas i kundens medvetande och inte enbart genom interagerandet mellan kund och 

företag.  

 

Det personliga värdet som skapas genom en upplevelse skiljer sig åt mellan individer 

samt mellan målgrupper. Därmed är det svårt att säga att alla individer söker samma 

sorts upplevelse på en destination. För en DMO är det viktigt att veta vilka målgrupper 

som destinationen har, menar Pike (2008). Därefter kan de positionera varumärket på ett 

lämpligt sätt med hänsyn till målgrupperna. Armstrong, Kotler, Harker och Brennan 

(2009) definierar positionering som ett företags aktiviteter för att skapa medvetenhet 

hos målgruppen genom att produkten har en avgörande roll för kunderna. I 

turiststrategin (morbylanga.se) presenteras den aktuella positioneringen för Öland med 

varumärket: Öland - i grunden annorlunda, vilket syftar till kommuniceras ut som en 

röd tråd i marknadskommunikationen. Enligt Lisbeth Lennartsson, kommunalråd i 
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Borgholms Kommun, är varumärket framtaget för att illustrera Ölands attribut som 

natur och kultur. Ölands positionering är därmed att destinationen är en ö som i grunden 

är annorlunda mot andra besöksmål vilket illustreras med. 

 

I en DMOs externa kommunikation med turisten, där en destination har en tydlig 

positionering och ett väl utvecklat varumärke, menar Murphy och Murphy (2004) att det 

finns en risk att destinationen lovar för mycket (eller för lite). När destinationen utlovar 

någonting som de sedan inte kan leverera tyder det på ineffektiv positionering. Med 

ineffektiv positionering menas en positionering som inte är korrekt med hänsyn till 

målgrupperna. Författarna menar att det sker när destinationer och DMOs är okunniga 

eller har felaktiga föreställningar om turisternas förväntningar. Parasuraman, Zeithaml 

och Berry (1985) definierar förväntningar som en kombination av word-of-mouth, 

personliga behov, tidigare erfarenhet och extern kommunikation. Förväntningarna är en 

del av steget före resandet menar Baloglu och McCleary (1999)  och en del som 

påverkar val av destination. Det innebär att varumärket kan vara väl förankrat hos 

turisten då bilden av destinationen skapas redan innan besöket har påbörjats. Schmitt 

(2003) identifierar kundens förväntade upplevelse som ett upplevelsebaserat värdelöfte, 

vilket innebär att företagets kommunikation beskriver den upplevelse kunden kan 

förvänta sig. Det upplevelsebaserade värdelöftet definieras som löftet företaget ger till 

kunden och det kunden förväntar sig att uppleva. Ifall löftet inte infrias skapas en 

negativ bild av företaget hos kunden vilket påverkar den framtida konsumtionen, vilket 

även kan ske ifall en destinations värdelöfte inte stämmer överens med upplevelsen på 

destinationen. 

 

1.2 Problemdiskussion  
Det utlovade värdet som en destination kommunicerar till turisten kan påverka 

förväntningarna på destinationsupplevelsen, vilket även avspeglas på det värde turisten 

upplever att destinationen utger. Ifall DMOs inte har en förståelse för turistens 

förväntningar menar Murphy och Murphy (2004) att det kan påverka värdet av 

destinationsupplevelsen. Pike (2008) menar att turistens upplevelse på destinationen är 

det som influerar till framtida resande och att upplevelserna påverkas av kvaliteten hos 

destinationens produkter eller tjänster, vilket även styr turistens förväntningar. Därmed 

finns det en avgörande problematik ifall DMOs saknar förståelse eller har missförstått 

sina turisters förväntningar inför destinationsupplevelsen.  
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Samma problematik kan återfinnas i ett tjänsteföretag, vilket Parasuraman et al. (1985) 

illustrerade med en gapmodell som påvisar de skillnader vilka kan uppstå ifall inte 

tjänsteföretagets ledning förstår kundernas förväntningar. Skillnaderna uppstår även 

ifall ledningen inte kan kommunicera det vidare i organisationen för att skapa en 

upplevd tjänst som överensstämmer med kundens förväntningar. Författarna menar att 

när den upplevda tjänsten matchas med den förväntade tjänsten kan tjänstekvalitet 

skapas, vilket gör det viktigt för ledningen i ett tjänsteföretag att belysa de olika gap 

som modellen illustrerar.  

På en destination ökar problematiken då turistindustrin har en inbyggd komplexitet, 

vilket Smith (2010) menar illustreras av att utbudet på en destination består av många 

olika företag samt att efterfrågan på utbudet kommer från en stor variation av 

målgrupper och individer med olika preferenser. Dessutom berör turistindustrin även 

det mänskliga beteendet och sociala fenomen, vilket ökar de komplicerade relationerna 

mellan turist och företag. För att minska problematiken menar författaren att det inte är 

tillräckligt att enbart belysa de ekonomiska och politiska sektorerna för att förstå 

komplexiteten inom turismen, utan det finns även behov av en förståelse för 

relationerna med turisten. Ölands turistindustri har idag svårigheter angående 

förståelsen för turisternas förväntningar. I ett tjänsteföretag är ledningens förståelse för 

kundernas förväntningar en nyckelaktivitet för att kunden ska uppleva en hög kvalitet 

av en tjänst, menar Parasuraman et al. (1985). Ifall det finns ett gap kan ledningens 

aktiviteter inom företaget bli felaktiga, vilket kan leda till att kunden blir missnöjd med 

tjänstekvaliteten.  

På en destination kan gapet mellan turistens förväntningar och ledningens uppfattning 

av dem bli påtagligt då det är flera företagsledare och deras medarbetare som 

tillsammans skapar kvaliteten för turisten. De behöver själva förstå vad turisterna 

förväntar sig och sedan anpassa sin produkt efter det. Problematiken återfinns på Öland, 

då det finns många företag som har kontakt med turisterna men ingen övergripande 

DMO som kan skapa en förståelse för vad turisterna förväntar sig. Att samordna 

intressenterna för att forma gemensam marknadsföring ser Sautter och Leisen (1999) i 

Fyall och Garrod (2005) som den svåraste komponenten i DMOs arbete. Fyall och 

Garrod (2005) anser att intressenternas variation ökar komplexiteten för en DMO. 

Dessutom består komplexiteten av de framtida utmaningarna som genereras av nya 
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kunder, nya teknologier, utvecklingsbegränsningar och en låg nivå av flexibilitet inför 

förändringar på destinationen. Författarna menar därför att de komplicerade relationerna 

mellan utbud och efterfrågan på en destination behöver en högre nivå av samarbete 

mellan de olika intressenterna och DMO. En viktig del i DMOs arbete är enligt 

Hankinson (2009) att skapa ett effektivt partnerskap med intressenterna då handlar om 

att förstå, välja ut och hantera relationerna med dem. Ifall inte en DMO skapar ett 

effektivt partnerskap mellan intressenterna finns det en risk att gapet växer mellan 

turisternas förväntningar och uppfattningarna om turisten som de många företagen har.  

Ett effektivt partnerskap mellan intressenterna och DMO innefattar att de strävar mot 

samma mål. På Öland finns det ett mål att fördubbla turismintäkterna till år 2020 som är 

formulerat i turiststrategin (morbylanga.se). Pechlaner, Volgger och Herntrei (2012) 

menar att ifall inte intressenterna inkluderas i en DMOs målsättningar och tillsammans 

försöker uppnå målen, finns det en risk att intressenterna förlorar förtroendet för en 

DMO. Det kan få konsekvenser för DMOs arbete med att utveckla destinationen. Utan 

en DMO som samordnar intressenternas olika viljor kring en gemensam vision finns det 

en risk att turistprodukten har en stor variation hos de många företagen, menar Pike 

(2008). De enskilda företagen kan dock fortfarande skapa en destinationsupplevelse 

som passar turisten. Dock kan det även finnas företag som har enskilda målsättningar 

vilka inte överensstämmer med de nationella eller regionala målen som sätts för 

turistindustrin, som det Öland har för år 2020. Målsättningar bör utformas från 

välgrundade beslut menar Murphy och Murphy (2004) och kunskapen om kundernas 

förväntningar anser Parasuraman et al. (1985) ska ligga till grund för tjänsteföretagets 

beslut.  

 

I destinationens utbud är det viktigt att turisternas förväntningar tillfredsställs. Då 

destinationens många intressenter erbjuder olika sorters produkter finns det en 

problematik för DMOs gällande att kommunicera destinationens utbud till turisten, 

menar Fyall och Leask (2006). DMOs utmaning ligger i att samordna dessa och nå 

turisten med ett enhetligt marknadsföringsbudskap, anpassat till olika målgrupper. Det 

kan uppstå ett gap enligt Parasuraman et al. (1985) mellan företagets externa 

kommunikation och den upplevelse kunden får av tjänsten. Ifall kommunikationen från 

företaget inte överensstämmer med det kunden har förväntat sig kan den upplevda 

kvaliteten på bli lägre än förväntat. Detta gap återfinns även på en destination, som med 
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sin marknadsföring försöker skapa ett enhetligt värdelöfte till turisten. Pritchard och 

Morgan (1998) samt Horlings (2012) menar att det är svårt för DMOs att skapa 

gemensamma logotyper och slogans, då DMOs bör ta hänsyn till de kärnvärden som 

intressenterna har. För att alla intressenterna ska bli tillfredsställda med 

marknadsföringen riskerar den att bli för allmän, vilket gör att den inte särskiljer sig 

från andra destinationer och därmed inte kan bli konkurrenskraftiga. 

 

Ölands varumärke (morbylanga.se) är skapat från ett internt perspektiv och består av de 

attribut som Öland har. Pike (2008) anser att detta kan begränsa marknadsföringen då 

andra platser konkurrerar med liknande attribut och fördelar. Morgan och Pritchard 

(2008) anser att ifall en destination inte har en hög igenkänningsfaktor och marknadsför 

sig differentierat, finns det en risk att turisten inte tilltalas känslomässigt. Konsekvensen 

av detta kan bli att turisten väljer en annan destination, då valet mellan olika 

semesterdestinationer är ett livsstilsbeslut för de potentiella turisterna. Att finna en 

positionering som turisterna kan associera med sin egen individuella livsstil menar 

Baloglu och McCleary (1999), kan vara svårt för destinationer. Murphy, Moscardo och 

Benckendorff (2007) menar att varumärket kan användas för att differentiera 

destinationer från andra. Därför blir det problematiskt ifall varumärket blir för allmänt 

eller som i Ölands fall när det är format från ett internt perspektiv och därmed kan 

blandas ihop med andra destinationer. Det är problematiskt för DMOs när ett varumärke 

blir för allmänt. Det innebär att DMOs förutom att inte låta varumärket bli för allmänt, 

även bör se till sina målgrupper i varumärkesbyggandet. 

 

Det problematiska med en DMOs externa kommunikation till kunden anser Pike (2008) 

är för DMOs att skapa ett värdelöfte som matchar destinationsupplevelsen med turistens 

förväntade upplevelse. Ifall upplevelsen av destinationen inte stämmer överens med 

värdelöftet som DMOs utlovar riskerar turisten att få en negativ upplevelse, vilket i sin 

tur kan leda till turisten inte återvänder till destinationen samt berättar om sin upplevelse 

för andra som får en negativ bild av destinationen. Parasuraman et al. (1985) menar att 

det kan finnas ett gap mellan det en kund förväntar sig av en tjänst och det kunden 

sedan upplever, vilket kan leda till en negativ upplevelse som ger en låg kvalitet av 

tjänsten. Kvaliteten på tjänsten styrs av faktorer som exempelvis pålitlighet, säkerhet 

och reaktionssnabbhet som företaget kan tillgodose i tjänsteutövandet. Då turister består 

av varierade målgrupper är det svårt för DMOs att förstå deras förväntningar. Detta då 
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bilden av destinationen enligt Hall och Williams (2008) varierar mellan olika turisters 

uppfattningar samt förväntningar, vilket gör det svårt för en DMO att nå ut till 

målgruppen. Zouni och Kouremenos (2008) anser att det är viktigt att förstå skillnaden 

mellan turistens upplevelse och organisationens utformande av upplevelsen på en 

destination. Det har tidigare gjorts få mätningar av kundupplevelser på en destination. 

Destinationsupplevelsen kan inte heller uppnås separat av olika företag på en 

destination, utan sker i samband med nätverket av intressenter som skapar 

kundupplevelsen på destinationen, tillsammans med företagens medarbetare, invånarna 

och andra turister. 

 

Den här undersökningens forskningsgap återfinns i problematiken kring matchandet 

mellan turistens efterfrågan och förväntningar med destinationens samlade bild av 

intressenter som utgör destinationsupplevelsen. En del av forskningsgapet kretsar kring 

turistens förväntade upplevelser och vilken bild turisten får av destinationen. Kim, 

Ritchie och McCormick (2012) anser att det behövs ytterligare forskning för att 

identifiera faktorer som ökar turistens minne av upplevelsen. Dessutom menar Ritchie, 

Wing Sun Tung och Ritchie (2011) att det finns ett behov av mer forskning i relation till 

hur en turist särskiljer destinationer från varandra.  

 

Klaus och Maklan (2013) genomförde en studie inom fyra olika branscher där de 

undersökte hur kundupplevelser kan mätas samt ifall de skiljer sig mellan branscher. De 

rekommenderar forskare att undersöka hur kundupplevelser kan mätas inom hedoniska4 

branscher, såsom turism, där kunden har höga förväntningar på upplevelsen. Vi har 

funnit att det finns ett forskningsgap kopplat till tjänstekvalitet för en destination, det 

vill säga gapmodellen som Parasuraman et al. (1985) har skapat. Murphy och Murphy 

(2004) har undersökts gapmodellen angående destinationer och upplevelser. Författarna 

har undersökt gapen från destinationens sida men inte från turisternas perspektiv. Enligt 

Schmitt (2003) bör företag ha ett kundfokus istället för ett produktorienterat fokus, det 

vill säga ett externt och inte ett internt perspektiv. Författaren menar att en 

undersökning har visat att kundfokus är den viktigaste faktorn för differentiering mellan 

de mest och minst framgångsrika företagen. Vi menar att det finns ett forskningsgap 

                                                
4 Lyxprodukter som bekräftar livsstilen (Klaus och Maklan, 2013). 
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gällande att undersöka hur turistens förväntade upplevelser kan påverkas av de gap som 

Parasuraman et al. (1985) har funnit.  

 

Den här undersökningen kommer belysa problematiken som uppstår när en DMO 

saknar förståelse för sina turisters förväntningar, samt hur en turists förväntningar kan 

påverka upplevelsen på destinationen. Undersökningen kommer att följa Parasuramans 

et al. (1985) gapmodell, se bilaga 1, där gapen belyser skillnaderna mellan turisternas 

förväntningar och ledningens kundförståelse samt den interna kommunikationen som 

sprider kunskapen om förväntningarna inom organisationen. För att förstå vad turisten 

efterfrågar på destinationen finns det en utmaning för DMOs att även förstå turisternas 

förväntningar. Genom den förståelsen kan utbudet på destinationen marknadsföras med 

ett differentierat varumärke som är positionerat för att attrahera destinationens 

målgrupper. 

 

1.3 Forskningsfråga 
Hur kan DMOs arbeta för att förstå turisternas förväntningar inför en 

destinationsupplevelse? 

 

1.4  Syfte 
Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse för turisternas förväntningar, både 

hur de skapas och hur de kan påverka turistens uppfattade destinationsupplevelse. Vi 

vill även kunna förklara hur turister kan delas in i olika målgrupper baserat utifrån vad 

de efterfrågar av en destinationsupplevelse. Slutligen syftar undersökningen till att 

kunna förklara för DMOs hur de kan arbeta med hänsyn till turisternas förväntningar i 

framtida destinationsutveckling. 

 

1.5  Avgränsningar och förklaringar 
I undersökningen har vi använt DMO eller DMOs för att beskriva den organisation på 

en destination som arbetar med marknadsföring, strategiarbete och utveckling. Detta är 

ett samlingsuttryck som återfinns i teorin, där det kan stå för både Destination 

Marketing Organisation eller Destination Management Organisation. Vi har även 

begränsat oss till att enbart studera regionala DMOs. Denna avgränsning gjorde vi för 

att det skulle vara jämförbart med vår uppdragsgivare Öland, som är en region.  
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Undersökningen begränsas till att inte studera en DMOs intressenter separat. När det 

gäller intressenterna syftar vi till de företag som återfinns på destinationen, inte invånare 

eller medarbetare i en DMO. Vår avgränsning innebär att vi inte har intervjuat 

destinationers intressenter, det vill säga att undersökningens fokus inte var på 

intressenterna till DMOs bortsett från hur de kan samordnas från DMOs perspektiv. I 

detta sammanhang har vi även avgränsat oss från relationsmarknadsföring. Då det finns 

en komplexitet med DMOs och de många olika intressenterna menar vi att det krävs en 

egen undersökning för att förstå relationerna mellan DMO och intressenter. Vi har valt 

att använda oss av begreppet dialog när vi diskuterar kommunikation mellan DMO och 

intressenter. Kommunikation kan ske både genom en dialog och en monolog. Då det har 

framkommit från de DMOs vi har haft kontakt med att de använder sig av dialoger, 

menar vi att begreppet dialog var lämpligast att använda för att beskriva situationen 

gällande kommunikation. 

 

Vi avgränsar begreppet extern kommunikation till att inte gälla den kommunikation som 

ett företag eller en DMO riktar till medarbetare eller invånare, utan enbart för turist. Då 

vi främst är intresserade av hur den externa kommunikationen påverkar turistens 

förväntningar begränsas undersökningen till att inte belysa hur extern kommunikation 

kan uttryckas.  

 

I undersökningen har vi avgränsat oss till att inte använda begreppen 

platsmarknadsföring (eng. place marketing) eller platsvarumärkesbyggande (eng. place 

branding). Enligt Hanna och Rowley (2008) används begreppet plats för att beskriva 

svårigheten med marknadsföring och varumärke genom att ena intressenterna. Då vi har 

avgränsat oss till turister och inte intressenterna blir konsekvensen att vi inte heller 

använder oss av dessa begrepp. Vi kommer istället att använda begreppet destination för 

att beskriva problematiken.  

 

Turisterna som studeras är avgränsade till hemmahörande fritidsturister i Sverige, vilket 

innebär att vi inte undersökte beteenden för turister i utlandet. Majoriteten av dagens 

öländska turister är svenska, vilket leder till att vår avgränsning ansågs vara relevant för 

uppdragsgivaren. De svenska turister som studien syftar till är inte affärsresenärer som 

reser i tjänsten, utan turister som reser under sin lediga tid. För att förstå vilken grupp 
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denna studie berör har avgränsningen gjorts att endast behandla turister som stannar 

minst en natt och mindre än ett år på en destination och samtidigt bor på hotell, 

stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt i privata stugor och lägenheter. Dessa 

boendealternativ tillhör vad Statistiska centralbyrån kallar för svensk turism (scb.se, 1).   

 

Vi har genomgående i arbetet översatt engelska eller amerikanska begrepp till svenska, 

med ursprungsordet inom parantes i samband med att begreppet nämns för första 

gången. Undersökningen är genomförd på svenska och därför använder vi konsekvent 

svenska begrepp. Undantagen är när vi använder begrepp som är en benämning som 

inte på ett lämpligt sätt går att översätta, som exempelvis DMO, word-of-mouth och 

management. I begreppet management lägger vi in ledarskap, då vi menar att det inte 

finns någon korrekt översättning för att beskriva management.  
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2. Metod 
 

För att skapa en förståelse för hur vi har gått tillväga i det här examensarbetet presenterar 
följande kapitel en utförlig beskrivning av våra vägval. Vi presenterar val angående 
tillvägagångssätt, insamlingsmetod, population och urval. Vi för genomgående en 
diskussion för anledningarna till våra val, allt för att Du ska förstå hur våra tankar har 
gått.  

2.1 Undersökningssyfte  
Denna undersökning har baserats på ett beskrivande syfte och ett sambandsbaserat 

syfte. I första delen av vår studie är syftet sambandsbaserat då vi förklarar vilket 

samband som finns mellan turisternas destinationsupplevelse och vilka förväntningar 

som turisten bildar. Ett sambandsbaserat, även kallat korrelationsbaserat syfte, är enligt 

Kumar (2014) att visa på en ömsesidigt beroende mellan två eller flera faktorer i en viss 

situation. Andra delen av vår undersökning hade ett beskrivande, deskriptivt, syfte då vi 

vill undersöka hur DMOs kan arbeta tillsammans med intressenterna för att skapa en 

destinationsupplevelse som överensstämmer med turistens förväntningar på 

upplevelsen. Kumar (2014) menar att ett deskriptivt syfte systematiskt försöker beskriva 

en situation eller ett problem. Vilket vi gör genom att beskriva hur en DMO kan arbeta 

för att skapa en bra destinationsupplevelse baserat på en förståelse för turistens 

förväntningar. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Vi har ett hermeneutiskt synsätt då vi har undersökt hur DMOs kan få en större 

förståelse för turistens förväntningar och sedan överbygga gap som kan uppstå i arbetet 

med att skapa en destinationsupplevelse som kan matcha turistens förväntningar. 

Uppsatsen handlar därför om att försöka förstå ett mänskligt beteende och vilket 

motiverar ett hermeneutiskt synsätt. Patel och Davidson (2010) menar att ett accepterat 

faktum inom hermeneutiken är att människor har intentioner och avsikter, vilket yttrar 

sig i språk och handling, som för en forskare går att tolka och förstå. Detta styrks av 

Bryman och Bell (2013) som beskriver hermeneutik inom samhällsvetenskapen som en 

tolkning av människors handlingar vilka sker utifrån teori och metodval. Motsatsen till 

hermeneutiken, enligt Patel och Davidson (2010), är positivismen. Författarna anser att 

positivismen har sin utgångspunkt i den naturvetenskapliga traditionen och utgår från en 

tanke om att all vetenskap ska byggas på samma sätt. Grønmo (2006) tillägger att 
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positivismens syn på samhällsvetenskapen blir att upptäcka övergripande ordningar och 

därför kan samhällsvetenskapliga teorier byggas upp som system av lagar och regler. 

Till viss del har vi inslag av ett positivistiskt synsätt då vi testar frågor om mänskligt 

beteende i en större grupp för att upptäcka en övergripande ordning. Dock kan vi inte 

uttala oss om att det skulle vara gällande i alla mänskliga fall, vilket gör att vi håller 

med Grønmo (2006) när han kritiserar det positivistiska synsättet samt anser att det inte 

går att finna en övergripande ordning i samhällslivet då människors handlade beror på 

vilka intentioner de har. Med stöd av författarens kritik till det positivistiska synsättet 

menar vi att det inte lämpar sig för denna forskning, då mänskligt beteende inte alltid 

följer samma lagar och regler som inom naturvetenskapen.   

 

2.3 Forskningsansats  
Vi har valt en deduktiv ansats vilket grundar sig i att vi har utgått från teorin för att få en 

förståelse för vilket mänskligt beteende som bygger turistens förväntningar. Grønmo 

(2006) beskriver deduktion som en teoritestande ansats. Då vi senare har bildat kluster 

av turister utifrån respondenternas svar har vi varit mer explorativa och låtit 

datamaterialet kategorisera sig själv. Detta beslut togs på grund av att vi ansåg att det 

inte fanns tillräckligt med tidigare forskning om eventuella kategoriseringar av 

destinationsupplevelsen. Ifall kunskapen inom ett ämnesområde är begränsat menar 

Kumar (2014) att en explorativ studie kan vara ett alternativ. Detta ansåg vi som en 

anledning till att hålla en deduktiv ansats, då vi ansåg att vi inte hade tillräckligt med 

tidigare kunskaper inom ämnet. En deduktiv ansats innebär att forskaren drar slutsatser 

utifrån teorier om enskilda fall, menar Patel och Davidson (2003). Teorin bestämmer 

därmed vilken empirisk information som samlas in, för att i ett senare skede skapa ett 

tillägg till, eller förkasta, den befintliga teorin.  

 

Val av ansats menar Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) bestämmer vilken 

typ av undersökning som kommer att göras, samt vilken typ av resultat undersökningen 

kan generera. För vår undersökning lämpade det sig inte att använda en induktiv ansats. 

Detta då studien syftade till att ge ett teoretiskt bidrag angående hur DMOs kan få en 

större förståelse för turistens förväntningar, samt hur de kan organisera sin verksamhet 

för att förmedla en bra destinationsupplevelse. En induktiv ansats menar Alvesson och 

Sköldberg (2008) inte genererar teori utan snarare summeringar av den empiriska 



  
 

17 
 

insamlingen. Vi såg detta som avgörande beslut till att hålla en deduktiv ansats istället 

för en induktiv. 

  

Den abduktiva ansatsen hade kunnat fungera bättre för vår undersökning än den 

induktiva. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver en abduktiv ansats som att 

forskaren pendlar mellan empiri och teori, för att undersöka ifall de empiriska 

upptäckterna finns beskrivna i teorin. En abduktiv forskare tolkar enskilda fall utifrån 

ett hypotetiskt mönster för att kunna förklara, för att sedan styrka tolkningen genom nya 

iakttagelser, vilket gör att den abduktiva ansatsen kan sägas vara en blandning av 

induktiv och deduktiv ansats. Trots detta har vår undersökning haft ett större inslag av 

deduktion, då vi har använt en teoretisk modell som utgångspunkt i hela 

undersökningen.  

 

2.4 Övergripande metod 
Den teoretiska modell som vi har utgått från i denna studie är Parasuramans et al. 

(1985) gapmodell (se bilaga 1). Genomgående i undersökningen har fokus legat på att 

förstå turisten. Detta eftersom vi tidigt i vår litteraturstudie förstod att oavsett hur bra 

destinationsupplevelse är utformad är den beroende av turistens uppfattning. Därför har 

turistperspektivet fått ett stort utrymme i vår undersökning både teoretiskt och 

empiriskt. Trots turistens viktiga roll i uppfattningen om destinationsupplevelsen har vi 

även undersökt organisationsperspektivet. Detta för att det kan vara besvärligare att 

skapa en destinationsupplevelse som tillfredsställer turisten ifall en DMO inte har en 

fungerande organisation. Nedan presenteras vad vi hade för förkunskaper inför 

undersökningen samt vår litteraturstudie och empiriska studie har gått tillväga.  

 

2.4.1 Förförståelse  

Vår förförståelse kan delas in i en praktisk och en teoretisk förförståelse. Vår praktiska 

förförståelse grundar sig i att två av författarna har arbetat inom hotellbranschen på 

turistdestinationer under sommarhalvåret. Detta gör att vi har en förståelse för värdet 

som kan skapas för en turist under semestern. En av författarna har även förförståelse 

för Ölands problematik och turistindustri, då det är inom denna industri hon har arbetat.   
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Vår teoretiska förförståelse grundar sig framförallt i att vi har läst fyra års studier i 

företagsekonomi samt marknadsföring. Under dessa år har ett intresse byggts upp kring 

kundbeteende. Detta intresse utvecklades framförallt under fjärde året, då vi läste en 

kurs i Sinnesmarknadsföring, upplevelser och shoppingbeteende, där vi förstod att där 

fanns ett samband mellan en sensorisk upplevelse i kundens medvetande samt ett 

upplevt värde. I ovan nämnda kurs studerade vi Schmitts (2003) CEM-modell (eng. 

customer experience management - model). Detta gav oss en djupare förståelse för 

vikten av att undersöka upplevelsen ur kundens perspektiv. Den teoretiska 

förförståelsen inom organisation och ledarskap har även skapat ett intresse för hur ett 

företag kan ha en marknadsinriktad styrning med en kundorienterad vision5 som är 

implementerad i hela organisationen. Från tidigare kurser som innefattade 

marknadsföring inom tjänsteföretag har vi studerat Grönroos (2003) som visar hur ett 

tjänsteföretag kan analysera den förväntade och upplevda kvaliteten av en tjänst genom 

Parasuramans et al. (1985) gapmodell. I vår mening utgår även Parasuramans et al. 

(1985) undersökning från ett kundperspektiv, då den börjar i kundens förväntningar. 

Undersökningen tog därefter en riktning mot att undersöka ifall gap-modellen kunde 

appliceras som ett analysverktyg även på en destination.  

 

2.4.2 Litteraturstudie 

I detta kapitel beskriver vi vår informationssökning samt hur vi kom fram till att 

använda Parasuramans et al. (1985) gapmodell som stöd för att senare skapa vår 

undersökningsmodell.  

 

Informationssökning  
Intresset för ämnet turister växte fram devis från vår förförståelse men även genom 

informella möten med den tidigare arbetsgruppen för destinationsutveckling på Öland. 

Genom dessa möten fick vi flera idéer om problematiken kring turismen på Öland. I 

början av vår litteraturstudie sökte vi i övergripande ämnesböcker om turism för att få 

en större förståelse för turismens utmaningar. Ämnen vi då letade efter var turism, 

turismutveckling, destinationsmarknadsföring, destinationsutveckling och 

destinationsvarumärkesarbete. Genom detta fick vi en grundläggande kunskap i ämnet 

                                                
5 Marknadsinriktad styrning och kundorienterad vision innebär att hela företaget styrs genom att 

tillgodose kundernas behov (Grönroos, 2008). 



  
 

19 
 

turism och kunde därefter på ett bättre sätt specificera Ölands turistrelaterade 

problematik, som grundade sig i att förstå vad turisten sökte på en destination. Efter 

detta mer grundläggande arbete påbörjades en mer strukturerad litteraturstudie. Här 

använde vi Bryman och Bells (2013, s 128) tillvägagångssätt för litteraturstudie, detta 

för att sträva mot en högre trovärdighet i vår teoretiska referensram. Detta 

tillvägagångssätt består av en modell som beskriver insamlingsprocessen av relevant 

litteratur, se bilaga 2. Läroböckerna gav oss relevanta anvisningar till artiklar av 

forskare som anses ha bidragit inom ämnet turism och destinationsutveckling.  

 

Artikelsökningen utfördes via Universitetsbibliotekets sökmotor OneSearch för att hitta 

relevanta artiklar i ämnet (lnu.se). I detta skede sökte vi artiklar kring turism, 

turistbeteende, destinationsvarumärke, upplevelser, turistupplevelser och 

destinationsutveckling. Vi började med att läsa artiklarnas sammanfattning och slutsats, 

samt antecknade stödpunkter i ett gemensamt dokument. Detta för att alla skulle ha en 

övergripande bild över vilka artiklar som vi läst. De artiklar som var mest intressanta, 

för vårt valda ämne, läste vi sedan mer noggrant och förde ytterligare anteckningar. 

Litteratursökningen har sedan skett i omgångar under hela uppsatsskrivandet eftersom 

vi ansåg det viktigt att kunna presentera aktuell information i varje ämnesområde. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är syftet med litteraturgenomgången att visa på vad tidigare 

forskare har gjort och kommit fram till inom det valda området. Författarna menar att en 

bra genomförd litteraturgenomgång hjälper även till att stärka trovärdigheten av arbetet. 

För forskaren är det här viktigt att på ett kritiskt sätt tolka tidigare teorier och åsikter.  

 

I vår informationssökning fick turisternas förväntningar på en semesterdestination ett 

stort fokus. Dessutom fann vi ett stort intresse i att framförallt undersöka vad som är de 

bakomliggande faktorerna till en turists agerande, något som sedan skapar en 

upplevelse. Totalt har vi under litteraturstudien läst närmare 150 vetenskapliga artiklar 

och omkring ett 60 tal böcker. Under vår litteratursökning har vi även övervägt de 

vetenskapliga artiklarnas trovärdighet och analyserat författarnas metodval i förhållande 

till deras resultat. 

 

Efter fokusgruppsundersökningen förstod vi att de ämnen vår undersökning utgick från 

liknade den modell vi sett tidigare i Grönroos (2003), nämligen Parasuramans et al. 

(1985) gapmodell. Den visar på hur kvalitet uppkommer då den förväntade tjänsten 
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matchar den uppfattade och presenteras i bilaga 1. Då vi ville undvika att ”uppfinna 

hjulet på nytt” började vi därför att eftersöka ifall gapmodellen tidigare hade applicerats 

på en destination. Gapmodellen kom senare att bli den teoretiska modellen och grunden 

till vår undersökningsmodell, se bilaga 3. Utifrån våra eftersökningar i teorin har vi 

upptäckt att det finns forskare som studerat valda delar av gapmodellen på en 

destination, men inte hur förväntningarna kan påverka destinationsupplevelsen. Därmed 

valde vi att söka efter närliggande ämnen för att få en förståelse för olika delar som vårt 

valda ämne var mindre utforskat inom. Vår undersökningsmodell är indelad i både en 

kvalitativ och en kvantitativ metod, vilket vi diskuterar mer i nästa kapitel empirisk 

studie.  

 

2.4.3 Empirisk studie 

Vår empiriska studie har varit indelad i två olika delar, en kvantitativ och en kvalitativ. 

Nedan beskrivs hur vi kom fram till de olika metodvalen samt vilka för - och nackdelar 

som uppkommit. Enligt Kumar (2014) går det inte att säga att varken kvalitativ eller 

kvantitativ metod är överlägset bättre än den andra, utan valet av metod beror istället på 

syftet med undersökningen. Därför har vi tagit detta i beräknande då vi har gjort vårt 

metodval. Vi valde att använda kvantitativ metod enbart i den första delen av 

undersökningen. Detta på grund av att vår uppdragsgivare sökte en förklaring på vad 

turister söker på Öland, vilket grundade sig i destinationsupplevelsen samt turisternas 

förväntningar. För att skapa en förklaring för uppdragsgivaren för hur en DMO kan vara 

utformad används den mer djupgående kvalitativa undersökningen för att belysa 

skillnader och likheter mellan organisationerna.   

 

Kvantitativ metod  
Den kvantitativa studien användes för att besvara vårt sambandsbaserade syfte gällande 

att kartlägga turistens förväntningar till DMOs. Det som specificerar kvantitativ metod 

är enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren försöker förklara ett samband. 

Kvantitativ metod innebär även att forskaren håller en deduktiv ansats samt har en 

objektiv syn på verkligheten. Den kvantitativa undersökningen genomfördes genom en 

enkätundersökning, som fick stöd av en kvalitativ förstudie i form av en fokusgrupp. 

Detta för att vi ville testa ifall vår teoretiska utgångspunkt till enkätundersökningen 
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hade någon verklighetsförankring. Fokusgruppen och enkätundersökningen beskrivs 

närmare i nästa delkapitel 2.5, Undersökningsmetoder.  

 

Genom att både använda kvalitativ och kvantitativ metod i första delen av vår 

undersökning har vi skapat triangulering. Eliasson (2013) menar att det kan vara en 

fördel att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod när en undersökning är 

omfattande. Detta kallas för triangulering och skapar en mer omfattande bild än när 

enbart en metod används. Även Denscombe (1998) framhåller att triangulering av olika 

forskningsmetoder skapar en möjlighet att se så många perspektiv av forskningsområdet 

som möjligt, vilket görs när forskaren jämför upptäckterna från olika metoder. 

Christensen et al. (2010) menar att jämförelsen mellan olika metoders resultat kan öka 

validiteten av dem samt bidra till en högre trovärdighet av undersökningen som helhet, 

vilket var vårt mål med studien.  

 

Vi menar samtidigt att de olika metoderna kan ha bidragit till att vi även fann olikheter, 

vilket kan bidra till ett intressant resultat. Nackdelen med vårt kvantitativa metodval kan 

vara att vi gått miste om en mer djupgående förståelse kring turisternas förväntningar. 

Dock hade enbart en kvalitativ metod i den första delen av undersökningen hade skapat 

en djupare förståelse för turistens förväntningar, men då vi valt en deduktiv ansats ville 

vi testa de teoretiska begreppen i ett större urval. Utan den kvantitativa metoden hade vi 

inte kunnat undersöka vilka samband som finns mellan förväntningarna och turistens 

destinationsupplevelse. 

 

Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden används för att besvara det beskrivande syftet med vår 

undersökning, nämligen att undersöka hur DMOs tillsammans med intressenterna kan 

arbeta för att skapa en destinationsupplevelse som överensstämmer med turistens 

förväntningar inför upplevelsen. Den andra delen av undersökningen är mer fokuserad 

på DMOs arbete och undersöker alla gap i undersökningsmodellen med hjälp av 

dagboksanteckningar från fem DMOs i Sverige. Vi ansåg att en kvalitativ metod var 

mest passande då vi vill förstå hur DMOs kan arbeta på olika sätt för att skapa 

destinationsupplevelsen och vilka problem som kan uppstå. Enligt Kumar (2014) 

används kvalitativ metod då forskaren vill undersöka och förstå situationer, känslor eller 
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uppfattningar hos individer. Den kvalitativa metoden används även ofta då forskaren 

söker en djupare förståelse om ett visst fenomen enligt Bryman och Bell (2013). 

Kvalitativ undersökning har fokus på den underliggande innebörden och att 

sammanhanget därmed blir viktigare än delarna enligt Christensen et al. (2010). Vi vill 

undersöka, den underliggande innebörden, till vilka problem som kan göra att 

destinationsupplevelsen inte överensstämmer med turistens förväntningar. Med detta 

anser vi att en kvantitativ metod inte skulle kunna hjälpa oss att uppfylla vårt 

undersökningssyfte. I nästa kapitel beskriver vi hur gick tillväga i den kvantitativa och 

kvalitativa undersökningen.  

 

2.5 Undersökningsmetoder 
Undersökning kan delas in i tre olika steg. Först utfördes en kvalitativ fokusgrupp som 

en förstudie till den kvantitativa undersökningen. Efter detta utförde vi den kvantitativa 

undersökningen med hjälp av en enkätinsamling bland turister. Det tredje steget i vår 

undersökning fokuserade på att kartlägga DMOs verksamhet och genomfördes med 

hjälp av den kvalitativa undersökningsmetoden i form av dagboksanteckningar skrivna 

av DMOs i Sverige.  

 

2.5.1 Fokusgrupp inför kvantitativ metod  

I förstudien till enkäten har vi valt att använda en fokusgruppintervju, vilket faller under 

kategorin ostrukturerade intervjuer. Kumar (2014) beskriver ostrukturerade intervjuer 

som en del av kvalitativ insamlingsmetod, tillsammans med tre olika kategorier, 

nämligen ostrukturerade intervjuer, observationer och sekundärkällor. Vi valde en 

fokusgruppintervju då vi ville säkerställa att det fanns en verklighetsförankring i vår 

teoretiska referensram. Då fokusgruppen endast bestod att deltagare i ett yngre 

åldersspann var syftet med fokusgruppintervjun inte att kunna göra ett uttalande om den 

population vi ville undersöka i enkätundersökningen. Deltagarna i fokusgruppen kallas 

hädanefter för informanter. 

 

Fokusgrupper anses ofta vara att föredra då forskaren vill att informanterna ska få tala 

fritt. Intervjuarens styrande roll minskar med en fokusgrupp i jämförelse med personliga 

intervjuer, enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012). Dessutom kan 

det under en diskussion komma fram flera åsikter som inte skulle ha uppkommit i en 
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personlig intervju, enligt Christensen et al. (2010). Bryman och Bell (2013) anser att 

fokusgrupper skapar en förståelse för varför, i vårt fall turister, tycker och tänker som de 

gör. Ett alternativ för oss hade varit att genomföra observationer, men vi ser Bryman 

och Bells (2013) resonemang som ett argument till att det inte blev aktuellt att 

genomföra det. Under en observation hade vi inte haft möjlighet att diskutera varför 

informanterna tänker och känner som de gör, vilket vi kunde i en fokusgrupp. Dessutom 

menar Olsson och Sörensen (2007) att fokusgrupper är en kombination av intervjuer 

och observationer samt ofta används för att skapa underlag för kommande 

frågeformulär. Genom en fokusgrupp kunde vi därmed observera och intervjua en grupp 

individer, vilket vi anser ledde till att fokusgruppens datamaterial blev ett viktigt stöd 

till vår enkät.  

 

2.5.2 Kvantitativ metod  

Under den kvantitativa undersökningen använde vi oss av ett formulär med frågor, 

vilket överensstämmer med det Christensen et al. (2010) menar kännetecknar enkäter. 

Enkätundersökningen genomfördes för att vi ville säkerställa ifall det fanns ett samband 

mellan turistens destinationsupplevelse och hur turisten bildar sina förväntningar på 

destinationen. Det är viktigt att en enkätundersökning är lättläst och att frågorna är 

lättförståeliga, menar Kumar (2014). En av de fördelarna med enkätundersökningar är 

att de är billiga och snabba att administrera jämfört med strukturerade intervjuer, enligt 

Bryman och Bell (2013). Även Christensen et al. (2010) menar att den låga kostnaden 

är kännetecknande för enkäter. Samtidigt menar författarna att en annan fördel är att en 

stor kvantitet kan samlas in under en kortare tid, vilket vi såg som ett argument för att 

använda oss av verktyget.  

 

Kumar (2014) nämner även att en fördel med enkätundersökning är att det ger 

respondenten en anonymitet. Detta ansåg vi vara viktigt för våra respondenter, vilka 

deltagarna i enkätundersökningen kallas nedan. Vi antog att det kan upplevas känsligt 

att besvara frågor om statusbehov eller att delge hushållets inkomst. Författaren nämner 

även en del nackdelar med enkätundersökningar, detta kan exempelvis vara en låg 

svarsfrekvens, eller att respondenterna inte förstår några av frågorna. Trots detta anser 

vi att fördelarna med en enkätinsamling överväger nackdelarna då det i vår senare 

segmentering av turisterna behövde ett större antal turister än vad personliga intervjuer 

hade kunnat ge oss för att genomföra undersökningen. Mer om detta går att läsa i 
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delkapitlet 2.9, Analysmetod. För att få en helhet över hur en DMO kan skapa en 

destinationsupplevelse som överensstämmer med turistens förväntningar menar vi att 

det inte är tillräckligt att enbart undersöka turistens sida. Därför handlar tredje delen av 

vår undersökning om DMOs och deras arbete.   

 

2.5.3 Kvalitativ metod  

För att undersöka DMOs arbete med destinationsupplevelser och hur de samordnar 

intressenterna utförde vi en dagbokundersökning. Patel och Davidson (2010) menar att 

denna typ av dagböcker är av en kvalitativ karaktär. Deltagarna kallas hädanefter för 

informanter, vilka enligt författarna utförde en kvalitativ dagbok då vi bad dem skapa 

anteckningar utifrån vissa ämnen. Vi anser att materialet som dagböckerna gav oss var 

av stor vikt för analysen av arbetet som en DMO gör samt vilka svårigheter som finns 

inom organisationerna. Dock finns det kritik mot dagböckerna eftersom det finns risk 

för att materialet i dagböckerna kan vara vinklat. Informanten kan ha skrivit 

anteckningar utifrån vad de tror att vi vill läsa, alternativt skapa en vinklad bild av 

organisationen. Detta är dock ingen risk som uteblir genom att välja tillexempel 

personliga intervjuer.  

 

Det finns samtidigt en risk att vi omedvetet påverkade informanterna under vår kontakt 

via telefon och email. För att motverka detta menar Patel och Davidson (2010) att det är 

viktigt att forskaren poängterar för informanterna att även om denne inte anser att sina 

arbetsuppgifter är betydelsefulla, är det ögonblicksbilden som forskaren söker genom 

dagboken. Författarna anser att när informanten är motiverad att delta i studien, minskar 

risken för oärliga beskrivningar. Vi menar att vi kan uttala oss om att informanterna 

visade ett intresse av att delta i studien. Som en del av den kvalitativa undersökningen 

fick även vår uppdragsgivare besvara de frågor som skickades ut i dagböckerna. Istället 

för i en dagbok fick hon själv skriva öppna svar i ett dokument som vi skickade via 

email. I nästa kapitel redogör vi mer utförligt hur vi utformade frågor till de olika 

undersökningsmetoderna utifrån teoretiska begrepp.  

 

2.6 Operationalisering 
Efter att vi hade bestämt vilka undersökningsmetoder vi skulle använda påbörjades 

arbetet med att ta fram vilka begrepp som skulle undersökas, vilket gjordes utifrån den 
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teoretiska referensramen. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär processen att ta fram 

rätt indikatorer som mäter ett visst begrepp, vilket kallas operationalisering. 

Operationalism härstammar från sökande efter definitioner av ett begrepp, som görs i 

processen där begreppen görs mätbara. Hur enheter, begrepp eller samband kan återges 

genom en empirisk insamling är vad Grønmo (2006) definierar operationalisering som. 

 

2.6.1 Fokusgrupp inför kvantitativ undersökning 

Utifrån befintliga teorier om turism, varumärke och upplevelse genomförde vi en 

operationalisering inför fokusgruppen. Vi använde variabler som var relaterade till 

begrepp.  Detta gjordes genom att informanterna fick beskriva turism, upplevelse och 

varumärke med hjälp av de formulerade frågorna som vi skapade för att mäta 

variablerna. Variablerna och indikatorerna såg vi dock inte som de avgörande för att 

mäta begreppen, vilket Bryman och Bell (2005) menar kännetecknar kvalitativa 

undersökningar. Enligt författaren ger begreppen en bild av vad som undersöks, där 

variabler och indikatorer sedan uppstår under studien. Våra begrepp, variabler och 

indikatorer återfinns i bilaga 4. Begreppen diskuterades sedan med öppna 

frågeställningar för att få så djupgående beskrivningar av ämnet som möjligt. Genom att 

ställa frågor kring variablerna, utifrån den teoretiska bakgrunden, kunde vi skapa en 

bredare förståelse. Under fokusgruppen använde vi oss av en intervjuguide som 

återfinns i bilaga 5. I skedet för fokusgruppen hade vi ännu inte funnit Parasuramans et 

al. (1985) gapmodell vilket gjorde att våra begrepp hämtades från övrig teori om turism, 

upplevelser och varumärke.  

 

2.6.2 Kvantitativ undersökning 

Operationaliseringen inför enkätinsamlingen utgick från vår kvantitativa 

undersökningsmodell, illustrerad nedan. I figur 1 illustreras destinationsupplevelsen 

samt förväntningarna som delar av turisten. Siffrorna i modellen beskriver ordningen 

för undersökningen och pilen symboliserar undersökningens riktning.  
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Vi utgick från de teoretiska begrepp som presenteras i vår teoretiska referensram när vi 

skapade operationaliseringen, samt adderade begrepp baserat på fokusgruppens resultat. 

Dessa begrepp kan ses som etiketter vi sätter på det vi syftar till att undersöka, medan 

variablerna och indikatorerna sedan beskriver hur vi mäter begreppen, enligt Bryman 

och Bell (2005). För att kunna mäta en variabel använde vi oss av flera indikatorer, 

vilket författarna anser är ett sätt att få fram måttet på begreppet. Esaiasson et al. (2012) 

beskriver att det kan finnas en risk för att de valda empiriska indikatorerna inte mäter 

det aktuella begreppet, något som kallas begreppsvaliditet. Vi är medvetna om att våra 

indikatorer gällande vissa variabler kan ha en låg begreppsvaliditet, detta har vi tagit i 

beräknande senare under analysen. En tabell över våra begrepp, variabler och 

indikatorer för vår kvantitativa undersökning återfinns i bilaga 6. I tabellen illustreras 

även den teoretiska eller empiriska källan. Vilka frågor som illustrerar dessa variabler 

och indikatorer återfinns i bilaga 7.  

 

Efter att begrepp med tillhörande indikatorer var uttagna kunde vi forma frågorna till 

enkäten. Vi använda oss mestadels av ordinalskala, vilket enligt Christensen et al. 

(2010) innebär att det inte går att säga hur stort avståndet är mellan de olika 

svarsalternativen. Det går dock att säga att ett svarsalternativ är mer eller mindre 

positivt än ett annat. Vi valde att ha ordinalskalor då vi menar att det skapade en 

möjlighet för respondenten att utgå ifrån sig själv, vilket vi ville att individerna skulle 

göra. Vi valde att delvis ställa frågor som påståenden, då vi menar att det kan vara 

lättare för individer att ta ställning till påståenden än att svara på öppna frågor. Vi har 

Figur 1 Kvantitativ undersökningsmodell 
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även använt oss av kvotskalor, exempelvis genom frågor om inkomst och ålder. Enligt 

Johannessen och Tufte (2003) innebär det att variabeln har en nollpunkt samt att det går 

att säga avståndet mellan de olika svarsalternativen. Diktoma frågor innebär enligt 

Christensen et al. (2010) att något är antingen eller, vilket innebär att enkätens fråga om 

kön faller in under diktoma frågor. Enkäten återfinns i bilaga 8. 

2.6.3 Kvalitativ undersökning 

För att ta fram de begrepp som skulle testas i dagböckerna använde vi oss av vår 

kvalitativa undersökningsmodell, se figur 2, där de fält som är blå är de som testas då de 

grå undersöktes i den kvantitativa undersökningen.  

 

Under den kvalitativa undersökningen fokuserade vi på att förstå de bakomliggande 

faktorerna som kan skapa gapen i en DMO. Vi utgick från Parasuramans et al. (1985) 

samt Grönroos (2008) beskrivningar om hur dessa gap kunde överbryggas i ett 

tjänsteföretag när begreppen formulerades. För att formulera begreppen angående 

intressenterna använde vi oss av turismlitteratur som beskriver arbetet DMOs utför 

tillsammans med intressenterna. Intressenterna är en faktor som inte Parasuraman et al. 

(1985) hade i sin modell, då det inte är lika avgörande för tjänsteupplevelsen i ett 

företag än vad det är på en destination. Därmed ansåg vi det viktigt för oss att förstå hur 

DMOs arbetar med detta. Vilka begrepp, variabler och indikatorer som vi har använt för 

att förstå det som styr informanterna i DMOs agerande återfinns i bilaga 9. Dagbokens 

utformande där informanterna själva fick fylla i sina svar återfinns i bilaga 10. 

Figur 2 Kvalitativ undersökningsmodell 
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2.7 Population och urval 
De kvantitativa och kvalitativa delarna av undersökningen har olika populationer. Vi 

har valt två populationer då vi ansåg att DMOs inte kan uttala sig om turisters tankar i 

samma grad som turisterna själva. Samtidigt menade vi att turister inte kan ge samma 

fördjupade bild av DMOs arbete som organisationerna själva kan. Urvalet i de tre 

delarna av undersökningen skiljer sig åt mellan fokusgrupp, enkät och dagbok. 

Christensen et al. (2010) menar att ju närmre urvalets storlek kommer populationens, 

desto mindre blir urvalsfelet och desto mer troligt är det att urvalets åsikter 

överensstämmer med populationens. Bryman och Bell (2013) menar dock att det är 

svårt att ha ekonomiska resurser eller tid för att undersöka en hel population, vilket gör 

att ett urval begränsar populationen och gör undersökningen mer genomförbar. 

 

Population för de två första delarna av studien är fritidsturister i Sverige, vilken vi 

menar består av både män och kvinnor i alla åldrar. Enligt Tillväxtverket stod 

fritidsresenärerna för nästan tre fjärdedelar av den totala turismkonsumtionen, något 

som sedan år 2000 har ökat från 65 procent till 73 procent. Under 2012 ökade 

hushållens turismkonsumtion med 0,3 procent mer än hushållens totala konsumtion 

(tillvaxtverket.se). Vi menar därmed att majoriteten av svenskarna idag någon gång har 

rest på en semester. Vår population bestod dessutom av individer som inkluderas i 

kategorin fritidsturister och som samtidigt hade ett intresse av att resa.  

 

Vår population av DMOs är alla de organisationer som arbetar med 

destinationsutveckling i Sverige på en regional nivå. Enligt Pike (2008) finns DMOs på 

olika nivåer både nationellt, regionalt, i städer och för sevärdheter. Denscombe (1998) 

menar att det är viktigt för forskaren att välja en urvalsram, då urvalet väljs från en 

förteckning över populationen. Urvalsramen bör vara en förteckning över samtliga 

individer vilka ingår i den population som ska studeras. Det finns dock risker för att 

urvalsramen blir inaktuell ifall den inte har uppdaterats med ny information. En bra 

urvalsram ska vara relevant, fullständig, exakt och aktuell för att urvalet ska bli så bra 

som möjligt för undersökningens syfte. I vårt fall av DMOs finns det ingen urvalsram 

med en förteckning över landets organisationer, vilket gjorde att vi inte kunde utföra ett 

slumpmässigt urval från den. Istället utgick vi från Ölands situation då de vill skapa en 

DMO på en regional nivå. Det innebar att vi eftersökte regionala organisationer utifrån 
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Sveriges landskap för att göra en jämförbar undersökning. Vissa regioner i Sverige har 

fler DMOs medan andra regioner arbetar över landskapsgränserna. På grund av detta 

kan vårt urval inte vara representativt för hela populationens åsikter. 

 

2.7.1 Fokusgrupp inför kvantitativ undersökning 

I fokusgruppen, som fungerade som en förstudie till enkätundersökningen, använde vi 

oss av ett bekvämlighetsurval, som är ett icke-sannolikhetsurval. Enligt Bryman och 

Bell (2005) innebär ett bekvämlighetsurval att forskaren väljer informanter som denna 

på ett enkelt sätt kan få tillgång till. Författarna menar även att ett bekvämlighetsurval 

kan vara lämpligt då forskaren vill göra en förstudie för att säkerställa ifall 

forskningsinstrumentet fungerar. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval, i jämförelse 

med ett sannolikhetsurval, menar författaren kan vara att det inte går att uttala sig om 

urvalets representativitet i populationen.  

 

Syftet med att genomföra fokusgruppen var inte att kunna generalisera resultatet som 

gällande för hela populationen. Istället var syftet att testa det material vi samlat in från 

vår teoretiska referensram samt undersöka ifall det var något viktigt som vi hade 

förbisett. Bryman och Bell (2005) menar att ett argument för att genomföra ett 

bekvämlighetsurval i en kvalitativ studie är att forskaren inte eftersträvar att söka efter 

underliggande faktorer. Detta innebär att frågornas representativitet inte blir lika 

betydelsefull. Då vi i fokusgruppen har diskuterat vad det är som påverkar varför de 

åker på semester och vilka förväntningar de bildar inför semestern har det inte varit av 

intresse att kunna uttala oss om populationen i detta avseende. Vi har även förstått att 

det material som fokusgruppen gav oss är format efter informanternas ålder, erfarenhet 

och ekonomiska situation vilket vi hade i åtanke under tolkningen av materialet. 

 

Då vi valt ett bekvämlighetsurval var det lättast för oss att komma i kontakt med 

individer i åldern 20 till 30 år. Vi strävade mot att försöka få en jämn fördelning mellan 

könen. Vi valde att endast ha en ålderskategori i fokusgruppen för att underlätta 

tolkningen, då olika åldersgruppers meningar kan gå isär tydligare och bli svårare att 

särskilja. Dock hade en fokusgrupp med blandade åldrar kunnat skapa andra 

diskussioner än vad den utförda fokusgruppen gjorde. Christensen et al. (2010) menar 

att en nackdel med fokusgrupper är när deltagarna är från blandade segment, då det kan 

resultera i att informationen inte kan kopplas till något segment. Informanterna i 
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fokusgruppen blev inte jämnt fördelad mellan kön, utan bestod av fem kvinnor och tre 

män, mellan åldern 19 och 29. Medelåldern på informanterna var 22,5 år, en arbetar 

heltid, fyra studerade på universitetet och tre informanter studerade på gymnasiet. 

 

2.7.2 Kvantitativ undersökning  

I likhet med fokusgruppen inför den kvantitativa undersökningen har vi valt ett icke-

sannolikhetsurval till enkätundersökningen. Icke-sannolikhetsurval kan användas när 

forskaren inte har kunskap om antal enheter i populationen, menar Kumar (2014). Detta 

håller Denscombe (1998) med om, samt menar att icke-sannolikhetsurval kan användas 

när det kan vara svårt att komma i kontakt med populationen. Då vår population är stor 

och utspridd över hela landet så menar vi att den passar in författarnas beskrivningar, 

vilket gör att icke- sannolikhetsurval blir aktuellt för insamlingen.  

 

Vi ansåg att ett sannolikhetsurval inte var möjligt eftersom ett grundläggande kriterier 

för sannolikhetsurval är att alla enheter i populationen ska ha lika stor möjlighet att 

delta, enligt Denscombe (1998). Dessutom krävs det att populationen finns samlad i en 

databas eller ett register, då forskaren ska göra ett slumpmässigt urval. Då svenska 

fritidsturister inte finns kartlagda i en gemensam databas var det inte möjligt för oss att 

göra ett slumpmässigt urval. Däremot finns det flera intresseorganisationer inom svensk 

turism som har kunddatabaser över olika turistsegment, men det inte finns en 

övergripande databas som inbegriper hela turistpopulationen. Ifall vi skulle ha valt 

några enstaka intresseorganisationer menar vi att det hade funnits en risk att vi skulle 

varit för selektiva i urvalet. Dessutom antar vi att tolkningen av materialet skulle blivit 

svårare då medlemmarna i de olika segmenten kan ha olika preferenser som styr deras 

förväntningar av en destinationsupplevelse och materialet inte hade varit möjligt att 

använda som en generell bild av populationen. 

 

För att genomföra enkätinsamlingen valde vi att besöka TUR-mässan i Göteborg. 

Mässan inriktade sig på att skapa möten mellan rese- och turistindustrin och svenska 

fritidsturister (tur.se). Vi hade i förväg beslutat att vårt urval skulle bestå av 100 

respondenter. Vårt urval blev därmed det Kumar (2014) beskriver som ett tillfälligt 

urval (eng. accidental sampling), vilket är ett slags bekvämlighetsurval där forskaren 

samlar in det urval som behövs till forskningen. Det innebär även att forskaren 

bestämmer en plats, som inte behöver vara bekväm, där det är troligt att möta 
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respondenter som är villiga att delta i undersökningen. De respondenter som vårt urval 

bestod av antar vi var intresserade av resande, då de besökte en turistmässa, vilket 

gjorde att vi antog att de hade ett större incitament att delta i vår studie. Vi är medvetna 

om att bekvämlighetsurval gör det svårare att generalisera vårt resultat inte lika för 

populationen, vilket Jacobsen (2012) menar kan vara fallet då forskaren själv väljer 

urvalet. Det finns då en risk för ett systematiskt snedvridet urval, där grupper som hade 

varit relevanta för resultatet inte undersökts. Då vi inte har varit intresserade av att 

undersöka turister som inte har ett intresse för resande ansåg vi att TUR-mässan var en 

passande plats att nå fritidsturister med ett intresse. Detta kan kopplas till att icke-

sannolikhetsurval kan vara ett alternativ när forskaren antas få ett empiriskt resultat som 

är avgörande för forskningen, menar Denscombe (1999). 

 

2.7.3 Kvalitativ undersökning   

Precis som vid enkäten, valde vi att vid dagböckerna använda oss av ett icke-

sannolikhetsurval. Detta då vi ansåg att det var av intresse att välja ut DMOs, vilka 

kunde anses vara representativa i förhållande till Öland som destination. När det gäller 

urvalet av DMOs har vi använt oss av strategiskt urval, även kallat subjektivt urval. 

Enligt Christensen et al. (2010) innebär det att forskaren själv väljer ut vilka individer ur 

målpopulationen som ska vara en del av urvalet. Urvalsmetoden används vanligtvis vid 

kvalitativa undersökningar för att förstå fenomen eller företeelser. Vi valde regionala 

DMOs som inte arbetar med enskilda städer eller sevärdheter, då vi menar att det hade 

blivit en svår jämförelse med de praktiska problem som uppstår under en regional 

destinationsutveckling. Valet styrks av Denscombe (1998) som anser att subjektivt urval 

bör användas när forskaren har en viss förkunskap om ämnet. Forskaren väljer ut de 

individer som kan ge undersökningen värdefull information. 

 

Vi anser att sannolikhetsurval inte hade kunnat ge oss en liknande belysning av 

forskningsfrågan, eftersom ett slumpmässigt urval inte hade gett oss möjlighet att 

kontrollera vilka DMOs vi valde ut. Vi valde strategiskt ut de DMOs som hade en 

organisation som arbetade med destinationsutveckling. Detta för att skapa en illustration 

till uppdragsgivaren för hur det går att organisera och driva en DMO. Ifall vi hade 

använt mindre framgångsrika DMOs i undersökningen, hade inte gett oss lika goda 

exempel. Det hade dock kunnat påvisa hur en öländsk DMO inte skulle utformas och 

därmed kunnat fylla samma syfte, men ur ett negativt perspektiv. Hade vi använt ett 
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slumpmässigt urval fanns en risk för fler bortfall, då vi vid ett strategiskt urval hade 

möjligheten att skapade en personlig kontakt, där vi beskrev vårt projekt i ett tidigt 

skede av processen.  

 

Vi kontaktade sammanlagt 14 individer i olika DMOs 

runt om i landet, se figur 3. När urvalet gjordes utgick vi 

från en karta över landskapsindelning för att sedan göra 

en sökning på ifall det fanns en organisation som 

arbetade med destinationsutveckling. Efter 

organisationen hade hittats kontaktades informanterna 

via email med en förklaring om projektet samt en 

förfrågan om de vill delta. Informanterna är anställda i 

de DMOs vi valde ut, vilket Bryman och Bell (2013) 

menar är vanligt inom företagsekonomisk forskning. 

Däremot kan det vara svårt för en enda person att veta 

hur organisationen fungerar helt och hållet, samt ifall 

personen är i ledande ställning så kan svaren som denne 

ger vara formade utifrån den bild som de vill att 

organisationen ska kommunicera. Vi var medvetna om 

detta under vår insamling och tog det i beaktande under 

tolkningsarbetet. Totalt skickade vi ut dagböcker till fem 

olika DMOs, se figur 4 nedan. För att få Ölands 

perspektiv av problematiken utifrån de aktuella 

begreppen ställde vi även frågor till vår uppdragsgivare, 

Borgholms kommun.  

 

Figur 4 Karta över kontaktade DMOs 

Figur 3 Lista över deltagande DMOs 
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2.8 Datainsamling 
Vilken insamlingsmetod samt analysmetod som valts bör väga in i valet av 

datainsamling, menar Christensen et al. (2010). Möjligheterna till en korrekt analys eller 

en genomförbar insamling påverkas ifall forskaren väljer att använda sig av sekundär- 

eller primärdata. Särskiljningen mellan dem båda gör författaren beroende av när och av 

vem den samlades in, vilket presenteras nedan.  

 

Vi valde att samla in primärdata då vi ville att datamaterialet skulle vara aktuell för vår 

studie. Primärdata kan vara till fördel för en undersökning, enligt Christensen et al. 

(2010) då informationen som samlas in blir aktuell och anpassad till forskningen, i och 

med att den kan samlas in genom olika tekniker som forskaren själv väljer. 

Användningen av primärdata blir framförallt viktig då empirin som ligger till grund för 

den testade teorin har samlats in i ett annat syfte än denna undersökning. Tekniker som 

används vid insamling av primärdata är bland annat fokusgrupp, enkät och dagbok. I 

undersökningen var det aldrig aktuellt att använda sekundärdata, då vi inte fann någon 

som var relevant för vår studie. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär sekundärdata att 

forskaren använder sig av data som en annan forskare har samlat in. Nedan presenteras 

våra val av primärdata i de två delarna av undersökningen, turisterna och DMO.  

 

2.8.1 Fokusgrupp inför kvantitativ insamling  

Primärdata samlades först in genom en fokusgrupp, vilken hade betoning på de begrepp 

som presenteras i intervjuguiden i bilaga 5. Fokusgruppen ägde rum på kvällen 

onsdagen den 12:e mars hemma hos en av författarna, för att kunna skapa en så 

avslappnad miljö som möjligt. Fokusgruppen pågick under cirka en och en halv timme, 

under vilken vi serverade dryck och fika. Under fokusgruppen hade vi tre olika roller: 

 

1. Moderator: Moderatorn ställde frågorna samt hade ansvar för att alla informanter 

fick komma till tals vid varje ämne. 

2. Observatör: Observatören agerade stöd för moderatorn genom att ställa frågor som 

missats, samtidigt som hon observerade kroppsspråk. 

3. Sekreterare: Sekreteraren antecknade det mesta som informanterna diskuterade som 

kunde användas som minnesanteckningar och komplement till inspelningen som gjordes 

med en smartphone. 
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En svårighet under vår fokusgrupp var att några av informanterna hade mycket tydliga 

åsikter om de ämnen som diskuterades, vilket sedan resterande grupp höll med om. Vi 

misstänker att vid enskilda intervjuer hade kanske inte dessa åsikter blivit så homogena, 

utan formulerade mer individuellt. Under analysen av materialet diskuterade vi ifall 

informanternas uttalande kunde bero på situationen, samt noterade det till vidare 

användning av empirin. På det sättet kunde vi analysera materialet utifrån att det var 

hela gruppen eller enbart ett sätt för gruppen att hålla med informanten som gjort ett 

uttalande. Observatörens roll var viktig när vi återgick till materialet i sådana 

situationer, samtidigt som moderatorn försökte motverka att det blev tydliga påståenden 

genom att få alla att säga sin mening. Informanterna var ändå öppna för att höra vad de 

andra menade och det fanns en positiv gruppdynamik. Den positiva gruppdynamiken är 

något som Christensen et al. (2010) anser kan uppstå i en fokusgrupp, speciellt när 

informanterna tillsammans driver tankarna framåt, vilket kan det leda till utvecklade 

resonemang.  

 

2.8.2 Kvantitativ insamling 

Enkätinsamlingen genomfördes under TUR-mässan i Göteborg. Vi samlade in 100 

enkäter under fredagen 21 mars, från klockan 14 till 17 och lördagen 22 mars, klockan 

10 till 15. Vi valde att utföra enkätundersökningen på TUR-mässan då tidigare 

erfarenheter har visat att insamlingen kan ta längre tid över Internet. Vid 

enkätundersökningen samlade vi in 100 enkäter. Hade vi haft fler besvarade enkäter i 

vårt resultat hade det kunnat bli mer representativt. Alternativet hade varit att ha en 

elektronisk enkätinsamling via internet, men vi antog att det skulle vara svårt att skapa 

en kontakt med svenska turister på det sättet. 

 

Under enkätinsamlingen frågade vi de första individerna som vi såg ifall de ville delta i 

undersökningen. Vi hade fått låna t-shirtar med Linnéuniversitets logotyp på, samt hade 

påsar och pennor från deras monter, vilket vi antar gjorde att respondenterna förstod att 

vi hade en koppling till ett universitet. Vi förklarade vårt syfte med enkätinsamlingen 

och kunde då hänvisa till att vi var studenter på Linnéuniversitetet. När en respondent 

hade besvarat enkäten, frågade vi återigen den första individ vi fick ögonkontakt med. 

Vi valde att göra detta för att försöka minimera risken för att vi omedvetet skulle välja 

vilka individer som kändes mest bekväma att ta kontakt med.  
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Totalt frågade vi 118 personer om de ville delta i vår undersökning, varav 100 deltog. 

Detta innebär att 18 personer blev vårt bortfall och vår svarsfrekvens blev då 82 %. 

Enligt Grønmo (2006)är en svarsfrekvens på 80 % som ett rimligt resultat. Vi gjorde 

även ett försök att minska bortfallet genom att erbjuda individerna att delta i en 

utlottning av två trisslotter när de besvarade enkäten. Då respondenterna fick en känsla 

av att dem även kunde tjäna på att delta i undersökningen, kunde vi märka en ökad 

entusiasm. En sammanställning över bakgrundsfaktorer hos respondenterna i 

enkätinsamling återfinns i bilaga 11. 

 

Då enkätinsamlingen gjordes av oss personligen och inte via internet finns det dock en 

risk att vi omedvetet blev selektiva, trots att det var något vi strävade efter att motverka. 

Samtidigt anser vi att vi såg en fördel med att fysiskt närvara vid enkätinsamlingen då 

det finns en möjlighet för respondenterna att ställa frågor till oss vilket vi antar kan ha 

minskat bortfall ifall frågorna skulle anses otydliga. För att motverka att frågorna i 

enkäten uppfattades otydliga lät vi oberoende personer testa enkäten innan den verkliga 

enkätinsamlingen på TUR-mässan ägde rum. Detta menar vi hade stor betydelse, då vi 

kunde förstå att vissa frågor krävde en omformulering.  

 

Vi kan även se en nackdel med att vi fysiskt närvarade vid enkätinsamlingen, då det kan 

ha uppstått en intervjuareffekt. Christensen et al. (2010) menar att intervjuareffekt är 

något som kan uppstå på grund av interaktionen mellan respondenten och intervjuaren. 

Intervjuareffekten menar Denscombe (1998) även kan bero på hur intervjuaren agerar 

samt hur den intervjuade tolkar det. Vi försökte därför agera så positivt och engagerade 

som möjligt för att respondenterna skulle känna att det var en bekväm situation, något 

som Denscombe (1998) menar är viktigt då intervjuaren bör framställa sig själv som på 

ett tillmötesgående sätt. För att försöka minimera en intervjuareffekt lät vi 

respondenterna själva fylla i enkäten. Då vi valde att låta personer i sällskap svara på 

enkäten, menar vi att det är möjligt att personerna i sällskapet kan ha påverkat varandras 

svar. Detta var något vi valde att inte försöka styra, då respondenterna kände sig mer 

bekväma i att besvara enkäten när de gjorde det i sällskap med den person de besökte 

mässan med. 
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Tidsåtgången per enkät blev cirka 7-10 minuter, vilket var lite längre än vad vi hade 

tänkt oss. Vi märkte även att respondenterna ansåg att enkäten var för lång, men de 

besvarade ändå alla frågor. Att vi uppmuntrade dem att besvara enkäten genom att de 

kunde vinna Trisslotter, samt att vi berättade syftet med enkäten kan ha bidragit till 

detta. Då enkäten tog en längre tid att besvara hade vi placerats oss vid en bänk där 

respondenterna kunde sätta sig ned under tiden.  

 

2.8.3 Kvalitativ insamling  

Dagböckerna syftade till skillnad från enkätundersökningen till att bidra med en 

fördjupad bild över vilka utmaningar och uppgifter en medarbetare på en DMO ställs 

inför i sitt arbete. Dagböckerna skickades ut till individer via email, de under vecka 14, 

för att de skulle beskriva arbetsveckan som pågick 31 mars till 4 april. Då individerna 

som fyllde i dagböckerna jobbar i olika DMOs, i olika delar av Sverige, skickade 

dagböckerna via email i Word-format. Det var inte möjligt att besöka destinationerna 

för att personligen dela ut utskriva dagböcker. Vi menar att en kritik till detta är att vi 

inte kan fastställa med säkerhet att den informant vi skickade dagboken till även är den 

individ som har besvarat dokumentet. Vi försökte motverka detta genom att prata med 

informanterna i telefon i slutet av veckan innan insamlingen för att de skulle vara insatta 

i projektet samt vilken deras uppgift var.  

 

I dagböckerna fanns instruktioner om vilka ämnen som informanterna skulle beskriva i 

sitt arbete under veckan, se bilaga 10. Det finns en risk att dessa instruktioner skapade 

en begränsning i vad informanten annars skulle ha valt att beskriva som viktigt i sitt 

arbete. Informanten fick själva välja när under dagen som passade dem bäst att skriva i 

dagboken. Men vi menade att informanterna inte skulle behöva välja bort andra 

arbetsuppgifter för att ha tid med vår dagbok. Därför ansåg vi att de inte skulle lägga 

mer än 15 minuter per dag på vår undersökning.    

 

Bryman och Bell (2005) anser att utformandet av dagböckerna bör ske efter 

förutbestämda ämnen från teori för forskarstyrd dagbok. Vi valde vilka ämnen 

informanterna skulle skriva om. Författarna menar att dagboken kan ge en möjlighet att 

beskriva skeenden och tidsanvändning i organisationer, samtidigt som det kan vara mer 

påfrestande för en informant än att besvara en enkät eller delta i en intervju. Vi anser att 

det material som dagböckerna gav oss var av stor vikt för analysen av arbetet som en 
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DMO gör samt vilka svårigheter som finns inom organisationerna. Informanterna visade 

ett engagemang gentemot forskningen, vilket kan ha förebyggt att anteckningarna inte 

var helt oärliga. Anteckningarna kan även ha blivit ofullständiga på grund av att de 

prioriterades lägre än andra arbetsuppgifter, men vi antar att de uppgifter som finns 

nedskrivna i dagböckerna är gällande för de organisatoriska aktiviteter som 

informanterna arbetar med.  

 

2.9 Analysmetod 
Efter att de olika stegen i undersökningen var genomförda påbörjades tolkning och 

analys av materialet. För de olika metoderna har det tillämpats olika analysmetoder, 

vilket beskrivs i detta kapitel. Denscombe (1998) menar att kvantitativ forskning 

beskrivs med analys och kvalitativ med beskrivning, eftersom den kvantitativa 

forskningen utgår från siffror och statistik medan den kvalitativa beskriver mönster och 

beteenden. 

  

2.9.1 Fokusgrupp inför kvantitativ metod 

Första steget i att analysera fokusgruppen var att börja med att transkribera6 det 

inspelade materialet. Förutom att dokumentera vad informanterna sa, uppmärksammade 

vi även när det framkom skratt och tystnad som kunde tyda på en viss inställning eller 

gruppdynamik. Dessa faktorer noterades under insamlingen och användes i analysen. 

När materialet var transkriberat använde vi oss av det tillvägagångssätt som Bryman 

och Bell (2013) föreslår vid analys av transkriberat material. Det innebar att vi började 

med att skriva ut materialet för att läsa igenom det en gång utan att göra några 

anteckningar eller kommentarer. Vi satt alla tre var för sig och läste igenom materialet 

för att inte påverka varandras analyser. Steg två blev att läsa igenom materialet 

ytterligare en gång för att då göra anteckningar i materialet, då ämnen och ord frekvent 

återkom, samt åsikter som stack ut. På detta sätt lät vi kategorier av materialet växa 

fram, vilka vi sammanfattade genom att skriva anteckningarna på en whiteboardtavla. I 

detta skede kunde vi se kategorier som återfanns i turismlitteraturen samt kategorier 

som var helt nya. Då detta var en förstudie var det ett förberedande steg för 

operationaliseringen till enkätundersökningen, vilket beskrivs i kapitel 2.6.2. 

 

                                                
6 Transkription innebär utskriften av en intervju som spelats in (Bryman och Bell, 2010). 
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2.9.2 Kvantitativ metod 

Resultatet från enkäten analyserades i statistikprogrammet SPSS, en analysmetod som 

skiljer sig mot tolkningen av fokusgruppen. För att kunna analysera materialet kodade 

vi först svaren från enkäten i ett Excel-dokument, som sedan kunde importeras till 

SPSS. Kodningen presenteras i bilaga 12. När vi hade kodat klart materialet 

importerade vi Excel-filen i SPSS. Första steget i SPSS var att vi gjorde en faktoranalys 

över determinanterna. Vi valde att göra en faktoranalys över determinanterna på 

indikatornivå för att låta datorn illustrera hur determinanterna kunde samlas i kategorier. 

Som en guide under tillvägagångssättet använde vi oss av Pehrssons (2006) metod, 

vilket stegvis presenteras nedan. De värden som presenteras återfinns i tabeller i bilaga 

13. 

 

Steg 1 
För att genomföra en faktoranalys är antalet respondenter en avgörande faktor samt 

även ett eventuellt samband mellan variablerna, menar Pallant (2013). Vårt urval är 

förhållandevis litet, men vi valde ändå att göra en faktoranalys. Vi jämförde vårt urval 

med Pehrsson (2006) som hade 124 respondenter, vilket är näraliggande våra 100. 

Variablerna mäts med Kaiser-Mayer-Olkin (KMO). Enligt Pallant (2013) bör KOM 

minst vara 0,6 för att faktoranalysen ska ha variabler som har en godkänd nivå av 

samband mellan varandra. I vårt test blev KMO 0,74, alltså en accepterad nivå över 0,6.  

 

För att sedan separera variablerna till faktorer finns det enligt Pallant (2013) flertalet 

tillvägagångssätt för att identifiera dem. Den vanligaste är Kaisers kriterium, vilket 

innebär att de faktorer med eigenvalue som överstiger 1,0 fortsätter att granskas. Vi 

hade i det första testet fyra faktorer med ett eigenvalue över 1,0, vilket gjorde att vi 

valde att gå vidare med fyra faktorer.   

 

Steg 2 
För att tolka antalet faktorer görs en rotation, menar Pallant (2013). Det innebär att 

SPSS samlar ihop variablerna till faktorerna så att forskaren därefter kan tolka vad 

kombinationerna betyder. En av de vanligaste metoderna är Varimax, vilket är en 

rotationsmetod som inte bygger på sambandet mellan variablerna. Varimax gör det 

enklare att tolka materialet, vilket även innebär att forskaren kan dra slutsatser. 
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Pehrsson (2006) använde Varimax-metoden som rotation, vilket gjorde att vi valde att 

använda det för vårt material också.  

 

Varimax-metoden innebar att vi kunde utläsa hur mycket variablerna laddade på 

respektive faktor. Då metoden även visade att det fanns en femte faktor som hade ett 

eigenvalue väldigt nära gränsen på 1,0, valde vi att testa i faktoranalysen att göra fem 

faktorer för att se ifall faktorladdningen blev bättre. Så var inte fallet, vilket gjorde att vi 

valde att stanna på fyra faktorer. Eftersom det fanns fyra faktorer som var garanterat 

över 1 så ansåg vi mer intressant att gå vidare mer dem, istället för att testa tre faktorer 

då vi hade fått ett godkänt eigenvalue på faktorerna. 

 

Vi hade två variabler som laddade på 0,5, invånare och ljudsinnet, vilket enligt Aron 

och Aron (2002) hade gått att acceptera. Vi valde dock att inte acceptera invånare och 

ljudsinnet, då Pehrsson (2006) menar att gränsen för vad som kan accepteras är när det 

laddar över 0,5. Detta val berodde på att vi ansåg att det styrkte trovärdigheten att 

acceptera på den högre nivån av faktorladdningen. Vi gjorde om faktoranalysen utan 

invånare och ljudsinnet vilket gav oss ett högre KMO på 0,75 och det var den 

faktoranalysen vi fortsatte basera vår analys på.  

 

Steg 3 
Nästa steg i faktoranalysen var att testa de olika faktorernas reliabilitet. Detta görs oftast 

enligt Aron och Aron (2002) genom att ta ut Cronbach’s alpha. Desto högre Cronbach’s 

alpha är, desto mer trovärdigt är det att de specifika indikatorerna bildar den specifika 

faktorn. Författarna menar att gränsen för vad som kan accepteras är 0,6, men att det 

dock beror delvis på hur stort urval undersökningen har. Då Pehrsson (2006) med ett 

ungefär lika stort urval av respondenter som i vår undersökning hade accepterat ett lägre 

värde, valde vi att även göra det samma. Därmed accepterade vi ett Cronbach´s alpha på 

0,33, även då vi är medvetna om att det inte visar på den högsta reliabiliteten. Samtidigt 

hade vi exempelvis ett värde på 0,8 vilket enligt Aron och Aron (2002) visar på en 

mycket hög reliabilitet och trovärdighet. Efter att vi hade konstaterat att samtliga 

faktorer visade på en godkänd reliabilitet kunde vi analysera vilka indikatorer som låg 

under respektive faktor, för att ge varje faktor ett namn.  
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Vi döpte de fyra faktorerna till:  

Ø Kvalitetsupplevelse 

Ø Multisensorisk upplevelse 

Ø Atmosfär  

Ø Individualisering  

Därefter summerade vi indikatorerna under varje enskild faktor och delade på antalet 

indikatorer, för att få ett medelvärde på varje faktor.  

 

Steg 4 
Efter att faktorerna hade utformats genomförde vi en klusteranalys. För att veta hur 

många kluster som respondenterna är lämpliga att dela in i, kan enligt Pehrsson (2006) 

antalet respondenter delas med 50 eller 30. Då vi hade 100 respondenter i vår 

undersökning blev det till 2 och 3,33, vilket innebär att vi kan använda oss av två eller 

tre kluster. Vi ansåg att det kunde bli en mer intressant analys med tre kluster än två, då 

två kluster skulle ha inneburit att vi enbart hade delat in våra respondenter i två grupper. 

När vi hade bestämt att tre kluster var rätt antal för vår undersökning gjorde vi en 

klusteranalys baserat på de fyra faktorerna, vilket enligt Ragin (1989) innebär att datorn 

skapar kluster med respondenterna som har liknande karaktärer och därmed har ett 

samband med varandra. Resultatet från klusteranalysen visade vilka medelvärde varje 

kluster hade utifrån de nya faktorerna från faktoranalysen, det vill säga vad klustren 

hade för egenskaper.  

 

Vi ville sedan undersöka ifall det fanns signifikanta skillnader mellan klustren för att 

säkerställa att de skilde sig åt. Det gjordes genom ett ANOVA-test mot faktorerna från 

faktoranalysen. ANOVA-test menar Aron och Aron (2002) visar huruvida kluster skiljer 

sig från varandra. Signifikans kan accepteras till en nivå på fem och en procent. Bryman 

och Bell (2013) menar att när forskare accepterar en signifikans på fem procent, 

accepterar forskaren en risknivå på fem procent. Det innebär att skillnaden kan finnas i 

95 av hundra bland respondenterna. ANOVA-testet visade att det fanns signifikanser på 

0,00 i samtliga fall mellan grupperna, vilket gjorde att vi till en ännu lägre risknivå 

kunde acceptera klustren.  
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Aron och Aron (2002) beskriver att forskaren inte bör stanna i analysen när ANOVA-

testet visar på signifikans skillnad mellan grupperna. Kluster ett och två kan vara lika 

varandra, men att det kan finnas en skillnad mellan kluster två och tre. Detta kunde vi se 

då vi gick vidare med ett Scheffe-test. Enligt Pallant (2013) kan jämförelser mellan 

grupper vara förknippat med tolkningsfel eftersom forskaren drar en slutsats som 

kanske inte stämmer. Ett Scheffe-test minskar risken att dra fel slutsatser, då det är en 

mer försiktig metod som ändå illustrerar signifikanta skillnader mellan grupper. Genom 

signifikans i ANOVA- och Scheffe-testen kunde vi acceptera att det fanns skillnader 

mellan klustren, vilket gjorde att vi därefter tolkade medelvärdena som framkommit i 

klusteranalysen. Vi analyserade dem inom klustret och mellan klustren för att förstå och 

tolka vad de olika klustren skulle kunna stå för. Genom denna analys menade vi att 

klustren kunde namnges som: 

Ø Paketresenären 

Ø Lyxliraren 

Ø Individualisten 

 

Steg 5 
Efter att ha namngivit klustren kunde vi formulera våra hypoteser angående hur olika 

kluster bildar sina förväntningar på olika sätt, vilka återfinns i bilaga 14. För att sedan 

kunna testa våra hypoteser ställde vi klustren mot förväntningar. Vi hade kunnat 

genomföra en faktoranalys för att se hur våra indikatorer för turistens förväntningar 

kunde bilda nya variabler. Dock valde vi att acceptera den teoretiska indelningen av 

variabler som kunde mäta begreppet förväntningar, då vi i undersökningen har en 

deduktiv ansats. Vi har en förståelse för att turistens förväntningar kan byggas av andra 

faktorer än de vi testade, men då vi utgick från det Parasuraman et al. (1985) 

presenterade i sin modell, så var det även dessa variabler vi valde att testa i vår 

undersökning. Därmed gjorde vi ytterligare ett ANOVA-test, där vi ställde klustren mot 

förväntningar. För att kunna göra detta sammanställde vi indikatorerna till ett 

medelvärde under respektive variabel tillhörande begreppet förväntningar. Vi använde 

oss av samma tillvägagångssätt som vi tidigare beskrivit, där vi först gjorde ett 

ANOVA-test för att se ifall det fanns signifikanta skillnader, för att sedan kunna 

undersöka hur skillnaderna var utformade användes ett Scheffe-test som hjälpte oss att 

acceptera eller förkasta våra hypoteser.  
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2.9.3 Kvalitativ metod 

Analysmetoden för dagböckerna skiljer sig från analysen i SPSS men påminner mer om 

analysen av fokusgruppen. Vi hade allt material nedskrivet i dokument med 

informanternas egna formuleringar. För att analysera de insamlade dagböckerna började 

vi med att läsa igenom dagböckerna en åt gången utan att göra anteckningar. Precis som 

i analysen för fokusgruppen, gjordes det enskilt för att minska influensen hos varandra. 

Vi läste sedan igenom dagböckerna ytterligare en gång för att göra anteckningar när vi 

kunde finna relevanta ämnen, vilket Jacobsen (2012) kallar för innehållsanalys. I en 

innehållsanalys förenklas det insamlade materialet till teman vilka sedan kategoriseras 

för att sedan jämföras mellan informanterna. Våra teman bildades utifrån intressanta 

åsikter, där informanterna agerade på liknande eller olika sätt. Först efter 

sammanställningen av anteckningarna började vi titta på skillnader och likheter mellan 

de olika DMOs.  

 

2.10 Reliabilitet och validitet 
För att läsaren ska kunna bedöma hur vi har utfört vår forskning, har vi syftat till att 

vara öppna i vår process och specificera de val vi har gjort samt de bakomliggande 

anledningarna till dem. Vi strävade mot att uppnå de tre viktiga kriterierna som enligt 

Bryman och Bell (2013) kan bedöma företagsekonomisk forskning, vilka de menar är 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

 

Vi syftade till att vara transparenta i vårt urval och vår beskrivning av population så att 

läsaren får en förståelse för våra val, samt ifall vi skapar ett stabilt mått utifrån det 

datamaterial vi samlat in. Detta är ett exempel på det Bryman och Bell (2013) benämner 

som reliabilitet, ett begrepp som visar på huruvida ett resultat blir detsamma ifall 

undersökningen skulle genomföras på nytt, samt om resultatet är slumpmässigt. Vi 

testade bland annat reliabiliteten i enkäterna genom Cronbach's Alpha, se kapitel 2.9.2. 

Reliabiliteten anser Bryman och Bell (2013) har en stor betydelse för datakvaliteten i 

studier.  

 

Vi har analyserat våra val och utvärderat våra resultat för att få en förståelse för hur det 

hade kunnat bli annorlunda om vi hade valt på ett annat sätt. Det är vad Christensen et 

al. (2010) benämner som validitet. Grønmo (2006) menar att validitet syftar till 
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datamaterialets lämplighet till forskningens frågeställningar. Detta gör att det är viktigt 

att belysa forskningens begränsningar och felkällor, med anknytning till forskningens 

problemställning i rapporten. Vi har strävat mot att skapa representativa urval i 

undersökningen, bortsätt från i förstudien, för att öka den externa validiteten. Bryman 

och Bell (2013) menar att extern validitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat 

kan generaliseras, vilket vi har strävat mot i vår undersökning kopplat till dagböckerna 

och enkäter.  

 

Vi har även att utvärderat vilket förhållande två variabler har mellan varandra, något 

som Bryman och Bell (2013) menar är intern validitet. Vi har även haft validiteten i 

åtanke när vi tar fram de begrepp som kommer användas i undersökningen. Detta för att 

försöka använda tydliga begrepp som förklarar det vi vill undersöka. Detta kallar 

Bryman och Bell (2013) för begreppsvaliditet, vilket beskrivs i operationaliseringen och 

författarna benämner det som ytterligare en del av validitet, tillsammans med ekologisk 

validitet. Ekologisk validitet innebär ifall studiens resultat är något som kan tillämpas i 

människors vardag, något vi strävade mot att uppnå. 

 

2.11 Metodkritik  
De valda metoderna för undersökningen är både kvantitativa och kvalitativa för att 

skapa en så hög validitet i undersökningen som möjligt, vilket ger oss möjlighet att 

kunna kritisera våra val. Vi valde både kvalitativ och kvantitativ metod för att 

komplettera våra resultat, något som Eliasson (2013) benämner som triangulering. Hade 

vi däremot valt att enbart använda kvalitativ metod hade vi kunnat göra mer djupgående 

studier om beteende och förståelse för fenomen, vilket hade kunnat ge studien 

ytterligare en dimension. Vårt val att komplettera olika sorters metoder är framförallt 

gällande under den första delen där vi studerade turisten, eftersom vi då utförde en 

kvalitativ förstudie och en kvantitativ enkätinsamling. De positiva effekterna av 

triangulering kan vi därmed inte påstå finns i hela undersökningen, vilket är något vi 

skulle gjort annorlunda ifall vi genomfört undersökningen på nytt. Då hade det varit 

aktuellt att även göra en förstudie för dagboksundersökning, vilket kunde skett genom 

djupgående intervjuer med anställda vid DMOs, vars svar sedan hade fått komplettera 

till teorin som byggde dagböckerna. Detta hade kunnat ge oss ett bättre och ett mer 

representativt resultat för populationens åsikter. 



  
 

44 
 

Vi inser att våra metodval kan ha styrt informanternas och respondenternas svar, vilket 

gör att det är viktigt att analysera en tänkbar intervjuareffekt. Även om vi inte märkbart 

kunde utläsa en intervjuareffekt under enkätinsamlingen eller fokusgruppen, är vi fullt 

medvetna att vi kan ha påverkat deltagarna. Intervjuareffekten hade kunnat minimeras 

ifall vi istället hade valt att genomföra enkäter via internet. Vi kan även rikta kritik mot 

vårt urval och huruvida urvalet är representativt för populationen. Som tidigare nämnts 

har vi inte strävat mot att fokusgruppen skulle vara representativ för populationen, men 

vi anser samtidigt att resultatet kunde ha varit mer intressant ifall vi genomfört flera 

fokusgrupper med olika åldersintervall. Vilket är ett val vi skulle övervägt ifall vi skulle 

gjort studien på nytt.   

 

Alla våra urval är av slaget bekvämlighetsurval, vilket vi riktar kritik mot. I 

fokusgruppen motiveras detta med att vi inte strävade mot ett representativt urval. I 

enkätundersökningen hade vi kunnat kontakta flera olika intresseorganisationer för 

turism och gjort enkäten digitalt med hjälp av deras medlemmar. Detta hade kunnat 

skapa en urvalsram som var mer representativ för fritidsturister i Sverige. Dock ansåg vi 

att det fanns en risk att resultatet skulle bli snedvridet, då vi först och främst hade fått 

överväga hur stor del av undersökningen som varje intresseorganisation skulle få 

representera. I urvalet till dagböckerna hade vi kunnat försöka kartlägga alla regionala 

DMOs i Sverige och sedan gjort ett slumpmässigt urval utifrån detta, vilket skulle ha 

varit tidskrävande då det inte finns något register över regionala DMOs i Sverige. 

 

Vi riktar även kritik mot att enkätinsamlingen genomfördes på TUR-mässan i Göteborg, 

där det fanns en risk att invånare från hela Sverige inte närvarade. I en annan situation 

hade vi velat besöka fler delar av landet för att få en mer representativ bild av 

population, på liknande event. Dock fanns inte de ekonomiska möjligheterna för oss att 

samla in på olika orter i denna studie, vilket gjorde att vi utgick ifrån att TUR-mässan i 

Göteborg kunde fungera som representativt för undersökningen. De individer som 

besvarade enkäten på mässan hade förmodligen ett intresse för resandet, vilket kan ha 

speglat resultatet. I denna undersökning var det ett medvetet val att enbart inkludera de 

individer som hade ett intresse för resande, då vår studie inte syftade till att locka de 

med ett lågt intresse att börja resa. Trots detta anser vi att inkluderandet av individer 

med ett lågt intresse kunde gjort resultatet mer intressant. Detta är något vi skulle 

övervägt att göra ifall vi gjort undersökningen på nytt.  
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Undersökningens främsta kritik ställer vi till utformande av indikatorerna och skapandet 

av enkätfrågorna. Vår bristande kunskap om utformande av hur indikatorerna skulle 

mäta variabler ledde till att vissa frågor som vi skapade inte mätte det aktuella 

begreppet. Dessa enkätfrågor blev därmed svåra att tolka och analysera, vilket gjorde att 

vi valde att ta bort resultatet från dessa i analysen av det empiriska materialet. 

Exempelvis mätte inte frågorna om valet eller värde det vi behövde undersöka. Vi har 

tagit lärdom av detta, vilket gör att vi i en framtida enkätinsamling mer noggrant 

kommer att i förväg granska hur indikatorerna kan mäta variabeln, för att skapa ett 

bättre empiriskt resultat. Denna problematik ledde till att vi enbart använde oss av de 

frågor som hade fått korrekta svar för att sedan analysera materialet utifrån det.  

 

Vi ställer även en viss kritik mot analysen, framförallt då vi antog att de variabler som 

skapar förväntningar var kategoriserade på rätt sätt utifrån teorin. Vi hade kunnat 

genomföra en faktoranalys för att få en faktorladdning som skilde sig från detta, men då 

vi har en deduktiv ansats valde vi att acceptera den teoretiska indelningen. Dock menar 

vi att det finns andra faktorer som kan påverka förväntningarna, vilket skulle kunna 

belysas med vidare forskning. Ifall vi gjort undersökningen igen hade vi därmed 

övervägt att göra en faktoranalys på de variabler som skapar förväntningarna, eftersom 

kategoriseringen kunde ha sett annorlunda ut.  

 

Vi riktar även kritik mot resultatet från dagböckerna. Då vi hade kontakt med 

informanterna via email och telefon är det möjligt att vi kan ha påverkat individerna. 

Resultatet hade kunnat bli annorlunda om informanterna hade skrivit dagböckerna 

under en längre period, exempelvis en månad, för att skapa en större förståelse för deras 

arbete. Innehållet hade dessutom kunnat var annorlunda ifall veckan då de beskrev sitt 

arbete skedde under högsäsong, alternativt att insamlingen skett under flera veckor i 

olika månader. Dessutom hade resultatet kunnat bli annorlunda om vi hade besökt olika 

DMOs runt om i landet och genomfört personliga intervjuer, som sedan hade grundat 

vårt material för insamlingen. Vi menar att dessa alternativa sätt hade gett ett större djup 

till undersökning, men under de förutsättningar som vi hade för studien anser vi att det 

inte hade varit genomförbart. Dessutom antar vi att det hade varit svårt att få 

informanterna att bli engagerade i en uppgift som sträcker sig över en längre tid.  
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3. Teoretisk referensram 

Vad är en destination? Vad påverkar en turists förväntningar samt vad påverkar 
semesterupplevelsen på destinationen? Hur fungerar marknadsföring på en destination? 
Vad är en DMO och hur ska de arbeta för att skapa en bra semesterupplevelse? Dessa 
frågor har akademiker ställt sig långt innan vi gjorde det. I det här kapitlet kan Du läsa om 
deras resultat i tidigare forskning, vilket sedan kommer ligga till grund för det vi 
undersöker i den empiriska delen av vår studie. 
  

 
3.1 Introduktion till turistindustrins komplexitet 
En destination kan vara både ”hemma” och ”borta” på en och samma gång menar Fyall 

och Garrod (2005). För invånarna på destinationen som driver verksamheten är det en 

vardag och för individerna som besöker destinationen som turister under sin semester är 

den unik. Detta gör att människors uppfattningar om destinationen skiljer sig åt. Turister 

konsumerar produkter vilka inte är livsnödvändiga, utan som är till för att skapa en 

upplevelse som ett komplement till vardagen, menar Urray och Larsen (2011). 

Författarna anser även att relationen mellan turisten och turistindustrin är komplicerad 

då skapandet av tjänster sker samtidigt som leveransen till turisten. Det finns då 

förväntningar bakom vad turisten ska möta från turistindustrin, vilket är en följd av att 

resande förknippas med individers förväntningar att få uppleva något utöver det vanliga. 

Enligt Jennings (2010) bör turistindustrin skapa en större förståelse för turisternas 

socioekonomiska bakgrunder7, förväntningar, värderingar och attityder. Författaren 

menar att det finns en brist i turistindustrins kunskaper inom segmentering och turistens 

motivation, för att kunna skapa passande destinationsupplevelser och 

marknadsföringskampanjer.  

 

Hur turister uppfattar upplevelsen på destinationen samt vad en DMO antar att 

turisterna förväntar sig påverkar kvaliteten och värdet av destinationen, sett från 

turistens perspektiv. Att destinationen kan uppfattas på olika sätt beroende på vem 

åskådaren är skapar svårigheter för en DMO. Sautter och Leisen (1998) samt Fyall och 

Garrod (2005) menar att destinationsprodukten skapas av ett antal komponenter med 

komplicerade relationer sinsemellan. De olika marknaderna på en destination har olika 

segment med målgrupper som kräver olika sorters marknadsföring. Dessa marknader, 
                                                
7 Socioekonomisk bakgrund innebär vilken social och ekonomisk grupp i samhället som en individ 
kommer från. Mäts ofta med hjälp av yrke, utbildning och ekonomisk situation. (scb.se, 2)  
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segment och målgrupper gör att destinationer blir komplexa att både hantera och 

marknadsföra. Denna komplexitet och svårighet återfinns även på Öland då de många 

olika intressenterna erbjuder en stor variation med produkter, vilket riktar sig mot olika 

segment och målgrupper. På Öland erbjuder en intressent fågelskådning till en 

målgrupp, medan en annan intressent erbjuder en golfupplevelse till en annan målgrupp. 

 

Komplexiteten återfinns även i att en DMO behöver ta kontroll över destinationens 

utveckling, samtidigt som turistindustri utvecklas i takt med att turisternas behov 

förändras. Fyall och Garrod (2005) har funnit flertalet utmaningar som en DMO ställs 

inför i sitt arbete med att marknadsföra och leda en destination. Dessa utmaningar 

innefattar:  

Ø DMOs arbete med förståelse för turistens efterfrågan 

Ø Samarbete med intressenter 

Ø Målsättning och planering av destinationens utveckling 

Ø Utformandet av organisationen och krishantering  

Ø Kommunikation med turisterna.  

I Ölands arbete med destinationsutveckling återfinns dessa utmaningar, då de bland 

annat har svårighet att förstå vad turisterna efterfrågar samt hur de ska samarbeta med 

näringsliv och kommunal sektor (barometern.se 4). Konsekvensen av de utmaningar 

som Fyall och Garrod (2005) identifierat kan bli att en DMO inte har någon förståelse 

för vad turisterna förväntar sig. Det skapas då ett gap mellan vad ledningen i en DMO 

tror att turisten vill ha och vad det faktiskt är turisten efterfrågar. Murphy och Murphy 

(2004) menar att dessa gap, eller utmaningar, återfinns i DMOs arbete med 

intressenterna, målsättning och planering, organisation samt kommunikationen med 

turisterna. När en DMO utlovar något som turisten sedan inte upplever, blir gapet 

bredare. Gapet kan då överbryggas med korrekt information och en strävan från DMOs 

sida att förstå sina turisters förväntningar.  

 

Murphy och Murphy (2004) skapade en modell, figur 5, för att illustrera hur en 

destination kan överbrygga gapen och bli mer framgångsrik. I modellen är en DMOs 

företagsaktiviteter basen och intressenterna är bropelarna. Samarbetet mellan dem 

illustreras av stödbjälkar och ytan symboliserar den gapanalysen som bör göras. De 

aktiviteter som författarna har formulerar som grunden till att lösa en destinations gap är 
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att en DMO bör vara en ledare, planera långsiktigt, organisera destinationen så att målen 

uppnås och kontrollera att kvaliteten och värdet till turisten uppnås.  

Att en organisation har en uppfattning om sina kunders förväntningar eller uppfattningar 

som inte stämmer överens med verkligheten är inte enbart ett problem för destinationer, 

utan även i tjänsteföretag. Parasuraman et al. (1985) konstaterade att när gapen i ett 

tjänsteföretag överbryggas så kan kunden uppleva en högre kvalitet från tjänsten. 

Författarna genomförde en kvalitativ undersökning för få en djupare förståelse för 

tjänstekvalitet (eng. service quality), vilket resulterade i en gapmodell, figur 6. 

Modellen illustrerar fem gap mellan vad ledningen i ett företag uppfattar, vilken sorts 

tjänstekvalitet kunderna förväntar sig samt den tjänstekvalitet som faktiskt levereras. 

Begreppen i modellen är översatta av Grönroos (2003).  

Det första gapet, Gap 1, är mellan kundens förväntningar och hur ledningen uppfattar 

dem. Gapet uppkommer till följd av brist på förståelse för företagets kunder, vilket kan 

Figur 6 Gapmodell för tjänstekvalitet av Parasuraman et al. (1985) s. 44 samt s. 48 

Figur 5 Överbryggande av gap inom turismen, Murphy & Murphy (2004), s. 384 
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överbryggas med hjälp av kundundersökningar. Gap 2 återfinns mellan ledningens 

uppfattning om kundens förväntningar och kvalitetsspecifikationerna. Detta gap kan 

uppkomma på grund av dålig ledning eller kommunikation i företaget. Det tredje gapet 

finns mellan kvalitetsspecifikationerna och tjänsteproduktionen, Gap 3, uppstår ifall 

kvaliteten av tjänsten försämras när organisationen inte arbetar utefter specifikationerna. 

Gap 4 återfinns mellan tjänsteproduktionen och den externa kommunikationen. Detta 

gap kan uppstå ifall reklamen skapar förväntningar angående kvaliteten som inte 

stämmer överens med verkligheten. Det sista gapet, Gap 5, finns enligt författaren 

mellan den förväntade tjänsten och den upplevda tjänsten, vilket är summan av alla 

tidigare gap och det som framförallt styr tjänstekvaliteten.  

 

De faktorer som bestämmer ifall det sker en matchning mellan förväntad tjänst och 

upplevd tjänst samt den slutgiltiga tjänstekvaliteten kallar Parasuraman et al. (1985) för 

determinanter (eng. determinants). Grönroos (2003) förklarar pålitligheten som att 

tjänsten är enhetlig, att tjänsten utförs på rätt sätt och att företaget håller sina löften. 

Enligt Schmitt (2003) är det viktigt att ett företag inte utger en värdeproposition av 

upplevelsen som de inte kan hålla kvalitetsmässigt. Ifall ett företag utlovar ett högre 

värde än vad de kan upplevelsen bli negativ, vilket gör att kunderna inte återkommer. 

Reaktionssnabbheten syftar enligt Parasuraman et al. (1985) till personalens förmåga att 

visa ett intresse för kunden och ge snabb respons. Sakkunskap innefattar personalens 

kompetens och hur väl de kan ge kunden stöd under tjänsteutförandet. Tillgängligheten 

innebär hur lätt det är att komma i kontakt med företaget och bemötandet innebär hur 

väl personalen visar på vänlighet, artighet och respekt.  

 

Kommunikationen syftar enligt Parasuraman et al. (1985) till hur väl företaget 

informerar sina kunder med rätt och klargörande information. Tillförlitligheten syftar till 

personalens ärlighet och säkerheten innebär att kunden kan känna sig trygg i 

tjänsteutförandet och inte utsätts för en fysisk eller ekonomisk risk. Förståelsen syftar 

till företagets vilja att förstå kundens behov och önskemål. Vikten i att engagera sig i 

kunderna understryker även Mascarenhas, Kesavan och Bernacchi (2006) som menar att 

den totala kundupplevelsen blir högre ifall producenterna engagerar sig i potentiella 

kunder. Detta menar även författaren kan leda till att fler kunder blir lojala. Det kan ta 

sig i uttryck genom att ge kunderna personlig uppmärksamhet. Slutligen menar 
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Parasuraman et al. (1985) att påtagligheten innefattar fysiska element av tjänsten som 

exempelvis lokalerna.  

 

Gapmodellen används som utgångspunkt i följande kapitel, för att illustrera hur den kan 

appliceras på en destination. Det innebär att kapitelindelningen följer modellen, för att 

skapa en förståelse för hur turistens förväntningar styr den förväntade upplevelsen, samt 

hur determinanterna på en destination kan påverka upplevelsen. Den övre delen av 

modellen, som representerar turisten, kommer att presenteras först i de kommande 

avsnitten. Efter detta presenteras det som Parasuraman et al. (1985) är företagets sida, 

under strecket i figur 6, vilket får representera DMOs arbete.  

 

3.2 Gap I – Turistens förväntningar och DMOs kundförståelse 
Det första gapet som illustreras av figur 6 är det som kan uppstå i ett tjänsteföretag när 

ledningen inte har kunskap om kundens förväntningar. Gapet kan överbryggas genom 

att organisationer har en hög nivå av kundförståelse, vilket innebär att de förstår vad det 

är som skapar turistens förväntningar. Förväntningarna på en tjänst kan enligt 

Parasuraman et al. (1985) samt Grönroos (2003) och (2008) byggas utifrån Word-of-

mouth (WOM), personliga behov, tidigare upplevelser samt av extern kommunikation 

från tjänsteföretaget. Att förväntningar byggs av dessa fyra delar menar del Bosque, san 

Martin, Collado och Salmones (2009) även stämmer på turistindustrin, men påpekar 

också att bilden av destinationen är en del av turistens förväntningar.  

 

Det som skapar motivationen för en turist är de personliga behoven enligt Gnoth (1997); 

Sharpley (2003); Wall och Mathieson (2006) och del Bosque et al. (2009). Mellan 

turistens personliga behov och motivationen att resa finns ett samband, som även är en 

del av turistens beslutsprocess menar Gnoth (1997); Sharpley (2003); Goeldner och 

Ritchie (2006); Wall och Mathieson (2006); del Bosque et al. (2009) samt Steene 

(2013). Ett liknande samband för WOM har påtalats av andra författare som Fill (2009); 

Silverman (2011); Jalivand och Samiei (2012); Wan-Ju Liang, Ekinci och Occhiocupo 

(2013) samt Munar och Jacobsen (2014) och menar att det även påverkar en individs 

beslutsprocess vid val av destination. Samma mönster kan ses för de övriga 

byggstenarna för förväntningar, då del Bosque et al. (2009); Marschall (2012a) och 

(2012b) samt Steene (2013) har sett en koppling mellan de tidigare upplevelserna och 
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beslutsprocessen. De olika byggstenarna i detta kapitel ska både ses som det som 

bygger förväntningarna och en del av beslutsprocessen.  

 

3.2.1 WOM- kommunikation 

WOM, det vill säga Word-of-mouth, är en av de byggstenar som förväntningarna består 

av, vilket definieras av Fill (2009, s. 935, fritt översatt) som: 

”Kommunikation som frivilligt förs vidare mellan människor, rörande 

kvaliteten eller karaktärsdragen av en produkt, tjänst eller 

organisation. Mottagaren av budskapet ser källan som objektiv och 

opartisk och inte heller budskapet som ett försök att sälja produkten 

eller tjänsten”. 

Enligt författarna är WOM det mest kraftfulla marknadsföringsredskapet i relation till 

traditionell marknadsföring, det vill säga exempelvis annonsering och 

direktmarknadsföring. Kommunikationsformen används både som en informationskälla 

och som ett stöd när kunden ska fatta ett köpbeslut. Silverman (2011) menar att WOM 

har förmågan att sprida idéer över en natt och bli världsomfattande, samt kan vara 

förklaringen på varför trender kan spridas på ett snabbt sätt. Trender kan vidare förstås 

som något vilket individer efterföljer för att uppnå en form av tillfredsställelse. 

 

Lam och So (2013) menar att individens tillfredsställelse med livet spelar en stor roll 

ifall individen är beredd att berätta om sin upplevelse eller inte. Det kan finnas flera 

anledningar till att en individ väljer att dela med sig av sin semesterupplevelse till andra. 

Författarna anser att tillfredsställelsen i livet påverkar relationen mellan 

tillfredsställelsen med resan och individens avsikt med att förmedla WOM efter 

semestervistelsen. Med andra ord är det mer troligt att en lycklig individ förmedlar 

WOM när den kommer hem från semestern. Därför menar författarna att det inte räcker 

att semesterupplevelsen är tillfredsställande, eftersom individens vardagssituation 

påverkar ifall de kommer förmedla WOM eller inte. Individer kan även lyssna till 

WOM av olika anledningar, vilket framförallt beror på vem det är som förmedlar 

kommunikationen.  
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I figur 7 illustreras sju olika kategorier till varför 

mottagaren av WOM väljer att lyssna på det, vilka 

är hämtade från Dichters (1966) även citerad i Fill 

(2009).  Individer lyssnar bland annat på 

företagsauktoriteter som har kunskap om 

produkten, kändisar som använder produkten, 

finsmakare, personer som delar intressen, nära 

anhöriga, personer som vill än väl samt personer 

med bevis för vad de berättar. Dessa kategorier ger 

individen olika sorters WOM som påverkar till 

vilken utsträckning kommunikationen blir en del 

av individens köpbeslut eller inte.   

 

Dichters (1966) resultat från mitten av 60-talet kan även vara applicerbart idag, trots att 

den teknologiska utveckling som har skett de senaste decennierna till viss del har 

förändrat WOM. Idag delar individer med sig av sina erfarenheter framförallt genom 

WOM via internetbaserade källor, vilket gör att Silverman (2011) menar att WOM har 

genomgått en revolution. Tack vare den teknologin har turisterna tagit över en del av 

marknadsföringen från företagen genom WOM. Företagen kan inte längre sälja 

produkter till kunderna, utan bara informera och utbilda kunderna så att de kan fatta ett 

köpbeslut. Det är även viktigt för företagen enligt Munar och Jacobsen (2014) att förstå 

att WOM på sociala medier har blivit en viktig källa för socialt utbyte och emotionellt 

stöd för turister. I författarnas undersökning menade 40 procent av respondenterna att de 

ville dela med sig av sin semesterupplevelse för att kunna hjälpa andra, så att de inte 

gjorde dåliga val.  

 

Det är viktigt för DMOs, enligt Mehmetoglu (2012), att veta både varför någon väljer 

att dela med sig av sin erfarenhet och vad det är som gör att andra lyssnar. DMOs bör 

rikta mer uppmärksamhet till vad individer berättar om samt rekommenderar på 

destinationer de har besökt, vilket gör att det är viktigt för DMOs att förstå vad turisten 

tyckte om sin vistelse. Författaren menar att ifall en DMO är medveten om turistens 

upplevelse så kan de förebyggas, vilket leder till positiv WOM då fler rekommenderar 

destinationen till andra. Wan-Ju Liang et al. (2013) anser även att DMOs kan använda 

sig av kommentarerna på en elektronisk sida för WOM som ett sätt att förbättra 

Figur 7 Varför lyssna på WOM? 
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upplevelsen på destinationen, vilket även Jalivand och Samiei (2012) samt Silverman 

(2011) samtycker till. DMOs borde enligt Jalivand och Samiei (2012) uppmuntra 

turisterna att engagera sig i diskussioner på internet, då det skulle göra att spridningen 

om destinationen blev betydligt större, något som ökar möjligheterna till att nå 

potentiella turister. 

3.2.2 Personliga behov  

Tillsammans med WOM är även nästa byggsten i modellen, benämnt personliga behov, 

viktig för ett tjänsteföretag och en DMO för att skapa förståelse för att tillgodose 

turistens förväntningar enligt Parasuraman et al. (1985). Som tidigare har nämnts leder 

turistens behov till en motivation att resa enligt Gnoth (1997); Sharpley (2003); 

Goeldner och Ritchie (2006); Wall och Mathieson (2006); del Bosque et al. (2009) samt 

Steene (2013). Personlig motivation kan sedan delas in i interna och externa 

motivationsfaktorer, se figur 8, enligt Mehmetoglu (2012).  

Personliga behov är en del av de interna motivationsfaktorerna, vilka Mehmetoglu 

(2012) beskriver som bland annat status, prestige, självkänsla och identitet, även kallade 

psykologiska faktorer. Motivationen som skapas av de interna faktorerna uppstår när de 

personliga behoven tillgodoses, samt kan ge individen en möjlighet att exempelvis 

känna status och ökad självkänsla när denne har köpt en ny produkt vilket bekräftas av 

andra i personens omgivning.  

 

Förutom de interna faktorerna beror de personliga motivationsfaktorerna av externa 

faktorer. De externa motivationsfaktorerna kan enligt Mehmetoglu (2012) bero på 

influenser från exempel sociala normer, påverkan från familj och vänner samt 

Figur 8 Personliga motivationsfaktorer 
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arbetsmiljö, vilka även kan kallas för sociokulturella faktorer. Influenser från dessa kan 

skapa motivationsbehov för individen, som även är sammankopplade med de interna 

faktorerna. Vad som motiverar en turist att resa kan beskrivas av de externa 

motivationsfaktorerna, menar Steene (2013) samt Mehmetoglu (2012). Enligt 

författarna är det den kulturella bakgrund som framförallt skapa motivation till att resa, 

även om de interna faktorerna kan förstärka motivationen. Mehmetoglus (2012) menar 

även att de externa motivationsfaktorerna är överlägsna de interna 

motivationsfaktorerna, vilket betyder att de sociokulturella faktorerna påverkar 

motivationen att resa mer än psykologiska faktorer.  

 

De behov som motiverar en individ att resa har inte enbart sitt ursprung i kulturell 

bakgrund och individens nyfikenhet, utan även av det moderna samhället menar Urray 

och Larsen (2011) samt Sharpley (2003). Turism är enligt författarna ett fenomen 

sprunget ur detta då det har gett individer ett syfte och möjligheten till att resa. Den 

kulturella bakgrund som en individ har är starkt kopplad till hur dagens moderna 

samhälle är utformat. Det moderna samhället i välfärdsländerna har enligt Hultén, 

Broweus och van Dijk (2011) gått igenom ett kulturellt värderingsskifte till följd av den 

ekonomiska utvecklingen som har skett. Det kulturella värderingsskiftet har påverkat 

människors konsumtionsmönster, demografiska struktur och värderingar. Skiftet 

innebär enligt författarna att livskvalitet och välfärd värderas högre av en individ än 

ekonomisk och fysisk säkerhet, vilket skapar möjlighet för den personliga utvecklingen. 

I det moderna samhället tar detta sig i uttryck genom att individer strävar mot ett 

självförverkligande i sin konsumtion.  

 

Människors strävan efter självförverkligande har länge varit accepterat inom 

motivationsteorin. Maslow (1943) beskrev i sin motivationsteori att alla människor 

strävar mot ett självförverkligande som aldrig kan uppnås. Dock menar både Howard 

och Mason (2001) samt Hultén et al. (2011) att samhällsutvecklingen har gjort att vi 

alltid befinner oss i steget mot ett självförverkligande. Det kulturella värderingsskiftet 

har även inträffat inom turistindustrin menar Mehmetoglu (2012), då författaren 

beskriver hur trender som individualisering och post-materialistiska värderingar8 

påverkar motivationen att resa. Sharpley (2003) menar även att det moderna samhället 

                                                
8 Post-materialistiska värderingar innebär personliga värderingar med sin utgångspunkt i individuell 
livskvalitet (Hultén et al. 2011). 
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har gett större utrymme för individen att kunna resa, bland annat genom att samhället 

motiverar individen till att resa genom betalda semesterdagar. Det moderna samhällets 

negativa effekter motiverar även individer till att resa som ett sätt att fly undan 

vardagen, då det startar ett behov för att involvera sig.  

 

Att involvera turister i upplevelsen för att tilltala de interna motivationsfaktorerna av 

nyfikenhet är ett viktigt sätt för en DMO att förstå sina turisters förväntningar menar 

Golder, Mitra och Moorman (2012). Kunskap om vad turister motiveras av krävs för att 

kunna skapa nya intressen och preferenser hos turisterna, vilket Mehmetoglus (2012) 

menar att DMOs kan genomföra ifall de kartlägger kulturella förändringar på en 

destination. Dessutom menar författaren att de som besöker en destination som barn 

med sin familj kan komma att bli framtidens besökare, vilket gör att uppväxten inte ska 

underskattas som en del av den kulturella bakgrunden. Bond och Falk (2013) menar 

även att om DMOs kan beskriva och till en viss grad förutsäga vilka identitetsrelaterade 

behov en individ har så kan de även förstå utfallet av turistupplevelsen vilket skapar 

möjlighet till förbättring.  

 

3.2.3 Tidigare erfarenheter 

Turistens förväntningar på en destination skapas delvis utifrån WOM men även från 

individens personliga behov. Den tredje byggstenen som enligt Parasuraman et al. 

(1985) påverkar förväntningarna på en tjänst är tidigare erfarenheter. Tidigare 

erfarenheter kan enligt del Bosque et al. (2009) påverka förväntningarna på framtida 

resmål, vilket även innebär att en tidigare erfarenhet kan ses som en tidigare 

semesterupplevelse. Tidigare upplevelser avgör även valet av destination, framförallt 

det som turisten minns menar Marschall (2012a) samt Marschall (2012b). Detta beror 

på att människor ofta reser till platser som de är bundna till i det förflutna, antingen 

individuellt eller genom familjen. Platserna är då sammankopplade med nostalgi och 

tidigare positiva upplevelser enligt Marschall (2012a). Steene (2013) tillägger att 

upplevelsen är en central del i valet av destination, då individer kan se upplevelser som 

erfarenheter som de vill återuppleva.  

De tidigare erfarenheterna påverkar även hur turisten upplever destination på plats. Det 

finns en benägenhet hos säsongsresenärer att omedvetet jämföra upplevelsen av 

destinationen med positiva och negativa upplevelser av tidigare destinationer, anser 
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Marschall (2012a). De tidigare upplevelserna kan spela en stor roll för turisten i 

beslutsprocessen, eftersom det Sönmez och Graefe (1998) minskar riskuppfattningen 

vid valet. Författarna anser att de tidigare upplevelserna även påverkar lojaliteten, 

eftersom en turist kan återvända till en destination de känner till då det känns mindre 

riskfyllt. Detta på grund av att de tidigare erfarenheterna tillsammans med 

riskuppfattningen påverkar en individs framtida resebeteende på så sätt att återbesöket 

av en destination känns mindre riskfyllt än att besöka en ny.  

För en DMO kan kunskapen om turisternas tidigare upplevelser på destinationen skapa 

en förståelse för i vilken utsträckning som turisten var tillfredsställd med sin upplevelse. 

De tidigare upplevelserna spelar en större roll än tillfredsställelsen för en destination 

som söker lojala turister som återvänder till destinationen, påvisade san Martín, Collado 

och del Bosque (2012). Tillfredsställelsen av destinationen påverkar ifall turisten har för 

avsikt att rekommendera destinationen till andra besökare. Författarna menar att DMOs 

kan utnyttja detta genom att segmentera marknaden beroende på turistens tidigare 

erfarenhet med destinationen och sedan differentiera sina marknadsaktiviteter till varje 

turistgrupp, exempelvis borde nya turister mötas av känslomässiga meddelanden. De 

mer erfarna turisterna bör istället ta del av meddelanden som förstärker bilden av 

destinationen. Genom att skapa en förståelse för vilken sorts kommunikation som DMO 

bör rikta till de olika målgrupperna kan turistens tidigare upplevelser tillgodoses, vilket 

gör att förväntningarna utifrån dem blir tydliga för DMO. 

 

3.2.4 Extern kommunikation 

För att rätt kommunikation ska nå rätt målgrupp krävs en förståelse för DMOs hur 

turister tar emot extern kommunikation. Förståelsen för rätt slags kommunikation som 

DMO kan använda sig av för att turisternas förväntningar ska överensstämma med 

upplevelsen återfinns i den fjärde byggstenen i modellen, nämligen extern 

kommunikation. I ett tjänsteföretag är extern kommunikation en faktor som påverkar 

kundens förväntningar, menar Parasuraman et al. (1985), då det företaget kommunicerar 

till kunden är en del av det som bygger vad turisten förväntar sig av tjänsten.  
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Extern kommunikation styrs från företaget och är enligt Fill (2009) byggt av 

annonsering, SP9, personlig försäljning, PR samt direktmarknadsföring. Dessa är en del 

av marknadskommunikation och tillfredsställer behov hos kunden genom att de kan 

upptäcka något nytt, delta, dela med andra samt uttrycka sig själv menar Moore (2007) i 

Fill (2009). Meddelandet som kommuniceras genom den externa kommunikationen är 

till för att informera, övertala, förstärka och differentiera en produkt till en utformad 

målgrupp genom ovanstående aktiviteter vilket kan ge värde till kunden. Värdet uppstår 

framförallt när företaget har ett utbyte i sin kommunikation, samt att det företaget 

utlovar stämmer överens med det som kunden upplever. Varje del av 

marknadskommunikationen fyller sin egen funktion, eftersom de fungerar på olika sätt. 

Hur de ska användas på ett effektivt sätt beror på situationen samt vad som ska 

kommuniceras, men det beror även av: 

Ø Kostnad 

Ø Nivå av kontroll 

Ø Företagets trovärdighet  

Ø Målgruppens storlek 

Ø Kommunikationens utformande 

  

De olika formerna av kommunikation hjälper kunden att gå från en fas av okunskap till 

att känna till produkten, för att sedan ta ett köpbeslut. Vilken sorts kommunikation som 

fungerar bäst i de olika situationerna illustreras av figur 9. Extern kommunikation kan 

även bestå av sponsorer, utställningar och produktplacering. Dessa 

kommunikationsformer kan på ett annorlunda sätt nå ut till målgruppen, exempelvis 

genom TV-serier och filmer, vilket gör att företaget skapar en annan slags medvetenhet 

hos kunden. TV-reklam och produktplacering i filmer, där handlingen utspelas på en 

specifik destination är sätt att öka medvetenheten om destinationen hos turister, menar 

Pike (2012). 

 

 

 

                                                
9 Säljfrämjande åtgärder (eng. sales promotion) ett marknadsföringsredskap som används för att generera 
värde till en produkt för att uppmuntra kunder att köpa den i framtiden. (Fill 2009) 
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Att skapa en medvetenhet med marknadsföring är även viktigt för DMOs menar Pike 

(2004), då det beror på vilken plats destinationen har i turistens medvetande när 

köpbeslutet görs. Det som påverkar förväntningarna på en destination styrs även av den 

inbyggda risken som finns, anser Pike (2008). En semesterupplevelse går inte att prova i 

förväg som det går med en produkt. För en destination finns det bilder, broschyrer och 

webbsidor som kommuniceras till turisten med annonsering, PR, SP, 

direktmarknadsföring eller personlig försäljning. Dessa verktyg kan enligt Fill (2009) 

användas annonsering i tillexempel TV och tidningar, recensioner, direkta utskick och 

personligen kontakta kunderna vid försäljning. Trots detta anser författaren att det finns 

en risk att turisten inte upplever destinationen som förväntat, eftersom meddelandet från 

destinationen kan innefatta social, fysisk eller finansiell risk som inte går att förstå 

förrän turisten är på plats på destinationen. Detta är viktigt för DMOs att reflektera över 

när de utformar sin externa kommunikation, så att turistens förväntan överensstämmer 

med den faktiska turistprodukten och att det kan generera i ett värde för turisten. 

 

Turistindustrin innefattar idag förändrade och informationsrika konsumenter, enligt Hall 

och Williams (2008). Det är möjligt för turister att planera resandet på distans och 

turisterna kan på ett förnyat sätt få information om destinationer, vilket Urray och 

Larsen (2011) menar har skett eftersom turistindustrin har påverkats av den 

teknologiska utvecklingen. Den teknologiska utvecklingen har gjort att en stor del av 

turismupplevelsen har flyttats online, anser Sharpley och Stone (2011) vilket sker när 

mycket av informationen fås via media online genom recensioner och bloggar. 

Figur 9 Relativ effektivitet hos marknadskommunikationsmixen Fill (2009), s. 25. 
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Författarna menar att internet är inblandat både före, under och efter turismupplevelsen, 

då turisten söker information innan upplevelsen, uppdaterar på sociala medier under 

upplevelsen och utvärderar i forum och bloggar efter att upplevelsen har skett.  

Steene (2013) beskriver att internetbokning samt onlinebroschyrer har tagit över de 

senaste åren och att informationssökningen idag helt och hållet görs på internet, vilket 

kan komma att påverka DMOs arbete med extern kommunikation. Den teknologiska 

utvecklingen har förändrat konsumtionsmönstret inom turism, menar Yeoman (2012) 

eftersom turister idag är uppdaterade med den senaste informationen, vilket gör att de 

har förändrat hur turister ser och bokar sina resor. Urray och Larsen (2011) menar att 

det även har skapat svårigheter för turistindustrin i och med att det kräver en öppenhet 

när produktionen inte sker bakom ”stängda dörrar”. Turisters förväntningar är enligt 

Ofir och Simonson (2007) nyckelfaktorer som styr deras upplevelser, tillfredsställelse 

och lojalitet vilket gör det viktigt för marknadsförare att veta sina kunders förväntningar 

i förväg för att marknadsföringsstrategier ska bli framgångsrika. 

 

3.2.6 DMOs kundförståelse 

Genom förståelse för marknaden kan DMOs ta långsiktiga beslut som påverkar 

destinationens utveckling, vilket Pike (2008) menar är ett viktigt hjälpmedel för DMOs. 

Schmitt (2003) menar att företag som har en kundorientering bör analysera sina kunders 

sociokultur10, för att skapa en större förståelse för deras efterfrågan. En destination kan 

överbrygga sina svårigheter enligt Murphy och Murphy (2004), men då krävs det 

relevant data som kan användas för planering och skapande av en fungerande DMO. 

För att ta kvalitetsmässiga beslut krävs det att det finns tillgänglig, relevant information 

om vad turisterna efterfrågar. Därmed är datainsamling om turisterna ett viktigt för att 

skapa en framgångsrik turistdestination. Dock är datainsamling förknippat med höga 

kostnader, då genomförandet kan bli omständligt och kräva stora resurser. 

 

En destination kan minska kostnaderna genom att ta hjälp av nationella databaser, som 

Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige, vilka tillsammans med Tillväxtverket 

sammanställer information om turismen i landet årligen (scb.se 1). Sekundärdata så som 

SCB menar även Armstrong et al. (2009) kan samlas in till en lägre kostnad, samtidigt 

som det tar kortare tid för organisationen. Dock anser de att primärdata som kommer 
                                                
10 Sociokultur består av behov, önskemål och livsstilar (Schmitt 2003) 
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direkt från turisten kan skapa en mer korrekt bild av den aktuella efterfrågan, vilket gör 

det viktigt att samla in. Primärdata kan samlas in av en DMO genom 

webbundersökningar, blanketter eller observationer när de besöker destinationen.  

 

Genom att använda sig av datainsamling, kan även DMOs skapa en interndatabas, vilket 

Armstrong et al. (2009) anser kan användas som källa för att kommunicera inom 

organisationen om arbete som har utförts, beslut som har tagits och hur kunder samt 

partners har mottagit det. Den interna databasen kan sedan användas för att identifiera 

möjligheter eller problem samt planera och utvärdera beslut utifrån kundernas åsikter. 

Datainsamling och lagring av information kan även leda till att marknadsföringen bli 

mer effektiv, i enlighet med Reynolds och Gutmans (1988) teori om att marknadsföra 

attribut. När marknadsförare förstår vilken konsekvens ett attribut får i kundens 

medvetande, så kan det även skapa förståelse för vilket personligt värde som uppstår 

hos kunden. Detta är något som styr den personliga motivationen och hur turisten ser på 

destinationens varumärke. 

 

Varumärket är en del av DMOs externa kommunikation, vilket gör att det även har en 

del av förväntningarna. Lim och O´Cass (2001) menar att varumärket påverkar 

turisternas utvärderingar av olika alternativ, vilket leder till att turisternas förväntningar 

påverkas. Författarna beskriver att ett varumärke kan differentiera en produkt från andra 

konkurrenter. Dessutom anser Hosany, Ekinci och Uysal (2006) att deras forskning 

visar på att varumärkespersonlighet spelar en roll i turistens utvärdering av 

destinationer. Murphy, Benckendorff och Moscardo (2008) tillägger att 

varumärkespersonligheten även kan vara avgörande för vilken destination en individ 

väljer att resa till, då individer i sitt val vill skapa en så nära matchning mellan 

destinationens personlighet och sin egen som möjligt.  

Ifall en DMO kan positionera destinationens varumärke med hjälp av personliga värden 

kan turisten attraheras genom personliga motivationsfaktorer vilka gör att de väljer att 

resa till destinationen. Det krävs dock stor förståelse om vilka attribut som är kopplade 

till dessa personliga värden, något som kan skapas genom kundundersökningar, enligt 

Murphy et al. (2008). Genom att positionera en destinations varumärke med personliga 

värden menar Pike (2008) att det finns möjlighet att turisten associerar destinationen 

utifrån motivationsfaktorer, snarare än de attribut som finns på destinationen. Det kan 
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attrahera en bredare målgrupp av turister eftersom attraktiva attribut varierar mellan 

turisterna, medan värde och motivationsfaktorer är mer lika mellan turisterna. 

 

3.3 Gap II – DMOs förståelse för intressenternas viljor 
När en DMO har förståelse för turisternas förväntningar krävs det att deras kunskap 

förmedlas till de resterande företag som utgör turistindustrins intressenter på 

destinationen. Detta så att turisternas förväntningar tillgodoses av alla aktörer på 

destinationen. Det finns en problematik i att lyckas samordna, kommunicera och ena 

intressenterna kring vad destinationen är, då intressenterna själva är fristående företag 

som arbetar efter vinstdrivande målsättningar. Att samordna intressenterna är därför en 

viktig del av DMOs arbete så att de tillsammans kan skapa en gemensam 

marknadsföring och destinationsutveckling.  

På Öland har det påbörjats en samordning av intressenterna, genom att skapa 

Turismnätverket, där företag, kommuner och intresseorganisationer kan bli medlemmar 

för att tillsammans utforma en framtida strategi som utvecklar destinationen 

(morbylanga.se). Näringslivet består av små och större företag samt offentliga och 

ideella organisationer, beroende av hur destinationen och dess turistindustri ser ut. Page 

(2007) beskriver att turistindustrin blir splittrad i och med att varje företag erbjuder 

produkter på många olika sätt. På en destination kan det exempelvis finnas 

boendealternativ för en turist, som skiljer sig från vandrarhem, hotell och camping. De 

tre alternativen erbjuder möjlighet till övernattning, men produkten är utformad på olika 

sätt.  

 

Tillsammans påverkar företagen inom näringsliv och offentlig sektor vilken riktning 

turistindustrin har samt hur den kan fungera effektivt. Enligt Page (2007) har den 

privata sektorn ansvar för turismprodukten då det är inom näringslivet som den största 

utvecklingen av industrin sker. Den offentliga sektorn är de som vanligtvis planerar och 

leder turistleverantörerna för att lösa eventuella problem och skapa en riktning för 

turismutvecklingen. De har möjlighet att skapa turismstrategier samt att förändra 

infrastrukturen på en destination, vilket är en viktig del för turistindustrins utveckling.  

 

Pike (2008) anser att det är offentlig verksamhet, som kommun, landsting eller statlig 

verksamhet, som kan påverka den ekonomiska utvecklingen på en destination och 
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stödja mindre företag inom industrin med ekonomiskt. Eftersom den offentliga 

verksamheten har en stor påverkan på turistindustrin så finns det argument för att de 

även ska vara de som driver en DMO. Murphy och Murphy (2004) menar att ifall den 

offentliga sektorn agerar som en DMO så är viktigt att de anammar ett management-

tänkande, där de tar en ledande roll för destinationsutvecklingen. Genom att arbeta med 

management11 kan de problem som skapas för utveckling på en destination 

överbryggas. Det kan finnas intressenter på en destination som inte litar på varandra, 

vilket gör att Morgan, Pritchard och Pride (2007) menar att det viktigt att DMOs styrs 

av ett starkt ledarskap så att de skapar förtroende hos intressenterna. 

 

DMOs ledarskap kan uttrycka sig som den ledarroll de tar i samhället på destinationen 

och kan enligt Pechlaner, Kozak och Volgger (2014) delas in i tre steg, se figur 10. Steg 

ett är kortsiktigt och handlar om att besluta hur DMOs ska samordna intressenterna. Det 

andra steget är mer långsiktigt än det första och handlar om att skapa riktlinjer för hur 

destinationen ska utvecklas. I det tredje steget, som är mest långsiktigt, har DMOs 

vunnit intressenternas förtroende och kan därmed agera som en ledare.  

Pechlaner et al. (2014) menar att DMOs roll som destinationsledare är att skapa och 

utnyttja möjligheter utifrån de rörliga elementen som uppstår på en destination. En 

manager ägnar sig istället åt rationella aktiviteter som planering och problemlösning. De 

menar att DMOs kan använda sig av fördelat ledarskap (eng. distributed leadership), där 

ledarskapet är fördelat mellan olika individer, vilka blir involverade i de organisatoriska 

processerna. Fördelat ledarskap är vanligt i omgivningar som har oklara 

ansvarsfördelningar, många aktörer och en inbyggd komplexitet, vilket stämmer 

                                                
11 Att arbeta med management innebär att administrera, underhålla och kontrollera på ett kortsiktigt sätt. 
En manager ställer frågor som ”hur” och ”när” samt fokuserar på att göra saker på rätt sätt. (Gill, 2011). 

Figur 10 DMOs ledarroll 
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överens med situationen på en destination. Därmed kan fördelat ledarskap användas för 

att leda och utveckla destinationen då ledaraktiviteterna fördelas över de olika aktörerna 

över olika tidsspann.  

I arbetet med ledarskap är en viktig del att skapa ett effektivt partnerskap med 

intressenterna, menar Hankinson (2009). Ett effektivt partnerskap handlar om att förstå, 

välja ut och hantera relationerna med intressenterna. Partnerskap är ett sätt att 

samarbeta, vilket Fyall och Garrod (2005) anser kan skapa fördelar för destinationens 

företag. Effekten av samarbete kan ge gemensamma fördelar för flera företagare, 

samtidigt som det kan skapa en översiktlig bild över de miljömässigt knappa resurserna 

i området. Destinationer som överväger samarbete bör tänka på: 

Ø Vilka logiska anledningar de har 

Ø Vilka ekonomiska fördelar de söker 

Ø Alternativkostnaden ifall de skulle arbeta själv 

Ø Ifall högre besöksnivåer kan vara en faktor som styr fortsatt ekonomisk 

utveckling 

Ø Hur destinationens kombination av företag ser ut 

Dock menar författarna att samarbete på destinationen är problematiskt, framförallt 

eftersom det speglar komplexiteten i uppdelningen och turbulensen som finns på 

turistmarknaden. Samarbete får företag att enas kring ett gemensamt problem som kan 

vara grundat i många enskilda problem vilket ger positiva effekter för de enskilda 

aktörerna. Genom samarbete och ledarskap kan en DMO skapa förtroende hos 

intressenterna, vilket gör att det blir enklare att skapa en enhetlig upplevelse av 

destinationen till turisterna. Det blir även enklare för DMOs att kommunicera med 

intressenterna om vad turisterna förväntar sig, för att sedan kunna anpassa turistprodukt 

utifrån vad turisterna efterfrågar.  

 

3.4 Gap III – Mål och planering för DMOs 
Förutom att samordna intressenterna bör DMOs arbeta med planering och målsättning, 

samt involvera samtliga intressenter i detta. Dock kan det vara problematiskt för DMOs 

att skapa målsättningar tillsammans med intressenterna, som sedan inte stämmer 

överens med vad turisten efterfrågar. Det innebär att DMOs bör ha en förståelse både 

för utbudet, som intressenterna skapar, och efterfrågan, som turisterna skapar. För att 
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skapa motivation för intressenterna och ena dem kring samma värderingar menar Pike 

(2008) att DMOs behöver ha en vision. Goeldner och Ritchie (2006, s. 417, fritt 

översatt) definierar en destinations vision som:  

“Ett inspirerande porträtt av optimal framtid som destinationen 

hoppas uppnå inom en bestämd framtid.” 

Pike (2008) menar även att DMOs vision är viktig för att samordna intressenternas olika 

viljor, så att det inte finns någon osäkerhet i vad DMOs har för syfte på destinationen. 

Till vilken utsträckning som en DMO kan vara styrande inom destinationsutveckling 

beror på hur stort förtroende intressenterna har för DMOs, menar Pechlaner, Volgger 

och Herntrei (2012). När en DMO involverar intressenterna i beslut och planering, samt 

utför de planerade aktiviteterna på ett effektivt sätt så ökar intressenternas acceptansnivå 

och de förlitar sig på DMOs beslut. Författarna menar därmed att det är viktigt för 

intressenterna att vara delaktiga i DMOs verksamhet och att de tillsammans skapar en 

arbetsmetod som fungerar.   

 

Det är enligt Murphy och Murphy (2004) viktigt att DMOs involverar intressenterna i 

planeringen av verksamheten. Det innebär att intressenterna även bör involveras i 

målsättningen och organisationens vision. Vision tillsammans med mission och 

övergripande mål är enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) en del av ett företags 

strategi, då det utformas för långsiktiga planer. En strategi utformas oftast av ledningen, 

men kräver en öppenhet i organisationen för att besluten ska vara möjliga att 

genomföra. Ledningen har en strategisk nivå i en organisation, medan ledarna på en 

mellannivå skapar målsättningar och beslut med taktisk inriktning. Ledarna på den 

operativa nivån är sedan de som tar direkta beslut, som påverkar den direkta 

planeringen. Det är dock viktigt att samtliga avdelningar i en organisation, oavsett om 

de arbetar med direktplanering eller resultatbaserade mål har en förståelse för de 

övergripande målen. Ledningen i en organisation kan använda dem som en kontroll av 

företagets aktiviteter, för att sprida visionen till hela organisationen.  

Företagets aktiviteter, menar Grönroos (2003), kan mätas genom antingen kvantitativa 

eller kvalitativa mål, för att utvärdera hur målen uppnås. Kvantitativa mål mäts genom 

exempelvis försäljning, där antal enheter beräknas. Kvalitativa mål är svårare att mäta, 

då det handlar om exempelvis kundbemötande, vilket kräver kommunikation mellan 



  
 

65 
 

den individ i företaget som har kundkontakt och den person i ledningen som sätter 

målen för kundbemötande. 

 

Vilka slags mål som är bäst att använda på en destination är mer komplicerat än i ett 

företag, då det är många intressenter som ska vara involverade. Intressenterna ska enas 

kring vision, mission, målsättningar och planering, vilket kan bli komplicerat på en 

destination, menar Murphy och Murphy (2004). Det kräver stora resurser av en DMO 

för att kunna samla intressenter till möten, ta gemensamma beslut grundade på relevant 

material, skapa målsättningar och en detaljerad plan som alla kan enas kring. Dessutom 

kan det uppstå intressekonflikter, då intressenterna kan ha målsättningar med sina egna 

verksamheter som inte stämmer överens med DMOs mål. Ifall dessa kan lösas menar 

författarna att en gemensam planering och målsättning framhäver fördelarna och 

styrkorna med destinationen. Att finna och utvärdera ett företags styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot är en del av att bygga en strategi inom ett företag och kallas en 

omvärldsanalys eller SWOT-analys, menar Bakka et al. (2006). Företaget bör då 

undersöka vilka förändringar som sker i samhället för att kunna förstå relevansen i de 

formulerade styrkor och svagheter som företaget har.  

 

För att en DMO ska kunna överbrygga de utmaningar som finns gällande målsättningar 

som passar efterfrågan och utbudet så krävs det mätningar i besökarnas uppfattningar 

om andra aktiviteter än de som hanterar bilden av destinationen. Det krävs också 

förståelse för hur intressenterna är beredda att samarbeta, samt hur en vision för 

destinationen ska kunna implementeras inom hela turistindustrin på ett framgångsrikt 

sätt där destinationens intressenter strävar åt samma håll för att skapa värde till turisten.  

 

3.5 Gap IV – Utförande av destinationsupplevelsen i DMOs 

organisation 
En del av problematiken på en destination grundar sig i att visionen om destinationens 

framtid inte blir implementerad inom företagen som utgör turistprodukten. Detta är en 

del av gapet som Parasuraman et al. (1985) benämner finns mellan organisationens 

struktur och utformande samt hur tjänstespecifikationerna kommunicera ut i 

organisationen, för att öka kvaliteten på tjänsten till kunden. Gapet kan minskas av gott 

ledarskap och kommunikation inom företaget. Dock ökar problematiken på en 
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destination där intressenterna inte utgörs av samma företag. Beroende av hur samarbetet 

är uppbyggt så kan visionen och målsättningarna spridas.  

 

Oavsett hur en DMO är uppbyggt så finns en grundläggande organisationsstruktur, med 

olika avdelningar och ansvarsområden. För att kunna styra intressenterna krävs det även 

en fungerande kommunikation både externt och internt. Den interna kommunikationen i 

ett företag menar Grönroos (2003) har som syfte att informera om tjänsterna som sker i 

andra avdelningar, samt påverka attityderna som finns inom företaget. Det kan även 

motivera medarbetarna, men det viktigaste syftet är att påverka attityderna hos de 

anställda. Intern kommunikation är speciellt viktig när omgivningen förändras, för att 

kommunicera både positiva och negativa förändringar. Den interna kommunikationen 

kan ske skriftligt, men det är även viktigt med personliga möten. Den externa 

kommunikationen är också betydande, samt att organisation förstår konsekvenserna ifall 

kommunikation uteblir, anser Grönroos (2008). Ifall en kund nås av ett budskap från en 

annan källa än företaget, då företaget borde informerat om det, kan kunden få 

uppfattningen att företaget inte värnar om deras relation. För en DMO består den 

externa kommunikationen även av kommunikationen med intressenterna, vilka kan 

uppleva det som att DMOs inte bryr sig när kommunikationen uteblir. 

För att intressenterna inte ska uppleva att DMOs inte värnar om deras relation, samt för 

att skapa möjlighet för intressenterna att känna sig delaktiga i organisationens arbete 

menar Sigala (2013) att teknologin kan användas. Teknologin kan underlätta både 

samordningen och kommunikationen med intressenterna. Författaren beskriver att det 

finns DMOs som använder sig av destinationsstyrningssystem (eng. destination 

management systems, DMS), ett verktyg för att hantera arbetet med en DMOs många 

intressenter. DMS är ett internetbaserat system som samlar det totala utbudet på en 

destination för att sedan sammankoppla det med turistens efterfrågan. DMS kan samla 

information om företagen till kunderna och information om kunderna till företagen, 

vilket gör att turistprodukten som skapas kan bli mer anpassad till efterfrågan. 

 

I studien som Sigala (2013) genomförde framkom det att på vilket sätt DMS användes 

samt hur väl implementerat det var i intressentföretagen berodde på hur DMOs styrdes. 

För att DMS ska fungera som en informationskälla till DMOs, de många intressenterna 

och turisterna krävs det beteendemässiga, institutionella och organisatoriska 
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förändringar för alla delaktiga. Dessa förändringar krävs av de många intressenterna 

som finns inom turistindustrin, både privata och offentliga verksamheter, för att skapa 

acceptans och samarbete dem emellan. Genom att samordna intressenterna på en 

destination kan en DMO kommunicera vision och syfte, utveckla destinationen samt 

låta intressenterna känna sig delaktiga i den förändring som sker, vilket kan minska 

gapet mellan DMOs och intressenternas bild av destinationen. 

 

3.6 Gap V – DMOs utförande av upplevelsen och extern 

kommunikation 
Intressenternas och DMOs bild av destinationen bör även gå i samma linje för att en så 

korrekt marknadsföring som möjligt ska nå turisterna, då det ofta kan vara 

intressenterna som levererar turistprodukten och DMOs som styr marknadsföringen 

kopplad till produkten, vilket kan skapa en skillnad mellan utförandet och 

marknadsföringen. Marknadsföringen är en DMOs viktigaste uppgift, menar Elbe, 

Hallén och Axelsson (2009), vilket innefattar att kommunicera destinationens 

gemensamma vision till turisterna, samt att tilltala de olika målgrupperna med den 

externa kommunikationen.  

 

Det femte gapet mellan upplevd och faktisk tjänstekvalitet kan uppstå när ett företag 

kommunicerar och utlovar någonting till kunderna som de sedan inte levererar från 

företaget, menar Parasuraman et al. (1985). Det kan ske när visionen inte är 

implementerad i hela organisationen, så att marknadskommunikationen görs utan att 

vara förankrad i ledningens tjänstespecifikationer. Grönroos (2008) menar att det är 

viktigt att företag inte ska försöka möta kunders behov på ett sätt, utan segmentera till 

olika målgrupper. Kunder integrerar ofta med varandra, vilket gör att de påverkar 

varandras upplevelser. Destinationers målgrupper har många olika livsstilar som 

innebär olika mål och syften med resandet, menar Morgan et al. (2007). Detta gör det 

viktigt att utforma olika strategier för positionering med hänsyn till målgruppen, då 

värde kan skapas för dem på olika sätt.   

 

För att lyckas attrahera rätt målgrupp att resa till en specifik destination behöver DMOs 

differentiera sig och skapa en unik identitet, menar Morgan et al. (2007). DMOs bör 

bygga sitt varumärke utifrån upplevelser och livsstilar, vilket turister söker idag. 
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Morgan, Pritchard och Piggott (2003) menar att varumärket består av sociala, 

känslomässiga och identitetsbaserade värden, som utgör en del av destinationens 

personlighet och identitet. När turister väljer destinationer markerar de sin livsstil, 

menar Urde (1999) även citerad i Morgan et al. (2003) eftersom de köper känslomässiga 

relationer. Morgan och Pritchard (2008) anser att en DMOs varumärke kan bli vinnande 

ifall det är baserat på kund- och intressentundersökningar som formar varumärkets 

vision. Dock kan utformandet av varumärket begränsas av en DMOs budget, då 

kundundersökningar har höga kostnader. Hankinson (2012) menar att det även är av 

DMOs ansvar att få intressenterna att enas kring ett varumärke som är byggt utifrån 

destinationens vision och den personlighet som destinationen vill spegla med hänsyn till 

sin specifika målgrupp. 

 

Varumärkespersonligheten och varumärkesimage är viktiga för att DMOs ska kunna 

positionera destinationen i turistens medvetande, menar Hosany et al. (2006). En 

effektiv positionering kan skapa fördelar för en destination, men det kräver att 

varumärket är välformulerat, fokuserat samt ger ett konsistent meddelande som möter 

behovet hos destinationens målgrupp anser Pike (2004). Författaren menar att en 

destinations positioneringsstrategi kan vara baserad på värdepropositioner, vilka är 

funktionella, känslomässiga och självuttryckande värden som kan påverka turistens 

köpbeslut, figur 11. Exempelvis kan ett funktionellt värde på Öland vara långa 

sandstränder, ett känslomässigt värde är en romantisk weekend medan ett 

självuttryckande värde är att det ger status för turisten att spela golf på Ekerums 

golfbana.  

Figur 11 Positioneringsstrategi för varumärke 
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En viktig del av positioneringen är att den ska tilltala målgruppen.  Därför bör DMOs 

överväga vilken eller vilka målgrupper som ska attraheras av varumärkets värdelöfte. 

Då målgrupperna har en stor variation finns det en risk att varumärket inte tilltalar 

turistens individuella livsstil, men när en DMO lyckas med detta anser Ekinci et al. 

(2013) att varumärkeslojalitet kan skapas på en destination. Därmed är det avgörande 

för en destination att lära sig mer om turisternas livsstilar. Med denna kunskap kan 

destinationerna sedan skapa nya destinationsprodukter som skapar en större 

tillfredsställelse hos turisten, vilket ökar möjligheten att turisterna blir lojala till 

destinationens varumärke. 

 

Ett sätt att skapa varumärkeslojalitet för en DMO är att använda sig av integrerad 

marknadsföringskommunikation, (eng. integrated marketing communications, IMC). 

Pike (2008) menar att genom ett IMC-perspektiv kan en DMO skapar möjligheter då 

bland annat genererar mer vinstdrivande kundrelationer och en enhetlig 

kommunikation. Intressenternas vilja att vara delaktiga i IMC-processen menar Pike 

(2008) påverkas av förståelsen för att deras egna kostnader för marknadsföring minskar 

när den genomförs gemensamt. En integrerad destination kräver enligt Elbe et. al (2009) 

en hög nivå av legitimitet hos DMOs då det gör att intressenterna har tillit till 

destinationens DMO. Pike (2008) anser att när en DMO har en tydlig vision för 

destinationens utveckling, samt intressenterna är en del av marknadsföringssamarbetet, 

får turisterna en tydlig bild av vad destinationen erbjuder genom den externa 

kommunikationen. Då överbryggas det femte gapet, eftersom det destinationen utlovar i 

sin kommunikation även upplevs på destinationen.  

 

3.7 Gap VI – Destinationsupplevelsen och förväntningarnas matchning 
Att destinationen lyckas uppfylla vad de utlovar till turisten, tillsammans med hur 

destinationsprodukten är utformad, hur organisationen är utformad, hur DMOs skapar 

mål och visioner samt samarbetar med intressenterna och skapar en förståelse för 

turisterna leder tillsammans fram till det sjätte gapet mellan den förväntade upplevelsen 

av destinationen och den upplevda upplevelsen. Enligt Parasuraman et al. (1985) 

bestäms den faktiska tjänsteupplevelsen av ett antal determinanter, som påverkar hur 

tjänsten utformas och som företaget kan styra över för att förbättra kvaliteten på 
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tjänsten. Med en hög kvalitet skapas även ett värde till kunden när upplevelsen blir 

utformad på det sätt som kunden förväntat sig, eller bättre.  

Semesterdagarna är de mest värdefulla dagarna på hela året för många människor anser 

Steene (2013). Därför blir ofta även turistupplevelserna minnesvärda. Författaren menar 

att turisternas förväntningar ska införlivas på ett positivt sätt under en begränsad 

tidperiod. Då turistens förväntningar införlivas så blir semesterupplevelsen positiv och 

skapar minnen att drömma sig tillbaka till. 

 

3.7.1 Determinanter 

De determinanter, som Parasuraman et al (1985) samt 

Grönroos (2003) och (2008) nämnde som avgörande för 

tjänstekvaliteten beskrivs i kapitel 3.1, men går även att se i 

figur 12. Wang (2012) menar att det framförallt är 

produktkvaliteten och servicekvaliteten samt turistens 

välbehag som är avgörande för det uppfattade värdet. Det finns 

dock författare som anser att det inte enbart beror på kvaliteten 

hur upplevelsen blir.  

Pine och Gilmore (1999) menade i slutet av 1990-talet att 

samhället var på väg mot en upplevelseekonomi som hastigt 

kunde förändras tack vare teknologisk utveckling, vilket de 

senaste femton åren har bevisat. I en upplevelseekonomi 

erbjuder företag en upplevelse som sker utanför utbytet av 

varor eller tjänster. Fokus ligger på den resulterande upplevelsen av konsumtionen som 

består av mångfalden av sensationer vilka genererar minnen. Varje upplevelse blir 

individuell och styrs av känslomässiga, intellektuella, fysiska eller spirituella nivåer 

inom individen, något som skiljer sig mellan individer. Yu och Fang (2009) anser 

däremot att upplevelsen tillsammans med produktkvaliteten och servicekvaliteten är 

avgörande för vilket värde som destinationsupplevelsen kan skapa till turisten. 

 

Då upplevelsen är högst individuell kan en lösning vara att skräddarsy aktiviteter så att 

upplevelsen blir mer inbjudande, trevlig och minnesvärd menar Lobo (2013). En fördel 

med skräddarsydda lösningar kan även vara att DMOs minskar risken för att 

Figur 12 Determinanter från 

Parasuraman et al. (1985) s. 

48 
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upplevelsen blir obehaglig och inte tilltalar turistens intresse. Författaren menar 

individer som konsumerar turistprodukter även konsumerar upplevelser. När 

organisationer skapar ett värde unikt för en turist så är det ett steg mot att skapa en 

minnesvärd upplevelse som särskiljer dem från företag som massproducerar tjänster 

eller produkter. Därför kan skräddarsydda lösningar bidra till att turisten blir mer nöjd 

och vill återkomma till destinationen.  

 

Enligt Schmitt (2003) är det viktigt att ett företag inte utger ett värdelöfte av 

upplevelsen ifall de inte kan hålla den utlovade kvaliteten. Ifall värdelöftet inte uppfylls 

kan det leda till en negativ upplevelse som kan påverka att kunderna inte återkommer. 

Turisten utvärderar upplevelsen efter sina individuella preferenser, inkomst, priset av 

upplevelsen samt ifall det finns en annan upplevelse till ett billigare pris, menar Steene 

(2013). Det blir därför viktigt för DMOs att förstå hur värdet på destinationsupplevelsen 

kommer uppfattas, vilket Sfandla och Björk (2013) påpekar är något som alla 

upplevelseaktörer bör ta hänsyn till. Författarna menar att värdeuppfattningen styrs av 

bakomliggande processer hos individen, då största delen av upplevelsen inte skapas i 

interagerandet mellan kunden och företaget, utan istället skapas i kundens medvetande. 

 

Ett positivt minne skapas under hela upplevelsen genom sinnesmässiga sensationer som 

sker under upplevelsen, menar Schmitt (1999) samt Tynan och McKechnie (2009). När 

sensorer som stimulerar de mänskliga sinnena används på ett effektivt sätt kan det öka 

chansen att upplevelsen blir minnesvärd enligt Pine och Gilmore (1999). En optimal 

sinnesupplevelse skapas enligt Hultén et al. (2011) när de fem sinnena involveras, vilket 

illustreras av figur 13.   

Figur 13 De fem sinnenas samverkan 
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Det flera sinnen samverkar skapas en multi-sensorisk upplevelse, där sinnena samspelar 

och påverkar varandra samt helhetsupplevelsen. Det bidrar både till minnet av 

upplevelsen samt företaget kan använda sig av multi-sensoriska upplevelser för att 

bygga en varumärkespersonlighet.  

 

Värdet för kunden kan även skapas genom den relationsbaserade aspekten av 

upplevelsen menar Tynan och McKechnie (2009), då det kan vara flera sociala 

relationer som interagerar under upplevelsen. Steene (2013) menar att en upplevelse är 

något som sker på ett känslomässigt plan, eftersom då sinnesuttrycken stimuleras leder 

det till en inre känslomässig upplevelse genom en sensorisk stimulans. 

Sinnesmarknadsföring är enligt Krishna (2012) en marknadsföring som involverar 

kunders sinnen som i sin tur påverkar kundernas beteenden. Författaren menar att 

sinnesmarknadsföring kan användas för att påverka hur en produkts kvalitet uppfattas 

och hur bedömningen av detta sker. Agapito, Valle och Mendes (2013) anser vidare att 

sinnesmarknadsföring på destinationen kan användas för att förstå, planera och 

marknadsföra upplevelser kopplade till turism. 

 

3.8 Undersökningsmodell 
För att skapa en större förståelse för turistindustrin valde vi att omformulera 

Parasuramans et al. (1985) modell efter turismteori för att applicera den på vår 

undersökning och svenska destinationer. Undersökningsmodellen, figur 14 på nästa 

sida, är en komprimerad sammanfattning av detta teorikapitel, vilket kommer vara som 

en guide inför kommande kapitel. 

 

Modellen illustrerar de sex gapen som har presenterats i tidigare kapitel, samt vilka 

intressenter som finns på en destination. Turisten finns med på båda sidorna av 

modellen, då agerandet och förståelsen bör ske innan de besöker destinationen samtidigt 

som en eventuell matchning inte kan ha uppstått förrän efter turisten har varit på 

destinationen. Överst i bilden är DMOs, då vi menar att de har en övergripande roll i att 

överbrygga de formulerade gapen. I den vänstra boxen för turisten finns även 

destinationsupplevelsens determinanter och förväntningar formulerade, vilket är det vi 

med teoretisk grund anser är vad DMOs bör börja med att förstå om sina turister. 
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De anpassningar vi valde att göra i och med att Parasuramans et al. (1985) gapmodell 

utgår från tjänsteföretag återfinns i bilaga 15. En betydande förändring av gapmodellen 

blev det andra gapet, nämligen intressenternas viljor och DMOs uppfattning om dessa. 

Detta gap lades till då vi kunde förstå från turismlitteraturen att samarbete med 

intressenterna är en kritisk punkt för att skapa en destinationsupplevelse.  

Vi har även gjort en förändring i det sjätte gapet. Här valde vi att anta ett annat 

kundperspektiv, till skillnad från Parasuraman et al (1985) då han förutsätter att det är 

företagets determinanter som avgör vad den upplevda tjänstekvaliteten kommer att bli. 

Vi valde att se determinanterna som en del av destinationsupplevelsen, för att sedan 

matcha vilken destinationsupplevelse som efterfrågas med vilka förväntningar som 

turisten bildar utifrån den. Vi gjorde detta eftersom vi ansåg att resultatet skulle bli mer 

konkret och intressant för vår uppdragsgivare samt att vi genom turismlitteraturen har 

förstått vikten av segmentering. För att förstå vad som påverkar upplevelser kopplade 

till turism har vi i vår undersökningsmodell valt att använda determinanterna som 

illustreras av figur 15.  

 

 

 

Figur 14 Undersökningsmodell 
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Förutom att vi valde att se de determinanter som en del av destinationsupplevelsen, 

valde vi även att göra några tillägg. Vi har här omformulerat Parasuramans et al. (1985) 

determinanter Tillförlitlighet och Pålitlighet till att heta Pålitlighet. Författarnas 

förklaringar till dessa begrepp menar vi ligger nära varandra, då vi menar att båda 

begreppen handlar om att kunder kan lita på organisationer. Därmed ansåg vi också att 

det var lämpligt att slå ihop de två begreppen till ett. Vi har även samlat förståelse, 

bemötande, kommunikation, tillgänglighet, sakkunskap och reaktionssnabbhet till 

Personlig service. Vi ansåg att personlig service var ett samlingsnamn för dessa begrepp 

vilka Parasuraman et al. (1985) har separerat. Anledningen till att vi ville samla 

begreppen under ett samlingsnamn var att vi ansåg att turister såg servicen som en 

helhet, istället för separata komponenter.  

 

Vi har behållit determinanterna Säkerhet och Påtaglighet då vi menade att dessa 

begrepp var två särskilda, som inte gick att föra samman. Med stöd av teorin menade vi 

att det var aktuellt att lägga till en ytterligare en faktor som påverkade den upplevda 

kvaliteten på destinationer, vilket blev determinanten Sensorisk upplevelse. I nästa 

kapitel, som redovisar empiriinsamlingen från fokusgruppen, redovisas hur Invånare, 

Skräddarsydda lösningar och Aktiviteter kom att bli en del av destinationsupplevelsen.   

 

Figur 15 Determinanter från Parasuraman et al. (1985), redigerad 
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4. Empiriskt resultat 

Vad efterfrågar en turist på en destination? Hur påverkar förväntningarna 
destinationsupplevelsen? Skiljer sig förväntningarna mellan individer beroende av vad de 
söker på destinationen? Hur arbetar en DMO? Finns det några skillnader mellan en DMO 
i Dalarna och en på Gotland? Dessa frågor och många fler hoppas vi att Du kommer att få 
besvarade genom att läsa följande kapitel. 
  

4.1 Turist I – Fokusgrupp 
För att förstå vad som kan skapa en destinationsupplevelse diskuterades detta under en 

fokusgrupp. Nedan presenteras först den diskussion som fördes angående vad som är 

viktigt under destinationsupplevelsen. Efter detta presenteras datamaterial över hur 

informanterna ansåg att deras förväntningar inför en destinationsupplevelse skapades. 

Förväntningarna presenteras indelat i Parasuramans et al (1985) byggstenar, vilka är 

WOM, personliga behov, tidigare erfarenheter och extern kommunikation. 

   

4.1.5 Destinationsupplevelsen 

I fokusgruppen nämndes några determinanter som inte fanns med i Parasuramans et al. 

(1985) gapmodell, nämligen skräddarsydda lösningar, aktiviteter och invånare. Inga 

frågor ställdes ring gapmodellen då det var först efter fokusgruppen som likheter 

upptäcktes mellan vår undersökning och gapmodellen. Nedan redovisar vi vad 

informanterna sa angående dessa tre determinanter.  

 

Invånare 
För informanterna var den lokala kulturen en viktig del av upplevelsen på en 

semesterdestination. Den yngre manliga informanten hade en intressant teori om att 

kulturen bara kunde upplevas under längre semestrar. Man, 19 år sa:  

”Men jag tänker åker man en kort stund så kanske man vill se något 

specifikt. Men om man är där lite längre så kanske det handlar mer 

om kulturen”. 

Kulturen var väldigt nära kopplad till kontakten med lokalbefolkningen i denna 

diskussion. Alla informanterna ansåg att kulturen och lokalbefolkningen var viktiga 

delar för att skapa en semesterupplevelse, men att det var svårt att uppleva kulturen som 

turist. Kvinna, 19 år beskrev USAs kultur med att säga:  
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”De var så olika från oss… dom är så öppna och jag fick komma in i 

deras… ja uppleva hur dom är.” 

Informanterna tyckte att det var speciellt svårt att uppleva destinationens unika kultur 

när de åkte på charterresa, omgiven av många andra turister. Man, 29 år sa:  

”Det sista jag tycker om är att vara på charter(…) Det är det värsta, 

ska jag åka på en semester med alla andra, på ett hotell där alla 

pratar svenska.” 

Samma informant berättade att en av hans bästa semesterresor var när han och några 

kompisar från lokalbefolkningen hade hyrt ett strandhus i El Salvador: 

”Det var så skönt att vara där utan turister med de lokala som sprang 

omkring på stranden och kom in på tomten. Dom var och käka hos oss 

flera gånger (…) jag var inte turist utan… en i gänget”. 

 

Skräddarsydda lösningar 
Vi förstod från fokusgruppen att invånarna spelade in i vad de ville att 

destinationsupplevelsen skulle bestå av. Dessutom beskrev informanterna att det var 

viktigt för dem att få bygga ihop sin egen upplevelse av en destination. Kvinna, 19B 

uttryckte sig:  

”Det kvittar nog lite faktiskt. Jag har inte rest så mycket heller, så jag 

skulle inte riktigt bry mig om vart jag bodde och sådana där saker, det 

är snarare bara att se något nytt.” 

Detta var en skillnad mot vad man, 29 år sa: 

”Ja, jag vill ju ta och bestämma själv, vart jag vill vara. Vart jag ska 

och var jag vill bo”. 

Genom fokusgruppen fick vi reda på att informant man, 29 år hade rest mer än den 

kvinnliga informanten 19B år. Datamaterialet visar på en skillnad där informanterna 

med mer erfarenhet av resande tycket det var viktigare att kunna skräddarsy sin 

semesterupplevelse. Kvinna, 23 år sa: 

”Ja, jag har ju bara åkt på såna där fasta paket, där flyget och 

hotellet redan är bokat, men jag trivs nog bättre om jag får bestämma 

var jag ska gå och äta och så än om jag har all inclusive”. 
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Den kvinnliga informanten påstod att hon inte heller hade särskilt mycket erfarenhet av 

resande. Datamaterialet visade även på informanterna trodde att skräddarsydda 

lösningar kunde generera ett högre värde. Kvinna, 22 år sa: 

”Man får ju mer ut av att sätta ihop det själv”(…) Då blir inte 

förväntningarna för höga heller för då skyller man på sig själv, 

annars kanske man skyller på resebyrån”. 

 

Aktiviteter  
Informanterna påpekade vikten av att själv få skapa sin destinationsupplevelse för att 

förväntningarna skulle överensstämma med den faktiska upplevelsen. Samtidigt menade 

de att vad upplevelsen skulle byggas av hade med resans syfte att göra. På frågan vad 

det är en turist vill uppleva på en destination svarade kvinna, 23 år: 

”Det kan vara olika. Om man åker till London vill man kanske se Big 

Ben, men åker man till Paris så är det Eiffeltornet som lockar mest”. 

Alla informanterna höll med om detta och vi såg antydningar på att det inte var 

destinationen som stod i fokus, utan den upplevelse den kunde förmedla. Kvinna, 24 år 

sa: 

”Det är upplevelsen som är i fokus, det är inte just att jag har ett 

specifikt bra ställe att slagga på, det kan jag göra i min egen säng 

hemma, som jag har valt själv.” 

Man, 26 valde inte destination just för att besöka platsen, utan det var istället vad de 

erbjöd för upplevelse som styrde valet av destination. Detta uttryckte han genom att 

säga: 

”Jag tänker just på att det är någon aktivitet man gör, som jag ser det 

behöver det inte vara samma plats. Det är som golfbanor på de 

brittiska öarna(...) då skulle det inte spela någon roll om det är Irland 

eller Skottland, utan det är för den upplevelsen.” 

Det informanterna menade var viktigt att destinationsupplevelsen bestod av, nämligen 

invånare, skräddarsydda lösningar och aktiviteter, testades vidare i 

enkätundersökningen, tillsammans med sensorisk upplevelse och de determinanter som 

Parasuraman et al. (1985) menade bestämmer kvaliteten på en tjänst. 
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4.1.1 Word- of- mouth 

I den diskussion som fördes under fokusgruppen uppkom två olika kategorier av WOM-

kommunikation. Den första var den traditionell WOM som sker mellan två individer i 

den fysiska världen. Informanternas inställning till traditionell WOM skilde sig något åt. 

Flera informanter ansåg dock att WOM var att föredra i jämförelse med andra 

informationskällor, kvinna, 22 år sa angående WOM från vänner och familj: 

”Det känns som om dom är mer trovärdiga än media”. 

Fokusgruppen diskuterade även hur ett dåligt rykte kunde påverkar turismen på en 

destination. Man, 29 år uttryckte sig såhär angående Sicilien:   

”(…) Det har varit väldigt mycket gangsterhistorik över hela Sicilien 

(…)kanske inte man ska skylta med för att locka fler folk dit” 

Det var inte enbart ryktet som påverkade bilden av destinationen, diskussionen utgick 

även från att WOM kan ge en missvisande bild av en destination, vilket man, 26 år 

uttryckte som:  

”Det kan också vara att folk snackar upp det, att det har varit så bra, 

egentligen kanske det inte var så häftigt” 

Den andra kategorin av WOM var av en elektronisk karaktär på sociala medier, vilket 

informanterna diskuterade kunde påverka deras bekräftelsesökande. Informanterna 

menade att förväntningarna skapades utifrån sociala medier, när de såg att någon i deras 

nätverk hade uppdaterat från en semester. Det uttrycktes framförallt av de yngre 

kvinnliga informanterna vilket illustreras av kvinna, 19B år, som sa: 

”Jag har blivit sugen på Thailand på grund av bilder. Det är inte 

schysst liksom. Sitter där och lägger ut värsta bilderna från stranden 

när alla andra sitter hemma i kalla Sverige(…)” 

Datamaterialet visar på att det inte enbart går att studera mottagaren av WOM, 

informanterna förde även en diskussion kring vem det är som delar med sig av 

informationen och varför han eller hon gör det. Informanterna hade delade meningar 

ifall de ville uppdatera på sociala medier när de var på semester, då man, 19 år menade: 
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”Jag tycker att det komprimerar semestern, liksom äventyrar 

semesternöjet (…) Det blir som en dagbok över det… istället för att 

släppa det under semestern”. 

Han ansåg att man skulle låta sociala medier vara under semester eftersom det kunde 

skapa stresseffekter, vilket några av informanterna höll med om för att det annars inte 

skulle vara avkopplande. En av de kvinnliga informanterna menade dock att hon skulle 

bli mer stressad ifall hon stängde av sina sociala medier. 

  

4.1.2 Personliga behov 

I fokusgruppen fördes en diskussion om att individer sökte bekräftelse genom att dela 

med sig av sina erfarenheter. Man, 29 år sa: 

”Man behöver inte fråga någon nått längre. Det är bara att kolla på 

Facebook.” 

Informanterna ansåg att den som delade med sig av sina erfarenheter via sociala medier 

och därmed spred WOM gjorde detta för att själv kunna få bekräftelse. Alla kunde 

känna igen sig i att sociala medier var en kanal för att få bekräftelse, men det var främst 

de yngre som hade starkast åsikter om detta och framförallt de kvinnliga deltagarna. 

Datamaterialet tyder på att bekräftelsesökande kan vara kopplat till den personliga 

utvecklingen. Flera informanter ansåg att behovet av att komma bort från vardagslivet 

vad det som motiverade dem till att resa. På frågan vad han sökte på en semester 

svarade man, 19 år:  

”Det handlar om någon förändring.” 

Resonemanget fortsattes av övriga informanter, och Man, 29 år uttryckte sig om att han 

inte ville resa mer inom Europa:  

”Jag känner inte att det är något speciellt längre för antigen har jag 

varit där för många gånger, eller så tycker jag att det är för likt 

Sverige.” 

Detta tyder på att informanten menar att resande inom Europa har blivit för likt hans 

vardagsliv hemma i Sverige. Vi tror att det informanterna sökte var en förändring från 

vardagen. Att svenskar inte ville resa på charter med andra svenskar menar vi kan bero 

på samma anledning, för att svenskarna som reser till samma destination gör den för lik 

”hemma”. Informanterna menade även att livssituationen kunde vara avgörande för vart 
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de valde att resa och eventuella återbesök. Kvinna, 22 år menade att den ekonomiska 

situationen kunde vara avgörande för vart hon valde att resa, då hon sa:  

”Men när det gäller att resa, det kostar ju ganska mycket pengar.” 

Förutom den ekonomiska situationen tolkade vi fokusgruppens diskussion som att det 

kunde vara den sociala tillhörigheten, som barnfamilj, tonåring eller pensionär, som 

påverkade vilken destination som informanterna valde. Kvinna, 19A år sa:  

”Ja, alltså jag gillade verkligen Sunny Beach. (…) det kanske inte är 

någon destination man skulle dra med ungarna till, men nu som i 

ungdomen skulle man ju gärna åka dit typ varje sommar”. 

Även då informanten har många bra minnen från semesterorten Sunny Beach, skulle 

hon inte vilja åka dit i framtiden med sin egen familj.  

 

4.1.3 Tidigare erfarenheter  

Flera informanter menade att de tidigare erfarenheter påverkade förväntningarna som 

skapats på en semesterdestination. En informant berättade om en positiv 

semesterupplevelse hon hade haft under barndomen som sedan gjort att hon åkt tillbaka 

till platsen som vuxen. Förväntningarna på platsen hade då varit väldigt höga, kvinna 22 

år sa:  

”Man minns ju vissa grejer (…) Det blev ju tråkigt efter ett tre, fyra 

dagar för det blev samma hela tiden (…) Det var inte optimalt om jag 

skulle välja idag, om jag valde själv.” 

Hon skulle dock kunna tänka sig att åka tillbaka till en av de semesterorter hon besökt 

som barn, om hon i framtiden hade en egen barnfamilj, och sa:  

”Det blir ju väldigt bekvämt, det finns ju andra barn där så det blir ju 

väldigt roligt för barnen”. 

Datamaterialet tyder på att det finns en möjlig koppling mellan livssituationen och de 

tidigare upplevelserna av en destination genom lojaliteten. Under diskussionen visade 

det sig även att flera av de äldre informanterna hade vissa grundläggande krav som 

destinationen var tvungen att uppnå ifall de skulle välja att resa dit. Man, 29 år ansåg att 

detta berodde på åldern och erfarenheten, han sa:  
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”Det har blivit så med tiden. Jag är så bekväm,(…) det hotell där jag 

bor ska vara bra, riktigt bra. Sen att jag kanske inte ska vara där mer 

än att sova, men jag vill ha den möjligheten och bekvämligheten.” 

Man, 26 år menade att hans grundkrav förändrades beroende på syftet med resan:  

”Tillexempel om det skulle vara avkoppling då så kanske jag skulle ha 

ett hotell som är lite finare, eller så jag vet att det är bra mat (…) Då 

skulle jag undersöka det innan i så fall. Hur? Via nätet. Söka 

information om stället, eller ja, vad andra tipsar om. Andras 

upplevelser helt enkelt.” 

Uttalandet tyder på att det skulle finnas en koppling mellan elektronisk WOM och 

kraven en individ ställer på en destination, detta undersöktes vidare i 

enkätundersökningen. Dessutom kan det tyda på ett samband med extern 

kommunikation via recensioner genom informantens antydning ”vad andra tipsar om”. 

De kvinnliga informanterna kunde inte känna igen sig i dessa krav vilket kvinna, 24 år 

uttrycker som: 

”Jag har verkligen inte dom kraven. Om jag bokar ett hotell och ser 

att där inte är bytt lakan, så går jag bara till nästa”. 

Dock tolkar vi det som att det finns antydningar till krav i hennes uttalande, även då 

informanten kanske inte har formulerat dem i förväg. 

 

4.1.4 Extern kommunikation 

Från fokusgruppens diskussioner förstod vi även att förväntningar kan skapas av PR 

(eng. public relations). Angående hur en av de kvinnliga informanterna trodde att 

förväntningarna på en destination skapades sa kvinna, 19A år:  

”Det är väl reklam, så man går och drömmer mycket om det så man 

målar upp i huvudet att det ska vara så himla coolt och mycket bättre 

än här.” 

Informanten menade att individer ofta har för höga förväntningar, på grund av media, 

innan de kommer till en plats. Datamaterialet visar även på att reklamen har en möjlig 

koppling med status. Kvinna, 23 år ansåg också att media påverkade förväntningarna 

och sa:  
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”Om man ser Apollo på TV:n, nu är det kanske bara jag som blir 

påverkad, men det ser jäkligt nice ut att åka på solsemester”. 

Detta tolkar vi som ett möjligt samband mellan WOM och extern kommunikation. I 

både elektronisk WOM och här tyder det på att förväntningarna påverkas av bilder på 

destinationen. Man, 19 år såg en risk med att destinationerna i media framställs för lika, 

så att de inte gick att skilja från varandra och menade att detta kunde påverka 

förväntningarna. Han sa:  

”Jag tycker det man ser på TV:n... det ser likadant ut från alla... man 

kan inte skilja på en Apollo resa från en solsemester med Vingresor 

(…) Den perfekta poolen, den perfekta stranden och allt det där”. 

Samtidigt menade kvinna, 23 år att hennes förväntningar och om hon kände anknytning 

till en destination kunde påverkas av TV-serier som återspeglade en viss plats, hon sa: 

”(…) som Sex and the city, ja men hoppa in där och titta lite så, är det 

verkligen så? Det är väl förväntningarna på det i så fall”. 

Det uppkom även en diskussion om hur varumärket, som en del av extern 

kommunikation, kan skapa förväntningar. Kvinna, 23 år sa även: 

”Jag känner att det att det är ganska jag om jag skulle åka till New 

York eller nått och kunna säga att ja men jag har faktiskt vart där, och 

liksom Paris och sånt.” 

Detta uttalande visar på en möjlig koppling mellan personlig utveckling och extern 

kommunikation, som varumärket. Detta tyder på att informanterna i sina förväntningar 

väger in hur mycket exempelvis varumärket New York kan vara en del av deras 

identitet. Uttalandet visar även på en möjlig koppling mellan bekräftelse ”kunna säga 

att ja men jag har faktiskt varit där” och varumärket.  

 

Dessa fyra byggstenarna som är: WOM, personliga behov, tidigare erfarenheter och 

extern kommunikation vilka kan skapa förväntningar testades även i enkäten, där 

frågorna till viss del skapades utifrån vad fokusgruppen hade diskuterat om de olika 

ämnena. För vilka frågor som kom ur fokusgruppen se bilaga 7.  
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4.2 Turist II – Enkät 
De ämnen som kom upp under fokusgruppen testades i en enkät tillsammans med 

teoretiska begrepp för att skapa en förståelse för vad respondenterna ansåg var viktigt 

att en destinationsupplevelse bestod av. Beroende av hur respondenterna hade svarat 

testades sedan hur förväntningarna kan påverkas beroende av vad som efterfrågas på en 

destination. Detta presenteras i kommande avsnitt, där vi undersöker turisternas 

förväntningar och vad de efterfrågar av en destinationsupplevelse.  

 

4.2.1 Destinationsupplevelsen 

För att förstå vilka faktorer som respondenterna ansåg var viktiga i en 

destinationsupplevelse valde vi först att genomföra en klusteranalys av de determinanter 

som formulerats av teori eller empiri. Dessa presenteras i nedanstående modell som 

komponenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kunde efter faktoranalysen förstå att Faktor 1 bestod av Parasuramans et al. (1985) 

determinanter för kvalitet. Denna teoretiska koppling, testad inom tjänstesektorn, kunde 

alltså appliceras även på vårt resultat. Faktor 1 fick därmed representera 
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kvalitetsupplevelsen. Faktor 2, Multi-sensorisk upplevelse, är även hämtad från teori där 

smak och lukt tillsammans med frågan ifall alla sinnen tilltalades hade en samlad 

laddning och därmed blev en gemensam faktor. Att inte alla sinnen skapade en 

gemensam faktor var intressant, vilket vi utläser som att det finns en tydligare koppling 

mellan smak och lukt och hur de samverkar i en multi-sensorisk upplevelse. Detta kan 

ha koppling till en eventuell matupplevelse, vilket kan uppstå under ett besök på en 

destination.  

 

Atmosfären kallar vi Faktor 3, vilket består av syn och känsel, vilket är sinnen som tar 

in omgivningen mer än de som utgör Faktor 2. Av de fem sinnena valde vi att ta bort 

hörsel, eftersom den faktorladdningen var för låg. Faktor 4, Individualisering, består av 

det som fokusgruppen diskuterade, aktiviteter och skräddarsy. Dessa faktorer 

tillsammans visar på att det fanns en samlad laddning mellan att skapa sin upplevelse 

själv på destinationen samt aktiviteterna styrde valet. Vi valde bort invånare från det 

fokusgruppen diskuterade, eftersom faktorladdningen för den komponenten blev för låg.  

 

Utifrån dessa fyra faktorer skapade vi kluster, som hade gemensamma fördelningar hos 

respondenterna beroende av vilka medelvärden de hade besvarat på de frågor som 

bestämde destinationsupplevelsen. Detta illustreras av tabellen nedan. 

 

Vi kunde utläsa gemensamma drag hos dessa kluster, vilket gjorde att vi tolkade det 

kvalitativt och benämnde dem: 

1. Paketresenären 

Karaktärsdragen för Paketresenären tolkade vi som att de har en låg nivå av 

individualisering i jämförelse med de andra två grupperna, vilket gör att de hellre söker 

en grupp av andra resenärer när de ska på semester. De har även ett jämförvis högt 
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medelvärde på kvalitetsupplevelsen, multi-sensoriska upplevelse och atmosfären. Detta 

tolkar vi som att Paketresenären vill ha en viss nivå av kvalitet när de besöker en 

destination, samt även tilltalas med sensorisk stimulans. Den multi-sensoriska 

upplevelsen är dock inte det viktigaste för Paketresenären när de besöker en destination, 

i jämförelse med kvalitetsupplevelsen. Paketresenären efterfrågar en 

destinationsupplevelse med lite av varje, där de olika destinationsupplevelserna ska 

hålla en jämn nivå.   

2. Lyxliraren 

Lyxlirarens medelvärden är jämfört med de andra klustren högre i alla kategorier, samt 

nära maxvärdet 5. Vi tolkar detta som att Lyxliraren strävar efter att ha en så bra 

destinationsupplevelse som möjligt då det är viktigt för dem att kvalitetsupplevelsen är 

hög, de upplever en multi-sensorisk stimulans, atmosfären på destinationen är tilltalande 

och att de har möjligheten till att skapa sin upplevelse själv. Medelvärdet för 

individualisering är högst jämfört med de andra grupperna, så vi tolkar det som att detta 

kluster är beredd att skapa sin upplevelse på egen hand för att den ska bli så bra som 

möjligt. 

3. Individualisten 

Det som särskiljer Individualisten från de andra klustren är framförallt att de har ett 

betydligt lägre medelvärde i faktorerna kvalitetsupplevelse och multi-sensorisk 

upplevelse. De har det näst högsta medelvärdet inom faktorn individualisering, men då 

det är det högsta värdet inom klustret så har vi valt att tolka det som att det viktigaste 

för Individualisten på en destination är att de får skapa sin upplevelse själv samt kan 

välja aktiviteter som passar dem. Atmosfären är även viktig för dem, då det handlar om 

vad de kan se och känna på destinationen mer än vad de äter eller om det finns en 

turistbyrå. Vi antar att Individualisten reser till en destination för att den tilltalar deras 

intressen samt att de tycker om atmosfären och inte för att destinationen erbjuder en hög 

kvalitet eller för att de efterfrågar en multi-sensorisk upplevelse.  
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När vi genomförde ANOVA-tester fick vi signifikans för alla kluster, att de skilde sig 

åt. I Sheffe-testen blev resultatet att det fanns signifikanta skillnader mellan klustren, 

som presenteras i tabellen nedan. 

** Signifikans vid p=0,001 

 

Kvalitetsupplevelse var det viktigare för Paketresenären än för Individualisten samt 

viktigare för Lyxliraren än för Individualisten. Den multi-sensoriska upplevelsen var 

viktigare för Lyxliraren än för både Paketresenären och Individualisten, men även 

Paketresenären upplevde det viktigare än Individualisten. Atmosfären upplever 

Lyxliraren också är viktigare än Paketresenären och Individualisten. Individualiseringen 

är dock minst viktig för Paketresenären, där det är viktigare för Lyxliraren och 

Individualisten.  

 

Utifrån dessa kluster och de tolkningar vi gjorde om dem testade vi sedan hur deras 

förväntningar påverkades av de byggstenar som förväntningar enligt teorin består av, 

nämligen WOM, personliga behov, tidigare erfarenheter och extern kommunikation. Vi 

formulerade hypoteser som presenteras samlat i bilaga 14. 

 

4.2.2 Word-of-mouth 

För att testa ifall WOM påverkade någon av klustren mer än de andra ställdes följande 

hypoteser: 

H1: WOM påverkar Paketresenärernas förväntningar mer än Lyxlirarens 

H2: WOM påverkar Paketresenärernas förväntningar mer än Individualistens. 
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WOM testades tillsammans med de tre klustren för att få ut medelvärden, samt för att 

undersöka ifall det fanns någon signifikant skillnad. Alla tre kluster hade ett medelvärde 

under 3, enkätfrågornas medelvärde, vilket innebär att deras förväntningar inte 

påverkades av de indikatorer som mäter WOM. ANOVA-värdet hade ingen signifikans, 

så resultatet visar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan klustren. 

Hypoteserna om WOM förkastas.  

Utifrån dessa tester om WOM där indikatorerna har gett ett samlat medelvärde för 

variabeln testade vi även ifall det var någon av de olika indikatorerna som påverkade 

något av klustrens förväntningar mer än de andra. Utifrån vad fokusgruppen hade 

diskuterat angående WOM via sociala medier samt hur detta kan skapa förväntningar 

ställde vi följande underhypotes: 

- Facebook, Instagram och Twitter påverkar Paketresenärens förväntningar mer 

än Lyxlirarens och Individualistens. 

Vi antog att Paketresenären var det av klustren som skulle vara mer benägen att påverka 

sina förväntningar utifrån sociala medier i jämförelse med Individualisten och 

Lyxliraren, då vår tolkning av dem är att det kunde vara viktigare med en 

grupptillhörighet i jämförelse med de andra två klustren, då Paketresenärens medelvärde 

av individualisering var lägre. I tabellen nedan visas det ANOVA-test som gjordes 

mellan WOM och de olika klustren.  

 

ANOVA-testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan klustren när 

det gällde de olika indikatorerna och vår underhypotes fick förkastas. 



  
 

88 
 

 

4.2.3 Personliga behov 

I testen för hur personliga behov påverkade klustrens förväntningar ställde vi 

hypoteserna: 

 

H3: Personliga behov påverkar Individualistens förväntningar mer än Paketresenärens  

H4: Personliga behov påverkar Lyxlirarens förväntningar mer än Individualistens.  
 

    ** Signifikans vid p=0,001 
 

I testet mellan hur personliga behov påverkar klustrens förväntningar blev resultatet att  

det fanns en signifikant skillnad mellan Lyxliraren och Individualisten, där Lyxlirarens 

förväntningar påverkar mer av personliga behov än vad Individualisten gör. Vårt 

antagande om Individualisten var att de styrs mer av de personliga 

motivationsfaktorerna gällande behovet av en förändring än de andra grupperna. Vi 

antog även att Lyxlirarens förväntningar påverkas mer av vilken status och bekräftelse 

de kan uppleva på destinationen. Vi fick förkasta hypotes H3, då det visade sig att det 

inte fanns en signifikant skillnad mellan klustren. Vi kunde däremot acceptera hypotes 

H4 då det fanns en signifikant skillnad som innebar att personliga behov påverkar 

Lyxlirarens förväntningar mer än Individualistens.  
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Utifrån våra antaganden om Lyxliraren samt vad fokusgruppen nämnde om status och 

personlig utveckling testade vi indikatorerna med klustren för att förstå om det fanns 

någon skillnad mellan dem. Följande underhypoteser testades: 

- Status påverkar Lyxlirarens förväntningar mer än Paketresenärens och 

Individualistens. 

- Att utvecklas som person påverkar Individualistens förväntningar mer än 

Lyxlirarens och Paketresenärens. 

 

ANOVA-testet påvisade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna, 

vilket gör att vi fick förkasta våra underhypoteser. 

 

4.2.4 Tidigare erfarenheter 

För att testa ifall de tidigare erfarenheterna påverkar något av klustren mer än de andra 

skapade vi hypoteserna: 

 

H5: Tidigare erfarenheter påverkar Lyxlirarens förväntningar mer än Paketresenärens. 

H6: Tidigare erfarenheter påverkar Lyxlirarens förväntningar mer än Individualistens. 
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    ** Signifikans vid p=0,001 
 

ANOVA-testet, i tabellen ovan, påvisade skillnader mellan de tre klustren, samt att 

Lyxlirarens förväntningar påverkas mer av tidigare erfarenheter än vad Paketresenären 

eller Individualisten gör. De tre klustren har alla tre medelvärde över 3, alltså anser de 

att de tidigare erfarenheterna är betydelsefulla för deras förväntningar. Detta stämde 

även överens med vårt antagande om Lyxliraren, att deras tidigare erfarenheter har gjort 

att de har formulerat krav som gör att de utformar sin kommande upplevelse efter dem. 

Det diskuterades även i fokusgruppen, vilket gjorde att vi ville testa det fördjupat på 

indikatornivå utifrån följande underhypoteser: 

- Krav på framtida destinationer påverkar Lyxlirarens förväntningar mer än 

Paketresenärens och Individualistens. 

Vi antog att Lyxliraren har krav som påverkar deras förväntningar, samt att det är en 

anledning för dem att välja destinationer där de inte blir besvikna. Denna hypotes 

hämtades framförallt från den accepterade hypotesen ovan. 

     ** Signifikans vid p=0,001 
     * Signifikans vid p=0,05 

Resultatet från ANOVA-testet påvisar att det fanns en signifikant skillnad mellan 

klustren gällande att de har krav på framtida destinationer, samt att de grundläggande 
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kraven som klustren har kommer sig av tidigare upplevelser. Vårt antagande om 

Lyxliraren stämmer även på indikatornivå, där de skiljer sig från både Paketresenärens 

och Individualisten.  

4.2.5 Extern kommunikation 

För att testa ifall extern kommunikation påverkar klustrens förväntningar av en 

destination ställde vi följande hypoteser: 

H7: Extern kommunikation påverkar Paketresenärens förväntningar mer än 

Individualistens. 

H8: Extern kommunikation påverkar Paketresenärens förväntningar mer än 

Lyxlirarens.  

Vi antog från vår tolkning av klustren att Paketresenären är det kluster som påverkas 

mest av extern kommunikation, då de inte hade lika hög nivå av individualisering som 

de andra och därmed lyssnade mer till kommunikation från företag och andra medier. 

     ** Signifikans vid p=0,001 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan klustren som kunde 

accepteras på en 1 procentig signifikansnivå. Det fanns även en signifikant skillnad där 

Paketresenären påverkades mer än Individualisten, så vår första hypotes stämde. 

Däremot stämde inte den andra hypotesen, utan Lyxlirarens förväntningar påverkades 

mer av extern kommunikation än Individualisten. Från resultatet kan vi därmed utläsa 

att Individualisten var den av grupperna vars förväntningar som minst påverkades av 

extern kommunikation, samt att de hade lägst medelvärde jämfört med de andra 

klustren. 

Utifrån de resultatet valde vi att undersöka extern kommunikation på indikatornivå, där 

vi använde oss av vad fokusgruppen diskuterade om varumärket. Informanterna i 

fokusgruppen menade att varumärket kunde kopplas till deras identitet. Vi antog att det 
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kluster som helst ville sammankoppla destination med identitet var Lyxlirarna, medan 

Paketresenärernas förväntningar påverkades mer av reklam. Vi testade därmed följande 

underhypoteser: 

- Varumärket påverkar Lyxlirarens förväntningar mer än Individualistens. 

- Reklam påverkar Paketresenärens förväntningar mer än Individualistens. 

   ** Signifikans vid p=0,001 

Resultatet påvisade att varumärket påverkade Lyxlirarens förväntningar mer än 

Individualisten, vilket gör att vi kunde acceptera den första underhypotesen. 

Varumärket påverkade även Paketresenärens förväntningar mer än Individualisten. Den 

andra hypotesen kunde också accepteras, då det fanns en signifikant skillnad mellan att 

Paketresenärens förväntningar påverkades av reklam, i jämförelse med Individualistens. 

Reklam påverkade även Lyxliraren förväntningar i större utsträckning än 

Individualisten. Resultatet illustrerade att samma mönster, där Individualistens 

förväntningar påverkas till lägst utsträckning, går att återfinna gällande recensioner. Det 

är mer viktigt för både Paketresenären och Lyxliraren. I resultatet kan vi utläsa att 

Individualisten hade lägst medelvärde gällande alla fyra kategorier i jämförelse med de 

andra klustren. Från det empiriska resultatet skapat utifrån enkätinsamlingen kan vi 

utläsa att de kluster, eller segment, som skapades påverkas till olika stor utsträckning av 

de olika byggstenarna som skapar förväntningar.  

4.3 DMO – Dagböcker 
Förståelsen för vilka segment en destination har samt hur deras förväntningar påverkas 

är en del av arbetet som en DMO utför. Följande kapitel kommer att illustrera hur en 
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DMOs arbetar med olika aktiviteter och den problematik som kan uppstå. Problemen 

som illustreras är alla del av gapen som återfinns i modellen, och varje del kommer att 

presenteras med hjälp av dessa gap. Arbetet med dessa uppgifter beskrivs utifrån 

informanterna som arbetar inom fem olika DMOs, för att belysa skillnader mellan 

arbetssätt.  

 

4.3.1 Gap I – DMOs kundförståelse 

För att förstå hur DMOs arbetar med kundförståelse ställde vi frågorna som presenteras 

i bilaga 10. Birgitta Bogren, VD för Siljan Turism AB, beskriver att de arbetar för att 

skapa en så stor kundförståelse som möjligt. Hon menar att organisationen arbetar med 

destinationsutveckling genom ett kundfokus. Detta förklaras vidare med att efterfrågan 

från turisterna styr vilka produkter som ska erbjudas till besökarna. Bogren beskriver att 

de arbetar med detta genom att bland annat göra kundanalyser i kundregister och 

undersökningar på webben. Undersökningarna görs kontinuerligt för att rätt produkt ska 

nå rätt kund. Daniel Eriksson, turistbyråchef på Inspiration Gotland AB, beskrev att 

organisationen idag inte har något bra system för att mäta kundnöjdheten. De arbetar 

istället med att lyssna på såväl positiva som negativa kommentarer från både besökare 

och näringsidkare. Han menar att organisationen har undersökt möjligheten att titta på 

kundnöjdheten digitalt, men ansåg att det var svårt att genomföra praktiskt för att inte 

tappa deras viktigaste kanal, det personliga mötet.  

 

Inte alla DMOs samlade in eget material för att förstå kunderna, i likhet med det 

Eriksson gjorde. Henrik Wester, turistchef på Västmanlands kommuner och landsting, 

arbetade inte med att göra egna marknadsundersökningar för att skapa kundförståelse. 

Wester skrev: 

"Vi mäter inte kundnöjdhet eftersom vi inte har direktkontakt med 

kunden.". 

Däremot har den DMO där Wester arbetar inlett ett samarbete för att utveckla 

statistikarbetet samt analysen av turismnäringen i regionen. Wester berättar att de 

använder sig av personliga kontakter med utländska researrangörer, återförsäljare och 

nationella studier genomförda av andra organisationer för att skapa en kundförståelse. 

Samtidigt förklarade Wester att han kommer hålla i en kurs vid namn "Gästen i fokus - 

merförsäljning och värdskap för bättre affärer". Enligt Kerstin Hallberg, 



  
 

94 
 

affärsutvecklare på AB Destination Småland Kronoborgs län, blir det svårt att arbeta 

med kundförståelse då det är svårt att känna sin målgrupp. Hon illustrerar detta genom 

att skriva:  

”Vad vill vi ha 2015 och i framtiden? Broschyrer, hemsida, appar, 

karta i papper eller i mobilen? På vilka språk? Ska de olika 

språkversionerna se olika ut? Vad ska de innehålla? Detta är nog en 

av de svåraste frågeställningar som jag ställs inför. Att sia om 

framtiden är inte lätt… Vem läser vårt material? Dinks? Whops? 

Active Families?12” 

Enligt materialet i dagboken framgår det inte att det finns ett aktivt arbete med att just 

lösa denna problematik med att skapa kundförståelse. Laila Gibson, VD för Visit 

Värmland, beskriver inte något aktivt arbete för att skapa eller arbeta med 

kundförståelse. Hon beskriver dock att de planerar att inleda ett samarbete med 

Karlstads universitet gällande forskningsprojekt inom besöksnäringen. Detta 

tillvägagångssätt beskriver även Lisbeth Lennartsson, kommunalråd i Borgholms 

Kommun, att de har använts sig av för att skapa en förståelse för de öländska turisterna. 

Enligt Lennartsson diskuterar de även kvalitetssäkring genom att branschorganisationer 

driver frågorna vidare. Dessutom beskriver hon att de arbetar med att förnya 

destinationen genom dialog mellan kommun och företag och deras 

branschorganisationer. 

 

4.3.2 Gap II – DMOs förståelse för intressenternas viljor  

Det Lennartsson beskriver med dialogen mellan kommun och företag är något vi har 

ombett DMOs att beskriva under gap två, där vi ställde frågor till DMOs för att förstå 

hur de arbetar med intressenterna. En viktig del enligt teorin om DMOs arbete är att 

kommunicera med och samordna intressenterna mot en gemensam 

destinationsmarknadsföring eller destinationsutveckling. Lennartsson beskriver att 

nästan samtliga företag på Öland är beroende av besöksnäringen samt att det är ett 

viktigt bidrag till skatteintäkterna för invånarna på destinationen. I en DMO där Gibson 

arbetar skickas det ut nyhetsbrev till medlemmarna i föreningen, vilka är några av 

organisationens intressenter. Under en dag i dagboksskrivandet beskrev hon: 

                                                
12 Dinks är 25-44 år utan barn, WHOPs är 45-64 år utan hemmaboende barn, Active Family är 25-54 år 
med minst ett hemmaboende barn (visitsweden.com) 
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”Dagen har använts bl a till att förbereda Visit Värmlands 

föreningsstämma nästa vecka. Jag skrev ut material, ordnade 

avstämning med ordförande för föreningen och för stämman.” 

De kommunicerar även en mer allmän och detaljerad information via en intern sida på 

sociala medier med medlemmarna i föreningen. Gibson beskriver att möten och luncher 

läggs på att diskutera och uppdatera olika samarbetspartner under den aktuella veckan. 

En viktig intressent till Visit Värmland är kommunen, vilket är en del av 

organisationens styrelse. Dessa uppdaterar Gibson var tredje vecka genom en skriftlig 

rapport. Intressenter till den DMO där Kerstin Hallberg arbetar är andra 

länsturistorganisationer i Småland. Enligt materialet i Hallbergs dagbok för hon 

diskussioner med dessa intressenter för att gemensamt komma överens angående vad 

för informationsmaterial som ska produceras nu och i framtiden. Andra intressenter är 

företagare och entreprenörer i regionen. Hallberg beskriver att organisationen har 

genomgått en utbildning i samband med att de införde ett CRM-system. CRM-systemet 

används som ett "adressregister" där samtliga kontakter och uppgifter om företag samt 

andra intressenter samlas. Detta är ett sätt för organisationen att kunna följa varandras 

arbete. Hallberg beskriver även hur hon har kontaktat med intressenter till ett specifikt 

projekt: 

”Idag har jag åter kontaktat alla inblandade, fått priser och gjort 

budget. Samt haft alla resonemang om hur och vad och hur mycket de 

vill sponsra detta. Och berättat om ”What´s in it for you” – vad de 

kan ha för nytta av detta.” 

En av de största utmaningarna enligt Henrik Wester är att få fler intressenter att arbeta 

professionellt och med ett större fokus på affärer. Han beskriver organisationens 

intressenter som politiker, tjänstemän och turistnäringens företag. Kommunikation 

angående aktiviteter på destinationen sker via Facebook och bloggar, där intressenterna 

inom näringslivet kan ta del av vilka aktiviteter som kan utveckla deras verksamhet och 

hur de anmäler sig till det. Enligt Wester är de viktigaste intressenterna framförallt 

turismnäringens företag och beskriver att: 

”Turismnäringens företag och organisationer påverkar vårt dagliga, 

operativa arbete. Politikerna och tjänstemännen påverkar/är med och 

beslutar om verksamhetens långsiktiga inriktning och omfattning.” 
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Ur materialet från Westers dagbok går det att utläsa att en stor andel av hans arbete 

läggs på möten med samarbetspartner och intressenter. Intressenterna för destinationen 

där Birgitta Bogren arbetar är delägarna, vilka består av fyra kommuner och omkring 

600 företag. Dessa tillsammans menar Bogren bör samspela för att bli en stark 

destination, samt skriver:  

”Det gäller att ha bra dialog med alla partner- kund- 

företag/delägare – organisation.” 

Delägarna hålls involverade bland annat genom affärsutveckling och utbildning. I 

arbetet med intressenterna har de en utsatt rollfördelning, samt utför 

konsekvensanalyser när olika sorters samarbeten ska ske. Under en av dagarna 

planerade Bogren dessutom en utbildning för intressenterna inom affärsutveckling.  

 

Eriksson beskriver att han den aktuella veckan för dagboksskrivandet genomförde ett 

möte med en intressent i form av Länsstyrelsen för att sammanfatta arbetet som har 

genomförts. Han skriver:  

”Landsbygden är en väldigt viktig del i varumärket Gotland och 

därför är det viktigt att vi utvecklas även där. (…) Vi ser oss själva lite 

som FN (dvs. oberoende) och spelar en viktig roll som gränssnitt 

mellan besökare och företag. Vi sitter på kontaktytorna åt båda hållen 

och det är såklart positivt på flera sätt.” 

Vidare beskriver Eriksson att organisationen har intressenter som får olika betydelse 

beroende på projekt och att det finns problematik med att intressenternas åsikter kan gå 

emot varandra. Han berättar att intressenterna i form av besökare vill kunna köpa 

biljetter till event på ett enkelt sätt, något som turistbyrån skulle kunna tillhandahålla 

men som då skulle kunna  

”slå undan benen för de enskilda aktörerna.” 

Detta visar på vilken problematik som kan finnas med flertalet intressenter för en 

destination. 

 



  
 

97 
 

4.3.3 Gap III – Mål och planering för DMO 

Problematiken kring flertalet intressenter kan följa med en DMO in i nästa gap. Gap tre 

återfinns mellan hur DMOs förstår sina turister och DMOs formulering av 

upplevelsekvaliteten, vilket inkluderar organisationens målsättning och planering. 
Lennartsson beskriver målsättningen för Öland genom att politiker och tjänstemän 

tillsammans har tagit fram en långsiktig vision i form av en Turismstrategi 

(morbylanga.se), vilket liknar tillvägagångssättet som Wester beskriver där kommun 

och landsting tar beslut för organisationens långsiktiga omfattning. Birgitta Bogren 

beskriver organisationens arbete med mål och planering med: 

"Vi jobbar utifrån en ny verksamhetsplan som alla i företaget är  

delaktiga i." 

Planering och affärsutveckling sker även tillsammans med delägarna till den DMO där 

Bogren arbetar, som är totalt fyra kommuner och cirka 600 företag. Organisationen 

arbetar med en verksamhetsplan som följs upp, för att kunna analysera i vilken 

utsträckning målen har uppnåtts. Bogren beskriver att i samband med avstämningen av 

verksamhetsplanen ges också nya förslag på försäljningsmål. Wester beskriver även han 

att de arbetar med en verksamhetsplan. Denna planering sker i samråd med styrelsen 

samt turisms- och näringslivsansvariga i länets kommuner, som utvärderar deras 

verksamhet vilket Wester beskriver: 

”Styrgruppen utvärderar vår verksamhet utifrån ett antal nyckeltal 

och redovisning av externt finansierade projekt.” 

Organisationen där Wester arbetar jobbar med uppsatta mål för olika områden inom 

verksamheten, både mål för nationell samt internationell affärsutveckling. Det kan vara 

komplext att mäta olika mått för besöksnäringen, vilket Lennartsson menar då det inte 

finns något rättvist statistikmått. Lennartsson beskriver att de använder sig av sig av 

nyckeltalen antal gästnätter och företagens omsättning för att mäta detta. Målsättning 

och planering beskriver Hallberg sker delvis i samråd med kollegor på andra 

länsturistorganisationer i Smålandsregionen. Det arbetats med såväl kortsiktiga som 

långsiktiga planeringar. Hallberg menar även att de planerar med kollegor från andra län 

i Småland inför sina årliga PR-planer. I den DMO där Gibson arbetar planerar de både 

extern och internt, där interna personalmöten sker veckovis, vilket hon beskriver:  
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”På veckomötet diskuterades bl a det kommande årsmötet innehåll i 

nyhetsbrev som ska skickas ut denna vecka. Vi pratade också om en 

matmässa som ska hållas i september (Smaka på Värmland), där vi 

ska medverka och visa upp måltider i olika miljöer som man som 

besökare i Värmland kan möta.” 

I citatet beskriver Gibson hur både det som kan uppfattas som kortsiktig och det som 

kan tolkas som långsiktig planering sker under veckomöten. Till skillnad från Gibson 

beskriver Eriksson sitt arbete med mål och planering enligt följande: 

”Bland det första jag gjorde 2007 var att försöka identifiera styrkor 

och svagheter för vår egen organisation, för att utifrån detta kunna 

formulera en genomförbar handlingsplan. Som verktyg i detta arbete 

använde jag insamlade kommentarer från besökare men också 

diskussioner med näringsidkare runt om på Gotland. Till slut 

resulterade detta i en treårsplan som går ut på att successivt utveckla 

vår verksamhet på olika sätt.” 

Även långsiktiga mål är något Eriksson beskriver att den DMO där han arbetar utgår 

ifrån. Dessa mål är uppsatta från kommunen på Gotland, där det finns en vision över 

bland annat hur Gotlands varumärke ska utvecklas fram till år 2025. 

 

4.3.4 Gap IV – Utförande av destinationsupplevelsen i DMOs organisation 

Detta avsnitt handlar om hur målen som DMOs formulerar utifrån turisterna och 

intressenterna sedan kan appliceras i organisationen samt destinationen som helhet. 

Utmaningen ligger i att utföra aktiviteterna i organisationen som överensstämmer med 

visionen. Här redovisas resultatet i gapet mellan specifikationerna till 

upplevelsekvaliteten och destinationens leverans av upplevelsen. Problematiken med 

organisationsstrukturen på Öland påvisar Lennartsson då hon beskrev den med: 

”(…) det som vi alla missade var att när Ölands näringslivskontor 

inte längre fanns så blev destinationsutvecklaren väldigt ensam, vilket 

gör att vi nu gjort en omstart med en turismsamordnare istället.” 

Organisationsstrukturen och storleken varierar mellan DMOs, samt kontakten med 

turister och intressenter. Wester beskriver att organisationen inte har kontakt med 

turisterna då de inte arbetar mot slutkunden i den utsträckningen. Kontakt sker istället 
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med intressenterna i form av företag på daglig basis. Till skillnad från Wester beskriver 

Bogren att organisationen där hon arbetar har korta beslutsvägar. Hon menar att det är 

ett litet bolag där VD:n eller någon i ledningsgruppen är tillgängliga för krishantering. 

Angående organisationens utformning beskriver hon: 

"Vi har mötesstrukturer både för intern kommunikation och extern 

med våra kunder och delägare." 

Utifrån det Gibson beskriver kan vi utläsa att organisationen har korta beslutsvägar, i 

likhet med den DMO där Bogren arbetar. Utöver Gibson har hon tre medarbetare på 

Visit Värmland. Överlag sker stor kontakt med intressenter via telefon och personlig 

möten. Även för Hallbergs del är telefon och personliga möten kontaktvägar med 

intressenterna. Till stor del sker det även via email och Hallberg beskriver: 

”Riktigt skönt att sätta sig vid datorn efter denna svåra dag och ge 

konkreta svar på alla mail som droppat in under dagen…” 

Under den vecka informanterna skrev dagböcker kunde vi se att en stor mängd tid lades 

på att besvara email och hålla kontakten med olika intressenter via denna kanal. Till 

skillnad från detta beskriver Eriksson att kontakten med företag och turister till största 

del sker via personlig möten. Han beskriver det med: 

”Den kunskap vi får genom vår dagliga kontakt med besökarna är 

otroligt nyttig i destinationens utvecklingsarbete, vi vet vad de frågar 

efter, vad de är nöjda med och mindre nöjda med.” 

Utifrån detta förstår vi att Eriksson menar att det personliga mötet är deras viktigaste 

kanal. Detta försöker han även formulera till sin personal, som under vintertid är tre 

personer och under sommaren ytterligare fem personer.  

 

4.3.5 Gap V – DMOs utförande av upplevelsen och extern kommunikation 

Mål och visioner samt det DMOs vill kommunicera bör ha ett tydligt värdelöfte. Detta 

värdelöfte är det sedan viktigt att DMOs kan leva upp till. Värdelöfte når turisten genom 

den externa kommunikationen och gapet uppstår mellan den externa kommunikationen 

samt destinationsupplevelsens utförande.  

 

Eriksson arbetar med aktiv pressbearbetning, vilket innebär att de istället för att köpa 

annonser försöker organisationen, med hjälp av Visit Sweden, att nå utländska 
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journalister och få dem att skriva om destinationen. Han poängterar dock att det inte 

handlar om att de köper något, utan bortsett från tips låter de journalisterna göra sitt 

jobb själva. Eriksson berättar att det har visat sig att vara ett otroligt kraftfullt verktyg 

och menar: 

"Vi jobbar i princip inte alls med traditionell marknadsföring när det 

gäller vårt gemensamma varumärke utan satsar mest på den här typen 

av aktiviteter, eftersom vi anser att det fyller varumärket med 

innebörd på ett helt annat sätt". 

Vidare beskriver Eriksson att organisationen även jobbar med att skapa en 

varumärkesfilm som ska visa bilden av destinationen, vilken skapas i samarbete med en 

lokal folkhögskola. Han berättar att de ser personalen som arbetar i organisationen som 

ambassadörer för destinationen, vilket kan tolkas som att de är en del av 

varumärkesarbetet. Arbetet med extern kommunikation och varumärket beskriver 

Bogren med:  

”Vi har en strategi för varumärket som nu funnits i 27 år! Vi har en ny 

tydliga marknad- och försäljningsstrategi med kundfokus – rätt 

produkt till rätt kund – mycket segmenterad marknadsföring. Vi 

utvärderar alltid all vår egen printmedia, annonser, kampanjer, 

sociala medier – bl a antal träffar, konverteringsgrad på webb, 

försäljning resp kanal- webb, telefon, över disk mm – olika beroende 

på aktivitet.” 

Det varumärket som är utformat för Öland har enligt Lennartsson skapats utifrån 

naturen, kulturen på geologin och kalkstensklippan som tillsammans gör att Öland är i 

grunden annorlunda. Hon motsätter sig till att Öland skulle vara enbart sol och bad, men 

beskriver det även med den historiska kopplingen: 

”Borgholm var en av landets första badorter, vilket förstärktes när 

Drottning Victoria byggde Sollidens slott år 1905 tack vare det varma 

klimatet och den höga luften här.” 

Lennartsson beskriver att den externa kommunikationen når turisterna genom 

nyhetsbrev, kataloger och hemsidor. Till skillnad från de tidigare nämnda 

destinationerna beskriver Wester att den DMO där han arbetar inte jobbar med ett 

samlat varumärke för destinationen. Istället går de efter behoven och möjligheterna som 
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finns i olika marknadskanalerna. Han beskriver att marknadsföringen främst sker via 

researrangörer och återförsäljare. Förutom detta sker även marknadsföring via 

exempelvis TripAdvisor, det vill säga etablerade försäljnings- och bedömningssidor 

online. Destinationens främsta målgrupp är så kallade WHOPs och Active Family. 

 

Hallberg beskriver att de bland annat använder sig av broschyrer och internet för 

marknadsföringen av destinationen, vilket sker både internationellt samt nationellt. 

Under en mässa i Berlin träffade hon en tysk resebyrå som organisationen har inlett en 

kampanj tillsammans med: 

”(…) som jag idag fick en låda med posten av. Där låg en tomte som 

ska vara med i en kampanj som de driver. De har bett några svenska 

turistregioner att vardera ta 10-talet bilder på ”tomte + lokal 

sevärdhet i bakgrunden”… Som sen deras kunder ska få tävla om att 

hitta rätt plats…” 

Hallberg berättar att organisationen även arbetar med en årlig PR-plan som hon 

fastställer tillsammans med kollegor. Varje månad under året bestämmer de vad som 

ska belysas i bland annat pressen och på internet. De arbetar med organisationens 

hemsida, vilken finns på ett flertal språk för att passa de olika målgrupperna oavsett 

nationalitet. Hallberg beskriver hur de har beslutat sig för att lämna sin klassiska 

broschyr för att med hjälp av en reklambyrå övergå till ett magasin. Förutom den tyska 

resebyrån, som organisationen har en kampanj med, arbetar de även med olika tävlingar 

för turister och som innefattar TV-produktion och reklambyrå. Gibson berättar att även 

organisationen där hon arbetar kommer att använda sig av TV-produktion för att 

marknadsföra ett av sina pågående matprojekt. Vidare arbetar hon med ett 

webbutvecklingsprojekt, vilket inkluderar skapandet av en digital plattform och en 

besökswebb. Gibson beskriver att de har samarbete med Visit Sweden i Norge: 

”Därefter hade jag telefonmöte med VisitSwedens Norgekontor där 

jag blev uppdaterad om senaste nytt i en kampanj/satsning som 

vänder sig till privatturister i Norge, Danmark, Holland och Tyskland. 

Den går ut på att locka fler besökare, framförallt barnfamiljer på vår, 

sommar, höst och med fokus på boende i självhushåll.” 
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I likhet med Hallberg arbetar Gibson med att utforma ett magasin, vilket främst riktar 

sig till den svenska marknaden. Magasinet syftar till att locka kultur och 

naturintresserade i storstadsområdena att besöka destinationen, samt vilka distribueras 

såväl inom destination som utanför.  

4.3.6 Gap VI – Destinationsupplevelsen och förväntningarnas matchning 

Den externa kommunikationen kan vara ett sätt att skapa förväntningar hos turisten. 

Ifall förväntningar, som bland annat skapas av extern kommunikation, uppfylls på 

destinationen menar forskare att det kan skapas ett värde för turisten. Vi kan utläsa från 

dagböckerna att DMOs arbetar med att skapa destinationsupplevelsen på olika sätt och 

genom olika aktiviteter. Samtidigt kunde vi utläsa att DMOs även arbetade med 

liknande aktiviteter för att locka turister. Eriksson, Hallberg och Gibson beskrev att de i 

respektive DMO skapade eller skulle skapa matmarknader, matfestival, matmässa och 

matvandring. Hallberg beskrev även cykelturer och skogsvandringar var några andra 

aktiviteter destinationen arbetade med, samt att de hade olika sorters tävlingar för att 

involvera turisterna. Det fanns möjlighet på flera av destinationerna att skapa sin 

upplevelse på egen hand och skräddarsy den utifrån turistens egna önskemål. DMO 

hade även paketlösningar som Bogren beskrev plockades ihop beroende på efterfrågan.  

 

Eriksson arbetade mycket med bemötande och att organisationen skulle ha kunden i 

fokus, i likhet med den kurs Wester arbetade med vid namn "Gästen i fokus - 

merförsäljning och värdskap för bättre affärer". Eriksson beskrev att den DMO där han 

arbetar jobbar med att förstå turisternas önskemål och krav för att kunna förmedla det 

till företagen. Från nästan samtliga DMOs gick det att utläsa att de hade en förståelse 

för tillgängligheten på internet, samt beskrev forum där de kunde nå ut till turisterna ett 

effektivt sätt. Wester beskrev att de hade länsövergripande bokningssystem och Gibson 

höll på att utveckla en digital plattform samt besökswebb. I den DMO där Hallberg 

arbetar fanns det ett tydligt arbete med att skapa internationella plattformar, med 

internetsidor på tyska till utländska besökare.  

 

Vi kan utläsa från dagböckerna att DMOs arbetar på olika sätt med att skapa 

destinationsupplevelsen, samt att den kan skapas utifrån kundens efterfrågan eller vad 

intressenterna har möjlighet att erbjuda. 
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5. Analys 

I tidigare kapitel har vi presenterat vad tidigare forskare har hittat kring turisters 
förväntningar, destinationsupplevelser och hur DMOs bör organisera sig. Därefter har Du 
tagit del av vår empiriska insamling där intressanta uttalanden från fokusgruppen, svar 
från enkäter och betraktelser från DMOs. I det här kapitlet kommer Du att utläsa vår 
analys av detta, genom att vi gör en koppling mellan empirisk data och teoretiska 
referenser. 

 

5.1 Gap I – Turistens förväntningar och DMOs kundförståelse 
För att överbrygga det första gapet menar Parasuraman et al. (1985) att ett tjänsteföretag 

bör har en förståelse för sina kunders förväntningar. Detta kan göras utifrån 

marknadsundersökningar där företaget undersöker vad kunden förväntar sig, utifrån det 

segment de tillhör. Vi har kunnat förstå från de DMOs i vår undersökning att några 

använder sig av marknadsundersökning, dock inte alla. Det skiljer sig även mellan de 

DMOs som använder sig av marknadsundersökningar, då någon organisation genomför 

egna undersökningar medan någon organisation använder sig av undersökningar som 

har genomförts av andra företag.  

 

Även en destination behöver förståelse för sina turisters förväntningar samt en 

kartläggning av deras socioekonomiska bakgrund, personliga motivation samt vilket 

segment de tillhör, menar Jennings (2010). Utifrån det menar vi att det är viktigt att 

förstå vilken eller vilka målgrupper som en destination har. De olika segmenten kan 

bygga sina förväntningar på olika sätt, vilket gör att vi anser att det är viktigt för en 

DMO att förstå vad det är som styr deras målgruppers förväntningar. Förväntningarnas 

komponenter delades in efter Parasuramans et al. (1985) teori, nämligen utifrån WOM, 

personliga behov, tidigare erfarenheter och extern kommunikation. Resultatet påvisade 

att de tre kluster, det vill säga Paketresenären, Lyxliraren och Individualisten, som 

återfanns bland respondenterna påverkades mer eller mindre av de olika komponenterna 

som skapar förväntningar sinsemellan. Detta kommer vi nu gå in djupare på. 

 

5.1.1 Word-of-mouth 

WOM har förändrats på grund av den digitala utvecklingen som har skett och enligt 

Silverman (2011) delar individer idag gärna med sig av sina erfarenheter på internet. 

Genom WOM har turister tagit över en del av marknadsföringen, vilket kan göra det 
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svårt för destinationer att kontrollera. I jämförelse med direktmarknadsföring och 

annonsering menar Fill (2008) att WOM ses som ett starkt marknadsföringsverktyg när 

det kommer till informationssökningen inför exempelvis individers köpbeslut. När 

information inför ett köpbeslut baseras på WOM anser Silverman (2011) att företag 

enbart kan informera och utbilda kunderna. Utifrån vilket slags beslut en individ vill ta, 

vilket är beroende av vad som efterfrågas på destinationen, kan förväntningarna variera.  

 

I resultatet utläste vi dock att WOM inte påverkar Paketresenärens förväntningar mer än 

varken Lyxliraren eller Individualisten. Vi antar att detta beror på att WOM är ett 

användbart redskap för att skapa förväntningar för individer, oavsett grupptillhörighet. 

Även om inte någon av grupperna påverkas mer eller mindre av WOM, så anser vi att 

det är viktigt för en DMO att förstå vad det är som sägs. Genom att kartlägga det 

turisterna säger om destinationen och på vilket sätt de lyssnar till WOM så kan en 

förståelse för dessa förväntningar skapas. Makten över vad som sägs om en destination 

eller ett företag styrs inte längre inifrån organisationen, utan även från dess turister. 

Därmed menar vi att förståelsen är en nyckelaktivitet för att kunna nå sin målgrupp eller 

målgrupper på ett framgångsrikt sätt. 

 

Medelvärdet för WOM hos de tre grupperna av respondenter låg tillsammans på 2,88 

och Lyxlirarna hade högst på 2,96, vilket visar på en liten variation, gällande frågan till 

hur stor utsträckning WOM från vänner och familj påverkar deras förväntningar. 

Resultatet visar även att snittet ligger under medel på frågan, vilket kan innebära att 

individer inte reflekterar över hur eller att de påverkas av exempelvis vänner och familjs 

beskrivningar när det kommer till deras förväntningar. Vi menar även att fallet kan vara 

så att andra sorters WOM bygger kommunikationen till större utsträckning när det 

gäller turisternas förväntningar på en destination, än vänner och familj, sociala medier, 

internetkällor eller dåligt rykte. Det kan exempelvis ha mer att göra med vem som 

sprider WOM, även då fokusgruppen beskrev WOM från vänner och familj som mer 

trovärdigt än media.  

 

Trovärdigheten är en faktor som kan avgöra ifall en individ lyssnar på WOM, menar 

Dichter (1966), vilket även har att göra med vilken bild individen har av den som 

sprider WOM. Familj och vänner räknas som nära anhöriga och vars åsikter kan väga in 

i köpbeslutet. Även personer som har bevis eller delar individens intressen kan påverka 
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köpbeslutet. Därför menar vi att förväntningarna kan påverka grupperna, men att det 

kan bero av vem det är som uttrycker WOM. För en destination kan det eventuellt vara 

personer med bevis, eller de som delar turistens intressen som påverkar förväntningarna 

mer än vänner och familj eller beskrivningar på sociala medier.  

 

Den teknologiska utvecklingen, exempelvis utvecklingen av sociala medier, menar 

Silverman (2011) har förändrat WOM och kan förklara hur trender samt idéer snabbt 

kan bli världsomfattande. I och med internet kan WOM ske på distans och dygnet runt 

oavsett var en individ befinner sig, då en uppdatering på sociala medier når ut i ett 

nätverk med bara några knapptryckningar. Tidigare spreds WOM när individen kom 

hem och berättade för vänner och familj om sin upplevelse, medan det idag kan 

uppdateras sekunden efter att incheckningen på hotellet har skett. Nätverken på sociala 

medier kan dessutom vara större, vilket gör att såväl negativ som positiv WOM på 

Facebook får en större spridning än när en turist berättade om sin upplevelse i sitt 

personliga nätverk. Uppdateringarna på sociala medier blir enligt en informant i 

fokusgruppen som en dagbok, med nya inlägg flera gånger om dagen som innehåller 

vad som händer just då. Att konstant uppdatera menade informanten kan skapa en 

stress, mest på grund av att det finns ett bekräftelsesökande som då tillgodoses genom 

sociala medier. Dessutom påverkades informanternas bild av en destination utifrån 

andras uppdateringar.  

 

En negativ uppdatering på sociala medier menar vi därför kan leda till att bilden av 

destinationen förändras hos individens nätverk, något som kan bli svårt för en DMO att 

reparera. Det är därför viktigt för dem att vara närvarande på de platser där de, med 

hjälp av kartläggning, har kunskap om att turisten pratar om dem. Wan-Ju Liang et al. 

(2013) menar att DMOs kan förbättra destinationsupplevelsen, genom att de använder 

sig av elektroniska kommentarer som turisterna lämnar på internet.  

 

Tillsammans med turisterna kan DMOs engagera sig i diskussioner, vilket Jalivand och 

Samiei (2012) menar att DMOs kan uppmuntra turisterna till. Vi menar att DMOs kan 

integrera med turisterna på internetforum genom att befinna sig där turisterna utvärderar 

destinationsupplevelsen. Det anser vi kan leda till en bättre förståelse för vad som sägs 

och en chans för DMOs att förändra bilden av destinationen hos individens nätverk. 

Spridningen av destinationen kan dessutom bli större, något som enligt Jalivand och 



  
 

106 
 

Samiei (2012) kan attrahera potentiella turister. Samtidigt menar vi att en positiv 

uppdatering på sociala medier är något som destinationen kan utnyttja, Det kan även 

ställa ytterligare krav på destinationen att fortsätta leva upp till detta, då det kan påverka 

förväntningarna på framtida besök.  

 

Både positiv och negativ WOM kan ge DMOs en förståelse för turisternas faktiska 

upplevelse och en förståelse för målgrupperna samt vad de eftersöker. Därmed menar vi 

att det är relevant för DMOs att aktivt befinna sig på de olika forum där turisterna också 

befinner sig på internet. Dock kan det vara svårt för DMOs att få tillgång till all WOM 

som sker på internet, då exempelvis Facebook kan väljas att hållas privat för andra än 

närmsta vännerna. Därmed menar vi att det DMOs kan uppmuntra turister till att aktivt 

utvärdera på "öppna" forum, där organisationen kan få tillgång till informationen.  

 

5.1.2 Personliga behov 

I en DMOs arbete att förstå och kartlägga på vilket sätt turisterna pratar om 

destinationen är det även viktigt för dem att inse vilka personliga behov som styr dem, 

vilka är nära sammankopplade. Att de är sammankopplade menar Lam och So (2013) 

beror på ifall en turist är lycklig i sitt vardagsliv. Är så faller anser författarna att 

individen även kan uppleva en tillfredsställelse av sin semesterupplevelse och vilket 

därmed styr om de väljer att berätta om den eller inte.  

 

WOM tilltalar även de interna faktorerna av motivation, som enligt Mehmetoglu (2012) 

bland annat är status och självkänsla. När en individ kan få bekräftelse av andra genom 

att använda WOM för att beskriva sin semesterupplevelse, tilltalas självkänslan. Enligt 

Hultén et al. (2011) befinner sig individer ständigt i steget mot självförverkligande, 

vilket sker när självkänslan tilltalas. En del av självförverkligande är att en individ söker 

någonting som skiljer sig från det vanliga, vilket informanterna i fokusgruppen menade 

var det som motiverade dem till att resa. En av informanterna påpekade att det han sökte 

på semestern var någon förändring. Dessutom menade informanterna att det var viktigt 

att få bekräftelse i sitt resande, då det var nära kopplat till vilken slags person de var.  

 

Sharpley (2003) menar att det moderna samhället som enligt Howard och Mason (2001) 

ger utrymme för självförverkligande även ger en större möjlighet för individer att resa, 

genom bland annat betalda semesterdagar. Detta har även skapat en större möjlighet för 
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individer att söka förändring och att uppleva något utöver vardagslivet. Att resa är ett 

mycket tydligt sätt att söka förändring, både från den vardagliga situationen men även 

för att utvärdera sig själv. I ett land som Sverige där invånarna har en hög nivå av 

trygghet och möjlighet till semester finns det en ständig strävan efter att förverkliga sig 

själv, vilket även kan bekräftas av andra genom WOM. Vi menar att det därför är viktigt 

för en DMO att tillgodose på vilket sätt det finns ett behov för just deras målgrupp att 

utvecklas som person.  

 

De interna och externa faktorerna som en individs personliga motivation består av 

påverkar även dess förväntningar. Utifrån våra kluster antog vi att Individualisten var 

den som påverkades mest av de interna faktorerna, vilket Mehmetoglu (2012) benämner 

som status, självkänsla och identitet. Vi antog även att Individualisten sökte 

självförverkligande då de hade en hög nivå av individualisering. Resultatet visade dock 

att Individualistens förväntningar inte påverkas mer av personliga behov än de andra 

grupperna. Det visade istället att det andra klustret som också hade en hög nivå av 

individualisering, det vill säga Lyxlirarna, förväntningarna påverkas mer av personliga 

behov än Individualistens. Denna grupp av personer antar vi reser till platser där de har 

möjlighet att bekräftas och att de har skapat en tillvaro i livet där de strävar mot 

självförverkligande, vilket även kan vara nära relaterade med varandra för en individ. 

Förutom dessa faktorer antar vi att det kan finnas andra som styr de personliga behoven. 

Det kan även vara svårt för individer att besvara frågor om motivation då det är djupt 

förankrat i deras självbild och därför svåra ämnen att reflektera över.  

 

Vi menar därmed att det kan bli komplicerat för en DMO att ställa frågor om motivation 

och personliga behov. Ifall turisten har svårt att förstå själv vad det är som motiverar 

dem till resandet, hur ska de då kunna formulera det när en DMO frågar? Problematiken 

kring förståelsen kräver att DMOs söker alternativa vägar för att få turister att beskriva 

motivationsfaktorer. Mehmetoglu (2012) menar att ett sätt att förstå 

motivationsfaktorerna är att kartlägga de kulturella förändringarna som sker på en 

destination, vilket vi anser kan göras genom en omvärldsanalys. Det kan skapa en 

förståelse för vilka intressen samt preferenser som turisterna har. Dessutom kan turisten 

involveras mer i skapandet av semesterupplevelsen, något som Golder et al. (2012) 

menar kan bidra till en högre kunskapsnivå som tillfredsställer nyfikenheten individer 

har hos en destination. Turisterna menar vi kan involveras exempelvis genom att få 
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möjligheten till att skräddarsy sin upplevelse, där turisten själv kan anpassa upplevelsen 

efter sina behov. Förståelsen för turistens identitetsrelaterade behov kan även skapa en 

förståelse för utfallet av turistupplevelsen, vilket enligt Bond och Falk (2013) ger 

DMOs möjlighet att förbättra destinationsprodukten.  

 

5.1.3 Tidigare upplevelser 

De personliga behoven och motivationsfaktorerna styrs av en individs kulturella 

bakgrund, som familj och uppväxt, menar Mehmetoglus (2012). Detta är även nära 

sammankopplat med hur förväntningarna byggs av tidigare upplevelser. De 

semesterresor en individ gjorde med familjen som barn påverkar framtida besöksmål, då 

det har skapat ett minne som är nära kopplat till nostalgi, enligt Marschall (2012a). En 

destination kan därmed vara laddad med positiva upplevelser, som en individ vill 

återuppleva. Samtidigt kan en destination vara laddad med negativa upplevelser som 

gör att en individ inte vill återvända.  

 

I fokusgruppen beskrev en informant hur hennes barndoms semesterupplevelser gjorde 

att de kunde tänka sig att återuppleva situationen i framtiden när hon själv har barn. 

Även om hon inte ville återuppleva situationen nu, när hon inte har barn, så gjorde 

hennes positiva minne att hon blev nostalgisk över upplevelsen och ville ha möjlighet 

att återskapa det till sina framtida barn. Minnet av en upplevelse menar vi kan vara 

avgörande ifall en individ väljer en destination eller inte. För en DMO är det viktigt att 

kunna skapa en förståelse för sin målgrupp eller målgrupper, samt vilka minnen de bär 

med sig. Beroende utifrån om individen har positiva erfarenheter sedan tidigare så kan 

det påverka förväntningarna på den framtida upplevelsen. Ifall det inte är fallet krävs 

det mer av en DMO i sin kommunikation med målgruppen för att de ska återvända. De 

kan försöka övertyga turisten att upplevelsen kan bli bättre vid nästa tillfälle, istället för 

att de kan förlita sig på att turisten själv vill återuppleva destinationen igen. Det menar 

vi kan göras genom att DMOs i sin kommunikation med turisterna visar på vad 

individerna kan uppleva som är annorlunda samt lyssna på åsikter från individernas 

tidigare erfarenheter. 

 

Utifrån klustren som återfanns i resultatet kunde hypoteserna om de tidigare 

erfarenheterna accepteras. Lyxlirarnas förväntningar påverkades mer av tidigare 

erfarenheter än Paketresenären eller Individualisten. Dessutom fanns det en signifikans 
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för Lyxliraren i jämförelse med de båda andra när det gällde att kraven på framtida 

destinationer berodde av tidigare destinationer. Det innebär att de tidigare 

semesterupplevelserna påverkar kraven på framtida destinationer och förväntningarna 

mer för Lyxlirarna än vad det gjorde för de andra klustren. Lyxlirarna hade dessutom en 

signifikant skillnad när det gällde grundläggande krav som måste uppfyllas på 

destinationen i jämförelse med Individualisten. Lyxlirarens högre krav anser vi kommer 

sig av att de strävar efter en högre kvalitetsnivå genomgående på en destination. Vi 

antar att Lyxliraren har rest mycket under sitt liv, alternativt att de har en föreställning 

av vad de vill ha när de besöker en destination. De tidigare erfarenheterna styr därför 

mer vad Lyxliraren förväntar sig än för de andra klustren, vilket kan kopplas till att 

klustret hade en hög nivå av individualisering. Individualiseringen visar på att 

Lyxliraren vill skapa sin upplevelse själv. Detta kan komma sig av att de vet vad de vill 

uppleva på en destination och för att de ska känna sig säkra på att deras krav ska 

tillgodoses finner de en trygghet i att skapa upplevelsen på egen hand.  

 

Lyxlirarens hade högre krav än Individualisten och Paketresenären på 

destinationsupplevelsen. Högre krav menar vi kan komma sig av både flertalet negativa 

samt positiva upplevelser, som har skapat högre krav. I fokusgruppen var det 

informanterna med mest erfarenhet som uttryckte att de hade krav på framtida 

destinationer, samt att det skapade förväntningarna på en destination. Erfarenheten 

gjorde en av informanterna bekväm, då han menade att tidigare resor som inte hade levt 

upp till hans förväntningar gjorde att han idag valde destinationer som hade en 

möjlighet att leva upp till dem.  

 

Vi menar att det kan finnas en logisk i det som både fokusgruppen och enkäten säger 

oss. Detta grundar sig i att turisten har upplevt något som inte blev bra och därmed 

förstått att de kan söka efter andra alternativ under nästa resa för att upplevelsen då ska 

bli bättre. Även informanten i fokusgruppen belyser det som Lyxliraren visar på, 

nämligen att de har en hög nivå av individualisering, vilket gör att de vill ha 

möjligheten att skapa den optimala upplevelsen på egen hand. Här anser vi att det finns 

en utmaning för DMOs när deras målgrupp består av erfarna resenärer så kan det finnas 

ett behov av att skapa upplevelsen på egen hand. Utmaningen menar vi är att DMOs bör 

skapa sig denna förståelse innan samt sedan forma upplevelsen till en så pass nivå att 

det finns utrymme kvar för turisten att forma upplevelsen vidare.  
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I det fallet kan DMOs enbart vara ett stöd och ge förslag till turisten, som därefter har 

en möjlighet att bygga ihop sin upplevelse själv. Det krävs dock att DMOs vet att det är 

erfarna resenärer som är deras målgrupp. san Martín et al. (2012) menar att DMOs bör 

segmentera sina turister utifrån deras tidigare erfarenheter, eftersom det är 

tillfredsställelsen på en destination som påverkar ifall turisten kommer att 

rekommendera destinationen. Vi anser att ifall DMOs har kunskapen om turisternas 

tidigare erfarenheter och upplevelser, kan de arbeta för att öka tillfredsställelsen. 

Tidigare erfarenheter menar Sönmez och Graefe (1998) påverkar ifall en turist blir lojal 

till en destination. En destination som turisten redan har besökt blir mindre riskfylld, 

vilket även kan kopplas till att turisten i det läget vet vad de har att förvänta sig. En 

Lyxlirare antar vi därför kan vara benägen att återvända till en destination där de har 

upplevt att deras grundläggande krav tillgodoses. För att en turister ska bli lojala menar 

vi att det är viktigt för DMOs att förstå hur de tidigare erfarenheterna påverkar deras 

förväntningar på en destination, då det kan avgöra ifall de väljer att återkomma eller 

inte. Detta anser vi kan göras genom exempelvis föra kundregister samt 

marknadsundersökningar. 

 

5.1.4 Extern kommunikation 

Genom att förstå vad som gör att en turist blir lojal, hur tillfredsställelse skapas på en 

destination samt vilken slags upplevelse som turisten strävar efter så anser Ofir och 

Simonson (2007) att en DMO kan genomföra en mer framgångsrik marknadsföring, 

vilket den externa kommunikationen är en del av. En viktig del av marknadsföringen är 

enligt Lim och O’Cass (2001) varumärket, då varumärken kan differentiera 

destinationen från andra. Varumärkespersonligheten har en viktig roll för turistens 

utvärdering av destinationer, samt är avgörande för vilken destination en individ väljer 

att resa till. När individen upplever att destinationens personlighet passar deras egen 

personlighet finns det en högre chans att de väljer att besöka den.  

 

I fokusgruppen menade en informant att det var viktigt att destinationen kunde 

förknippas med vem hon var som person. Informanten menade att sin egen bild av sig 

själv kunde förknippas med en person som åker till New York, vilket gjorde att 

informanten ville besöka staden. Utifrån enkätundersökningen kunde vi acceptera att 

varumärket påverkade Lyxlirarens förväntningar mer än Individualistens, men inte mer 

än Paketresenären. Varumärket kan användas som ett sätt att få bekräftelse, vilket vi 
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antar är viktigare för Lyxliraren än vad det är för Individualisten. Lyxlirarens 

övergripande behov av hög kvalitet menar vi kan återspegla att de strävar efter att ha det 

så bra som möjligt, vilket även varumärket kan bli en bekräftelse på. Vi menar att det är 

viktigt att destinationens varumärkespersonlighet överensstämmer med individernas 

egen personlighet, då de annars kan välja en annan destination där det finns en tydligare 

matchning för dem. Individualisten skiljer sig från Lyxliraren vilket vi antar beror på att 

de är mer fokuserade på hur de kan utvecklas som person på destinationen, istället för 

att få bekräftelse i andras ögon utifrån att de besökte just den destinationen.  

 

Detta bekräftades av resultatet från enkätundersökningen, då Individualistens 

förväntningar visade sig påverkas mindre av extern kommunikation än Lyxlirarens och 

Paketresenärens. Informanterna i fokusgruppen menade att de påverkades av media 

genom TV-reklam eftersom det skapade en bild om hur en vistelse på en viss 

destination skulle kunna vara. Informanterna menade även att det fanns en risk att 

destinationerna marknadsfördes med samma attribut vilket gjorde det svårare att 

särskilja dem. TV-reklam och produktplacering i filmer, där handlingen utspelas på en 

specifik destination är sätt att öka medvetenheten om destinationen hos turister, menar 

Pike (2012). En DMO kan använda sig av bilder, broschyrer och webbsidor till stor 

utsträckning så att turisten förstår vad destinationen har att erbjuda, samt att turisten för 

en så korrekt bild som möjligt av destinationen.  

 

Vi menar att det är mer troligt att förväntningarna infrias ifall den externa 

kommunikationen visar en korrekt bild av destinationen, då turister delvis skapar sina 

förväntningar efter den externa kommunikationen. Informationen via internet som en 

DMO erbjuder turisten är en viktig del i informationssökningen, vilket Steene (2013) 

och Yeoman (2012) menar har förändrat konsumtionsmönstret inom turismen. Genom 

internet finns det möjligheter för turister att vara uppdaterade med den senaste 

informationen och turismupplevelsen har förflyttats online vilket gör att den påbörjas 

långt innan turisten är på plats på destinationen, samt kan pågå långt efter besöket. Vi 

anser därför att det är viktigt för en DMO att förstå vilken extern kommunikation som 

påverkar turistens förväntningar, något som vi antar utgår framförallt från vilket 

segment turisten tillhör. 
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 Vi kunde utläsa från resultatet att de olika gruppernas förväntningar påverkades olika 

utifrån extern kommunikation och därför menar vi att det gäller för en DMO att förstå 

vilken målgrupp de har för att därefter kunna skapa rätt sorts extern kommunikation. 

Består en destinations målgrupp av individen som kan räknas till klustret 

Individualisten, kanske inte den externa kommunikationen är den kommunikation som 

ger bäst utfall. Därmed kan det vara nödvändigt med en mer ingående kartläggning av 

målgruppen för att hitta sätt att kunna kommunicera till dem.  

 

Då marknadsföring är en kostsam och arbetskrävande aktivitet i en organisation kan 

både turister och DMOs vinna på att den marknadsföring som utformas även skapar 

värde för båda parter. Det finns en risk att det inte blir effektfullt när DMOs använder 

samma slags marknadsföring till flera målgrupper, utan att marknadsföringen 

specificeras utifrån vad det är turistens förväntningar byggs av. Vi menar att DMOs kan 

kartlägga hur turisterna nås av olika budskap i olika kommunikationskanaler samt att 

mäta utfallet av marknadsföringen genom exempelvis att föra statistik över antal 

turister. Dessutom kan DMOs arbeta med att undersöka vad turisterna använder sig av 

för kanal, läser individerna tidningarna eller befinner de sig mestadels på internet? 

Därefter kan DMOs få en förståelse för vilken marknadsföring som lämpar sig för 

respektive målgrupp. 

 

5.1.5 DMOs kundförståelse 

Turistens förväntningar styr vad de efterfrågar av destinationen, vilket är en av 

anledningarna till att Schmitt (2003) menar att företag behöver analysera sina kunders 

sociokultur för att kunna ha en kundorienterad organisation. Det kan skapas visioner för 

destinationens framtid genom en förståelse för kundernas sociokultur enligt Pike (2008). 

Murphy och Murphy (2004) anser att det kräver tillgänglig och relevant data för att 

kunna ta kvalitetsmässiga beslut. DMOs från vår undersökning agerar på olika sätt för 

att förstå sina turister. Bogren gör analyser utifrån befintliga kundregister och 

webbundersökningar, medan Eriksson fokuserar på det personliga mötet. Wester 

genomför utbildningar för intressenterna där de fokuserar på värdskapet och Hallberg 

ser en problematik i att skapa kundförståelse då hon inte vet vilka målgrupper som läser 

deras material.  
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Gibson arbetar med kundförståelse genom att låta studenter från ett universitet samla in 

data, vilket även Lennartsson beskriver har gjorts på Öland. Att få studenter att samla in 

och tolka materialet är ett sätt att få ner kostnaden av primärdata, vilket Armstrong et al. 

(2009) menar kan ge en mer korrekt bild av den aktuella efterfrågan än vad sekundär 

data kan ge en DMO. Författarna menar att insamlat datamaterial kan skapa en databas 

som möjliggör förståelse för möjligheter och ta beslut utifrån kundernas åsikter. Vi 

anser att det kan vara en bra utväg för DMOs när organisationen inte själva har 

tillräcklig med resurser för att samla in data om turister.  

 

De fem DMOs i resultatet beskriver ett samarbete med Visit Sweden, samt att deras 

målgrupper är utformade av hur Visit Sweden har delat in turister i målgrupper. Vi 

menar att VisitSwedens målgrupper är för övergripande, vilket inte är helt specificerat 

efter en enskild destinations förutsättning. Målgrupperna är framförallt indelade efter 

ålder, kön och familjesituation, vilket gör att det är de demografiska faktorerna som 

avgör vilken målgrupp en turist tillhör. För att förstå sina turister och förstå målgrupper 

menar vi att DMOs även bör se till andra faktorer än demografiska. Andra faktorer som 

är väsentliga för DMOs att förstå anser vi är vad turisterna förväntar sig av en 

destination och upplevelsen.  

 

Vi menar att de kluster vi fann i vårt resultat, Paketresenären, Lyxliraren och 

Individualisten går att återfinna i flera demografiska segment. Resultaten i och med 

klusterindelningen visade att det inte gick att dela in de i olika ålderskategorier eller 

familjesituation, då det inte fanns några likheter angående detta inom de olika klustren. 

Det innebär att i VisitSwedens målgruppsbeskrivning av exempelvis WHOPS kan både 

individer med inslag av Paketresenären, Lyxliraren eller Individualisten återfinnas. 

Därför menar vi att det är viktigt för en DMO att förstå vad det är turisterna vill uppleva 

på deras destination för att kunna positionera de attribut av destinationen som verkligen 

tilltalar den målgruppen.  

 

5.2 Gap II – DMOs förståelse för intressenternas viljor 
När en DMO har en förståelse för turisterna är det viktigt att förmedla denna förståelse 

till företagen och andra intressenter som finns på destinationen. Eriksson beskriver att 

deras roll är att agera som ett gränssnitt mellan turisterna och företagen på 
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destinationen, där de överför kunskap mellan dem. Dessutom menar Eriksson att de har 

en roll som kunskapsförmedlare mellan näringsliv och kommun, vilka Murphy och 

Murphy (2004) definierar som två av en DMOs intressenter, där de andra är turister och 

invånare. Det är framförallt näringsliv och offentlig sektor, som kommunen på en 

destination, som kan påverka destinationsutvecklingen, menar Page (2007).  

 

Den offentliga verksamheten har möjlighet att påverka den ekonomiska utvecklingen 

och infrastrukturen enligt Pike (2008), vilket gör att de är en viktig intressent för 

DMOs. I resultatet visade det sig att kommunerna är viktiga intressenter för alla fem 

DMOs, tillsammans med näringslivet, där Wester menade att näringslivet som var deras 

viktigaste intressent. Den roll som Eriksson beskriver där DMOs blir en 

kunskapsöverförare anser vi är en nyckelroll för att intressenterna på en destination ska 

ha en förståelse för den marknad de arbetar i. Det finns dock en risk att de intressenter 

som inte har samma maktposition som kommun eller landsting på en destination inte 

har lika stor möjlighet till att påverka destinationsutvecklingen. Vi menar att det är 

viktigt för en DMO att intressenterna känner sig inkluderade i turistprodukten som 

destinationen erbjuder turisten, samt att de känner att deras roll är lika viktig som någon 

annan.  

 

Att få intressenterna att känna sig delaktiga är ett sätt att skapa förtroende, vilket 

Hankinson (2009) menar kan skapa ett effektivt partnerskap mellan intressenterna och 

DMOs. Morgan et al. (2007) samt Pechlaner et al. (2014) anser att DMOs roll som 

destinationsutvecklare kräver ett förtroende från intressenterna, vilket kan skapas 

genom att de tar en roll som ledare på destinationen. Pechlaner et al. (2014) menar även 

att DMOs kan fördela ledarskapet mellan intressenterna, så att de blir mer involverade i 

de organisatoriska aktiviteterna på destinationen. Gibson beskriver hur hon 

kommunicerar med intressenterna angående aktiviteter som sker på destinationen 

genom nyhetsbrev samt uppdateringar i en gemensam grupp på Facebook.  

 

Att hantera och samla intressenterna gör den DMO där Hallberg arbetar genom ett 

CRM-system, där information om intressenterna finns samlat. Wester arbetar också med 

sociala medier för att uppdatera intressenterna om aktiviteter inom destinationen, 

framförallt för att informera intressenterna om utvecklingsmöjligheter och aktiviteter 

som de kan ta del av för att förbättra sin verksamhet. Wester beskriver hur deras största 
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utmaning för intressenterna är att få intressenterna att arbeta på ett mer professionellt 

sätt. Även Bogren arbetar med interna utbildningar för intressenterna som ett steg för 

affärsutveckling.  

 

Vi kan se skillnader mellan DMOs när det gäller hur de involverar intressenterna, vilket 

vi anser beror på vilket fokus de har med sin organisation. I den DMO där Wester 

arbetar finns ett tydligt fokus på management och som ledare på destination väljer de att 

utbilda intressenterna i hur de kan arbeta för att turisten ska uppleva en högre nivå av 

värdskap. När intressenterna utbildas med en vision som kan implementeras i deras 

egna verksamheter minskar risken för intressekonflikter. Intressekonflikter kan uppstå 

när en DMO har en bild av destinationens utveckling som inte överensstämmer med 

intressenternas. Genom att en DMO agerar som ledare anser vi att den bilden kan bli 

mer övergripande för alla intressenter på destinationen, vilket även kan ge en mer 

enhetlig bild av destinationen till turisten. Det är dock viktigt att inte den enhetliga 

destinationen blir för lik andra destinationer, eller att samma attribut används för att 

attrahera flera olika målgrupper. När intressenterna inte särskiljer sig från andra 

destinationer finns det ändå en risk att turisten väljer bort destinationen för andra. Vi 

menar att det är viktigt för DMOs att ha en förståelse för vilka attribut de vill attrahera 

sina målgrupper med, samt att den kunskapen förmedlas till intressenterna. På det sättet 

kan kvaliteten öka och även värdet för turisten.  

 

Vi anser att det finns en risk att DMOs lägger för stort fokus på intressenterna så att 

turisterna kommer i andra hand. Med ett för stort fokus menar vi är när resurserna inte 

räcker till för att fokusera på turisterna. Variationen av intressenter anses enligt Fyall 

och Garrod (2005) vara den svåraste komponenten när det gäller DMOs arbete med 

marknadsföring och ledarskap. Detta då de arbetar med att samordna dem samtidigt som 

de ska utveckla destinationen efter en gemensam vision.  

 

Arbetet med intressenterna menar vi därför kan uppta mycket tid, vilket tas från att 

förstå turisternas efterfrågan. Därmed kan det vara relevant för DMOs att göra ett 

avvägande angående hur resurserna bör prioriteras, det vill säga hur viktigt det är för 

destinationen att tillgodose näringslivets utveckling eller att tillfredsställa turistens 

behov. Eriksson illustrerade detta med ett exempel där ett företag på destinationen 

kunde lösa turistens behov, vilket skulle leda till att andra intressenter skulle förlora sin 
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verksamhet. Hallberg beskriv att hon lade tid på att förklara för intressenterna vad de 

skulle få ut för värde av aktiviteter, men har samma tid lagts på att förstå hur värdet 

skapas för turisten? Det visar på den komplexitet som uppstår inom turistindustrin, där 

flera intressenter har enskilda mål med sina verksamheter som sedan ska tillfredsställa 

turistens behov. Vi menar att det är viktigt för DMOs att inte glömma turisterna i 

arbetet, för ifall de inte inkluderar turisterna i sitt arbete riskerar de förlora besökare, hur 

väl organiserade intressenterna än är. 

 

5.3 Gap III - Mål och planering för DMOs 
För DMOs med många olika intressenter som ska samordnas är det också viktigt att 

arbeta med planering och målsättning. Vi menar att det är svårt för intressenterna att 

sträva mot samma mål ifall inte individerna inom en DMO gör det. Det är komplicerat 

att skapa uppnåbara mål för en destination, eftersom det kräver att många intressenter 

involveras och samordnas i målsättningen. Denna svårighet lyfter Murphy och Murphy 

(2004), som menar att det är komplicerat då intressenterna till en DMO ska enas kring 

vision, mission, målsättningar och planeringen. Ledningen kan enligt Bakka et al. 

(2006) sprida visionen till hela organisationen genom att använda sig av övergripande 

mål. De övergripande målen görs på en strategisk nivå av ledningen. Författarna menar 

även att planering även kan göras på lägre nivåer i organisationer. Det kan ske på en 

taktisk nivå och en operativ nivå, där det sistnämnda gäller de direkta besluten som tas 

på den lägsta nivån i organisationen.  

 

Enligt Lennartsson arbetar de på Öland med mål och planering genom Turismstrategin, 

samt utifrån ett nationellt mål om att fördubbla omsättningen till år 2020. Vi har även 

kunnat förstå att andra DMOs arbetar utifrån detta nationella mål. Förutom långsiktiga 

mål beskriver Hallberg att den DMO hon arbetar inom också jobbar med kortsiktiga 

mål. Det har inte framgått att det finns några kortsiktiga mål som Öland aktivt arbetar 

med. Detta kan ha sin grund i den organisatoriska situation som Öland nu befinner sig i. 

Vi anser att det kan finnas en problematik ifall DMOs som en organisation i helhet 

slutar att planera och arbeta med målsättning när en långsiktig turismstrategi är 

framtagen. Det är av stor vikt för DMOs att kontinuerligt arbeta med att utvärdera de 

långsiktiga målen under tidens gång, för att se hur väl målen fungerar och hur ska 

komma att uppnås. Vi menar att ett sätt att göra detta är att arbeta med kortsiktig 
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planering och delmål, vilka bör göras i samband med analyser av omvärlden. Då både 

omvärlden och efterfrågan från turisterna ständigt kan vara i en förändringsprocess, blir 

det också viktigt att arbeta med kortsiktiga planeringar för att inte DMOs ska sträva mot 

saker som inte turisterna längre efterfrågar.  

 

Genom att se till förändringarna som sker i samhället och destinationens omgivning 

menar Bakka et al. (2006) att organisationer kan få en ökad förståelse av relevansen i de 

styrkor och svagheter som organisationen har. Det kan bidra med en bra grund för 

DMOs, hur de ska fortsätta planera och sätta mål för att arbeta med destinationens 

styrkor och svagheter. Utifrån resultatet kan vi utläsa att endast en av fem DMOs 

arbetar med att identifiera organisationens styrkor och svagheter. Eriksson förklarar att 

han har arbetat med att identifiera de styrkor och svagheter organisationen hade, för att 

sedan kunna skapa en genomförbar handlingsplan. Handlingsplanen blev en treårsplan, 

med syfte att utveckla organisationen på olika sätt. Med stöd av Bakka et al. (2006) 

menar vi att fler DMOs bör arbeta på det sättet som Eriksson har beskrivit, men att det 

utgår ifrån en omvärldsanalys.  

 

För en DMO är det viktigt att veta sina svagheter samt vad dessa svagheter ger för 

konsekvenser på destinationen och mot turisterna. Vi anser också att genom att få en 

ökad förståelse för sina styrkor, kan DMOs ta lärdom angående hur de både bör arbeta 

vidare med styrkorna samt hur de kan överföra denna kunskap för att planera hur de bör 

arbeta med sina svagheter. Ifall inte en omvärldsanalys görs i samband med 

identifieringen av detta anser vi att det finns en stor risk att det uppstår ett gap mellan 

DMOs planering och vad turisterna efterfrågar, vilket kan leda till missanpassad 

målsättning. Det anser vi kan leda till att DMOs strävar åt fel riktning med hänsyn till 

sin målgrupp eller målgrupper. 

 

Lennartsson beskriver att det är svårt att utvärdera besöksnäringen på Öland, vilket gör 

det svårt att utvärdera utfallet av planeringen och de uppsatta målen. För att ändå 

försöka mäta detta använder de sig av mått i form av antal gästnätter och omsättningen i 

organisationen. Sådana mått som Lennartsson förklarar är det Grönroos (2003) 

benämner som kvantitativa mål, det vill säga mål där antal enheter kan mätas. Mål som 

turisternas tillfredsställelse på destinationen och deras kundnöjdhet menar författaren är 

kvalitativa mål, vilka är betydligt svårare att mäta än de kvantitativa.  
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Vi anser dock att det är av stor vikt för DMOs att inte enbart mäter de kvantitativa 

målen, utan även fokusera på hur väl de kvalitativa uppnås. Kvalitativa mål menar vi 

kan mätas alternativt genom att låta turisterna utvärdera sin upplevelse efter besöket på 

destinationen. DMOs kan även få en bild av hur de kvalitativa målen uppnås genom att 

föra dialoger med turisterna. För att turister ska återvända till destinationen menar vi att 

det är viktigt att dessa vid tidigare besök har blivit tillfredsställda. Tillfredsställda 

turister kan leda till lojala turister, vilket i sin tur leder till att antal gästnätter på 

destinationen kan öka. Därför menar vi även att DMOs kan mäta kvalitativa mål, för att 

kunna säkerställa att organisationen har planerat och att intressenterna arbetar på rätt 

sätt för att uppfylla dessa mål.  

 

Ifall DMOs inte involverar intressenterna i mål och planering, menar Pechlaner et al. 

(2012) att intressenternas acceptansnivå för organisationen blir låg och att intressenterna 

inte får ett förtroende för de beslut som DMOs fattar. Detta gör att det är av stor viktigt 

för DMOs att låta intressenterna vara delaktiga i verksamheten och dess planering samt 

målsättning, vilket även stöds av Murphy och Murphy (2004). Enligt Bogren planerar 

de inom organisationen i samråd med delägarna. Detta skiljer sig från den DMO där 

Hallberg arbetar, då hon beskriver att planering och målsättning delvis sker i samråd 

med andra organisationer i länet. Wester beskriver att planering sker i samråd med 

styrelsen och turism- samt näringslivsansvariga i länets kommuner, samt att styrelsen 

arbetar med att utvärdera verksamheten med stöd av olika nyckeltal. Här menar vi att 

det kan uppstå en tydlig problematik, ifall DMOs strävar efter att skapa mål utifrån 

turisternas förväntningar, vilka intressenterna uppfattar på ett annat sätt och sedan har 

turisterna förväntningar på destinationen som inte stämmer överens med detta. Denna 

problematik är direkt kopplad till tidigare nämnda gap, det vill säga gap ett och två, när 

en DMO inte har förståelse för turisternas förväntningar.  

 

För att inte det problem som Murphy och Murphy (2004) beskriver ska uppstå menar vi 

att det krävs att DMOs skapar förståelsen för turisterna och kommunicerar det till 

intressenterna, genom exempelvis utbildningar och konferenser. Det kan bidra till att 

mål och planering utformas efter en aktuell bild av vad som efterfrågas på 

destinationen. Finns dessa gap menar vi att det är svårt för DMOs att på ett bra sätt 

involvera intressenterna med ett lyckat resultat. Vi anser att DMOs därför bör arbeta 

med att tillsammans med intressenterna utbilda sig angående planering och målsättning. 
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Detta innefattar även att DMOs utbildar medarbetarna inom samma områden, då det är 

svårt att angripa ett sådant problem ifall en organisation inte är enhetlig. Det bör även 

göras mätningar angående turisternas uppfattningar om andra aktiviteter än de som 

hanterar bilden av destinationen samt en förståelse för hur intressenterna är beredda att 

samarbete. Vi menar även att det är av stor vikt att implementera visionen för 

destinationen på ett framgångsrikt sätt för att intressenterna ska sträva mot liknande mål 

för att skapa en enhetlig bild mot dem tänka målgrupperna.  

 

5.4 Gap IV – Utförande av destinationsupplevelsen i DMOs 

organisation 
Lennartsson förklarar att Ölands kommuner samarbetar i kommunalförbundet. Då den 

DMO som fanns på Öland lades ner i samband med att Håkan Waxegård avgick, 

stannade destinationsutvecklingen upp. Idag har det skett en omstart med att en person 

arbetar som turismsamordnare för att få igång destinationsutvecklingen igen. Det 

innebär att det finns en person anställd för att arbeta med detta, men att det inte i 

dagsläget finns en organisation som kan fungerande som en DMO på Öland.  

 

Parasuraman et al. (1985) beskriver att det kan uppstå problem ifall visionen när 

organisationens framtid inte implementeras i organisationen. Denna problematik ökar 

på destinationer då intressenterna som är med och påverkar DMOs är flera olika företag. 

Hur målsättningen och visionen kan spridas beror på hur väl intressenternas och DMOs 

samarbete är uppbyggt. För att kunna styra ett samarbete med intressenterna bör DMOs 

både ha bra dialoger såväl internt och externt. Vi har kunnat förstå att DMOs till en viss 

del arbetar med interna dialoger. Gibson beskriver att hon arbetar med interna dialoger 

genom veckomöten med personal, både i grupp och individuellt. Syftet med intern 

kommunikation, menar Grönroos (2003) är att informera om saker som sker i andra 

avdelningar samt att kunna påverka attityderna som finns inom organisationen. Även då 

intern dialog existerar, krävs det att det sker en bra och fungerande kommunikation för 

att det ska få en positiv effekt på organisationen.  

 

Vi menar att det är viktigt att samtliga individer i organisationen får samma information 

samt en kontinuerlig uppdatering om vad som händer på de andra avdelningarna i 

organisationen. Detta kan göras bland annat genom personliga möten där individerna i 
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organisationen tillsammans kan stötta varandra samt dela organisatoriska erfarenheter, 

vilket vi menar kan leda till att en DMO blir effektivare. När ett problem går igenom en 

process för att lösas, är det av stor fördel att kunskapen sedan sprider sig till andra 

avdelningar ifall samma problem uppstår på andra ställen i organisationen. Det gör då 

att problemen kan lösas på ett betydligt effektivare sätt och inte behöver gå igenom en 

ny process med långa beslutsvägar. Dessutom blir problemlösningen enhetlig i 

organisationen, vilket vi menar kan skapa positiva effekter i organisationen då det 

skapar tillit mellan kollegor eftersom situationerna som uppstår hanteras på samma sätt. 

För intressenterna som en DMO har kan det leda till en högre nivå av trygghet, eftersom 

de får enhetliga svar från alla i organisationen. 

 

Vi har kunnat förstå att kontakt med intressenterna till DMOs vanligtvis sker via telefon 

och email. Flera av de DMOs vi har haft kontakt med i undersökningen berättar att de 

har kontakt med intressenterna genom personliga möten, vilket Eriksson beskriver är 

deras viktigaste kanal. Till skillnad från de andra DMOs beskriver Gibson och Wester 

att sociala medier används som kontaktpunkt med intressenterna. Vi har även kunnat 

förstå att samtliga DMOs lägger mycket tid på kontakt med intressenterna. Liknande 

som att en DMO bör skapa en effektiva interna dialoger menar vi att det även är viktigt 

att de har en fungerande och effektiva externa dialoger. Med effektivt sätt menar vi att 

dialogen tillför något till relationen mellan DMOs och intressenterna.  

 

Det är viktigt för organisationer att förstå konsekvensen av att extern kommunikation 

uteblir, enligt Grönroos (2008). Ifall en intressent nås av information från en annan källa 

än själva organisationen, när det gäller sådan information som organisationen borde ha 

förmedlat, finns det en stor risk att intressenterna uppfattar det som att organisationen 

inte bryr sig. Det anser vi kan leda till att intressenterna kan tappa förtroende för DMOs 

som i sin tur kan skapa Gap fyra, det vill säga ett gap mellan leveransen av 

destinationsprodukten och formuleringen av DMOs uppfattningar till specifikationen 

för upplevelsekvalitet. Vi anser att DMOs bör ha en förståelse för att det är av stor vikt 

att information förmedlas genom en dialog, även när det fäller information som anses ha 

en negativ påverkan på relationen mellan DMOs och intressenterna. Dialogen kan då i 

sin tur göra att DMOs och intressenterna kan samarbeta för att arbeta bort det problem 

som kan ha uppstått. 
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Teknologi i form av ett destinationsstyrningssystem menar Sigala (2013) kan användas 

för att underlätta samordningen av intressenterna, dialogen med dem och bidra med 

möjligheter för intressenterna att bli delaktiga i DMOs arbete. Detta system menar 

författaren kan samla information om organisationen till turisterna och om turisterna till 

organisationen, vilket kan bidra med en mer efterfrågeanpassad turistprodukt. Gibson 

berättar att förutom henne jobbar ytterligare tre personer inom organisationen. Vi har 

även kunnat förstå från andra DMOs att det är relativt små organisationer på det sättet 

att få arbetar inom dem. Dock finns det desto fler intressenter till organisationen som 

ska involveras. Bogren beskriver att intressenterna i form av delägare är fyra kommuner 

och omkring 600 företag, vilket visar på den stora mängd intressenter som kan finnas 

till en specifik DMO. I den DMO där Hallberg arbetar har de implementerat ett CRM-

system för att hantera intressenterna, samt kommer att användas för att samla 

information om intressenterna i framtiden.  

 

Vi anser att DMOs med fördel kan använda sig av den teknologi som Sigala (2013) 

beskriver, men att det är viktigt att det inte enbart blir grundläggande information som 

samlas in utan data för att skapa en mer djupgående förståelse för intressenterna. 

Samtidigt menar vi att det är av stor vikt för DMOs att kontinuerligt både samla in data 

till detta system och att kontinuerligt använda detta. För att minska gapet som kan 

finnas mellan planeringen och leveransen av turistprodukten, där intressenterna är 

involverad i båda arbetena, är det av stor vikt att använda ett 

destinationsstyrningssystem. Vi menar att det kan hjälpa DMOs med få anställda och 

många intressenter att samordnas mot en mer anpassad produkt mot turisterna.  

 

5.5 Gap V – DMOs utförande av upplevelsen och extern 

kommunikation 
Ett sätt att kommunicera den anpassade produkten, som en DMO kan skapa genom att 

överbrygga de tidigare gapen, är genom extern kommunikation. Det finns en 

problematik som kan uppstå för en DMOs när de formulerade krav som en 

destinationsupplevelse kan bestå av inte återspeglas i den externa kommunikationen, 

vilket då kan uppfattas fel av turisterna. Det kan innebära att det uppstår ett gap mellan 

DMOs utförande av upplevelsen och den externa kommunikationen. Grunden till detta 

gap är enligt Parasuraman et al. (1985) att företaget utlovar något i sin 
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marknadskommunikation som de sedan inte levererar. Vi har kunnat förstå att grunden 

till detta gap stämmer in för en DMO på liknande sätt som för ett tjänsteföretag. 

Komplexiteten för gapet kan dock öka för en DMO i jämförelse med tjänsteföretaget. 

Största anledningen till att gapet blir mer komplext är att leveransen av 

destinationsupplevelsen utförs av en DMOs intressenter. I jämförelse med ett 

tjänsteföretag, som enbart marknadsför den egna verksamheten, bör en DMO spegla en 

större grupp av näringsidkare i sin marknadsföring. Detta gör att det krävs en 

kontinuerlig dialog mellan intressenterna och DMOs för marknadsföringen.  

 

Vår undersökning har visat att flera DMOs arbetar med samma verktyg för extern 

kommunikation. Även då marknadsföringsverktygen inte skiljer sig åt avsevärt mellan 

olika DMOs har vi kunnat förstå att problematiken oftast inte i hur DMOs 

kommunicerar, utan istället vad de kommunicerar. I resultatet skilde sig DMOs åt 

mellan att ha ett övergripande kundfokus, till att försöka vara en förmedlare mellan 

intressenterna och turisterna, till att endast rikta sig mot intressenterna. Vilket även 

visade sig genom att det fanns skillnader mellan DMOs i hur mycket de integrerade 

med intressenterna. 

 

Vi anser att det bör finnas en balans i kommunikationen så att inte ett för stort fokus 

läggs på någon av grupperna, det vill säga intressenterna och turisterna. 

Konsekvenserna av att ha ett heltäckande intressentfokus kan bli att den externa 

kommunikationen inte riktar sig mot rätt målgrupp eller målgrupper och inte 

kommunicerar en upplevelse som turisten verkligen söker. En turist väljer destination 

utefter vad de söker för upplevelser och vad den har för livsstil. Detta består av sociala 

och känslomässiga värden, vilket enligt Morgan et al. (2007) utgör en del av 

destinationens personlighet och identitet. Det blir därmed viktigt med 

varumärkespersonligheten och varumärkesimagen för att positionera destinationen i 

turistens medvetande, menar Hosany et al. (2006).  

 

Ölands varumärkesstrategi grundar sig i varumärket Öland - I grunden annorlunda, 

vilket byggs upp av att den nya turismstrategin som förmedlar natur, kultur och 

geologin samt kalkstensklippan, enligt Lennartsson. Lennartsson anser att det tidigare 

lades ett för stort fokus på sol och bad, men hoppas kunna locka turister året runt med 

den nya strategin. Vi menar dock att Öland - I grunden annorlunda inte baseras på 
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något som turisterna har uttryckt om Öland, utan utgår mer från vad Öland anser sig 

kunna förmedla. Med endast ett intressentfokus ökar därmed risken att destinationen 

inte positionerar sig i kundens medvetande efter vad kunderna eftersöker. 

Varumärkespersonligheten och varumärkesimagen riskerar att inte tilltala de sociala och 

emotionella värden som turisten vill tillfredsställa genom resande. Konsekvenserna av 

ett för stort intressentfokus, vilket inträffar när turisternas bild av destinationen hamnar i 

andra hand, kan leda till att turisterna väljer att inte besöka destinationen. Dock så anser 

vi att det är viktigt att inte helt tappa fokus på intressenterna, då det kan leda till att den 

levererade upplevelsen inte håller den standards som utlovas i den externa 

kommunikationen. 

   

De DMOs i vår dagboksundersökning som istället hade ett stort kundfokus möter de 

motsatta svårigheterna. Den första risken är att den levererade upplevelsen inte 

överensstämmer med vad som utlovas i den externa kommunikationen på grund av en 

utebliven dialog med intressenterna. Att föra samman intressenterna och enas kring ett 

varumärke och en vision är en viktig uppgift för en DMO, menar Hankinson (2012). Då 

dialogen med intressenterna uteblir menar vi att det kan bli problematiskt att enas kring 

detta. Olika näringsidkare har olika visioner för destinationen vilka de kommunicerar ut 

på ett oenhetligt sätt. Tillexempel kan en museiägare vilja utveckla destinationen i en 

kulturell riktning medan en nattklubb kan vilja utveckla destinationen mot att ha ett mer 

aktivt nattliv. Därför blir den andra risken med ett för stort kundfokus från DMOs sida 

att de inte tar hänsyn till de visioner som intressenterna försöker förverkliga. 

Tillexempel kan en DMOs vision vara att locka mer barnfamiljer till destinationen och 

göra den mer barnvänlig, då de kanske har sett en stor potential i det segmentet. Detta 

skulle inte gå i linje med nattklubbsägarna som vill utveckla destinationen mot ett mer 

aktivt nattklubbsliv.  

 

Vi anser att en fördel med ett stort kundfokus är att varumärket kan positionera sig till 

den målgrupp som DMOs vill rikta sin destination och upplevelser till. Pike (2004) 

menar att destinationens positioneringsstrategi kan baseras på värdepropositioner, vilket 

är funktionella, känslomässiga och självuttryckande värden som kan påverka turistens 

köpbeslut. Ekinci et al. (2013) anser att det är avgörande för en destination att lära sig 

mer om turisternas individuella livsstilar för att skapa rätt positioneringsstrategi. Med 
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ett stort kundfokus blir detta möjligt. Men risken är stor att destinationen inte håller sin 

värdeproposition då turisten slutligen besöker destinationen.  

 

Som tidigare nämnts anser vi att en DMO kan balansera sin kommunikation mellan 

intressenterna och turisterna, även då detta kan vara en problematisk uppgift för en 

DMO. Morgan och Pritchard (2008) föreslår att en DMO ska basera sitt varumärke på 

kund- och intressentundersökningar för att göra organisationen konkurrenskraftigt. 

Problematiken är dock att detta är kostsamt för en DMO att utföra med begränsade 

resurser. I vår undersökning har DMOs arbetat med att övervinna detta gap på olika sätt. 

Vissa DMOs, har genomfört utbildningar med sina intressenter, för att lära dem mer om 

turisterna. Andra DMOs har låtit intressenterna ge skriva produktbeskrivningar över vad 

de erbjuder turisterna. Dessa arbetssätt är möjliga alternativ för att överbygga gapet 

mellan den externa kommunikationen och leveransen av upplevelsen. Gemensamt för 

de båda arbetssätten är att de bygger på en dialog mellan DMOs och dess intressenter. 

Bogren menar att deras organisation arbetar med försäljningsutvärderingar, som 

beskriver antal träffar och försäljning. Detta ger en möjlighet att skapa förståelse för 

ifall turisten verkligen efterfrågar det som destinationen erbjuder, dock först i efterhand.  

 

Bland DMOs i vårt datamaterial kan vi förstå att inte alla samarbetar med sina 

intressenter under ett och samma varumärke, vilket kan få konsekvenser i hur bilden av 

destinationen kommer att utformas för turisterna. På Öland finns det i dagsläget inte en 

DMO som kan utföra detta arbete, men vi anser att det är ytterst viktigt att bilda en 

DMO som kan samla intressenterna. Arbetet med detta har enligt Lennartsson redan 

påbörjats och är i första faserna av att bilda organisationen. När intressenterna är 

samlade bör en DMO komma med konkreta förslag på marknadsåtgärder som kan 

gynna intressenterna. För att integrera destinationen krävs det enligt Elbe et al. (2009) 

att DMOs har en hög nivå av legitimitet för att intressenterna ska ha tillit till 

organisationen. Detta menar Pike (2008) kan göras genom att lägga fokus på 

marknadskommunikationen. Författaren menar att varumärket genomgående bör 

integreras i marknadskommunikationen för att ge en enhetlig bild av destinationen till 

turisten. Detta kan göras genom en IMC strategi, vilket innebär att den integrerade 

marknadskommunikationen har en enhetlig röd tråd. 
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Det är dock viktigt att segmentera kommunikationen till olika målgrupper, då Grönroos 

(2008) menar att olika målgrupper kan ha olika behov som ska tillfredsställas. Här 

föreslår vi en segmentering som inte är beroende av ålder eller kön, utan istället att 

segmentera efter vad turisterna vill uppleva på destinationen. För att göra detta anser vi 

att DMOs kan genomföra marknadsundersökningar för att skapa en förståelse för vad 

olika turister söker på destinationer. På detta sätt kan en DMO få en översikt på vad 

turisterna vill uppleva och sedan föra vidare detta till destinationens intressenter genom 

utbildning och dialoger.  

 

Genom upplevelsesegmentering kan en DMO även förstå hur de olika segmentens 

förväntningar bildas. Dessutom kan en DMO skapa en förståelse för vilken upplevelse 

de ska kommunicera till vilket upplevelsesegment och vilket nyans av 

destinationspersonligheten som kan tänkas tilltala just det segmentet. Tillexempel bland 

de kluster som vi fann i vår undersökning kan vi förstå att Individualisten gärna vill 

skräddarsy sin egen upplevelse. Det gör att vi anser att DMOs kan kommunicera ut 

valmöjligheten i detta fall. Vi menar även från resultatet att Individualisten inte 

påverkas i en stor utsträckning av extern kommunikation, utan istället baserar sina 

förväntningar på att vilja tillfredsställa personligt behov och tidigare erfarenheter. Detta 

leder till att DMOs måste tänka om i valet av marknadsföringssätt till individualisten då 

de inte lyssnar till extern kommunikation.  

5.6 Gap VI – Destinationsupplevelsen och förväntningarnas matchning 
Det femte gapet, enligt Parasuraman et al. (1985) innefattar alla de tidigare gapen. Ifall 

gapet uppstår eller inte beror på ifall destinationen har lyckats överbygga tidigare gap. I 

vår undersökning kunde vi se tre olika kluster av turister växa fram. Undersökningen 

skapade inte kluster för en särskild destination, utan kan ses som ett allmänt exempel på 

hur en destination kan försöka överbygga gapen. Detta då vi i enkätundersökningen inte 

ställde frågor kopplade till en specifik destination, utan istället ville skapa oss en 

övergripande bild av turister. Klustren skiljer sig åt mellan destinationer och därför blir 

det viktigt att varje DMO gör en egen undersökning för att utreda vilka kluster som 

besöker deras destination.  

Vi menar även att det kan vara relevant att göra en övergripande undersökning av 

turister i allmänhet, för att få en förståelse för de turister som kan anses vara en 
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potentiell målgrupp. Parasuraman et al. (1985) menar att den faktiska 

destinationsupplevelsen bestäms av ett antal determinanter som är avgörande för 

tjänstekvaliteten. Vi valde att använda oss av författarens determinanter som var 

pålitlighet, tillförlitlighet, förståelse, bemötande, kommunikation, tillgänglighet, 

sakkunskap, reaktionssnabbhet, säkerhet och påtaglighet tillsammans med ytterligare tre 

determinanter som uppkom ur fokusgruppen. Dessa var skräddarsydd upplevelse, 

sensorisk upplevelse och bemötande från invånarna för att skapa en förståelse för vad 

olika turister vill uppleva på en destination. I empiriavsnittet går det att läsa mer i detalj 

om hur detta gjordes. En intressant upptäckt var att invånarnas bemötande och 

ljudupplevelsen inte hade en särskilt stark faktorladdning tillsammans med de andra 

determinanterna. Detta kan bero på antingen att vi har ställt frågan på fel sätt i enkäten 

eller att det är en omedveten upplevelse som turisten inte lägger någon stor vikt vid.  

 

De determinanter som Parasuraman et al. (1985) tog fram är avgörande för 

kvalitetsupplevelsen. Dessutom kan destinationsupplevelsen bero av andra faktorer som 

avgör dess kvalitet. Trots detta är andra forskare inte eniga om vad det är som genererar 

värde till turisterna. Pine och Gilmore (1999) menade att samhället redan för femton år 

sedan var på väg in i en upplevelseekonomi, där upplevelsen stod i fokus för att 

generera ett värde. Samtidigt menar Wang (2012) tretton år senare, att det framförallt är 

produktkvaliteten och servicekvaliteten samt turistens välbehag som är avgörande för 

det uppfattade värdet. Dessutom är upplevelsen, produktkvaliteten och servicekvaliteten 

enligt Yu och Fang (2009) tillsammans avgörande för vilket värde som 

destinationsupplevelsen kan skapa till turisten. Även då vi genom teorin inte har funnit 

en konkret lösning på vilka destinationsupplevelser som genererar ett värde till turisten, 

har vi ändå funnit ett resultat som vi menar kan hjälpa DMOs konstruera 

destinationsupplevelsen. Detta för att kunna matcha turistens förväntningar och 

överbygga det slutliga gapet.  

 

Det första en DMO kan göra är att skapa sig en större förståelse för turistens 

förväntningar vilket redovisas närmare i det första gapet. Förväntningarna en turist har 

bildat av destinationen kan vara avgörande för ifall de uppfattar ett värde eller inte av 

själva destinationsupplevelsen. Förutom en grundläggande förståelse för hur 

förväntningar kan bildas visar denna undersökning även på hur olika kluster av turister 
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kan bilda sina förväntningar på olika sätt. Som tidigare nämnts bildades dessa kluster 

beroende på vilken upplevelse på destinationen som turisten sökte.  

 

Från våra kluster kan vi sedan bilda oss en uppfattning om vilka dessa turister är. 

Tillexempel var medelvärdet för individualisering lägre för Paketresenären än för 

Lyxliraren och Individualisten. Därmed menar vi att Paketresenären är det av våra 

kluster som strävar mest mot en grupptillhörighet. Det innebär att Paketresenären kan 

komma att uppskatta en semesterupplevelse som kan göras i grupp. Vi menar här att 

destinationer kan erbjuda en sightseeingtur tillsammans med en större grupp eller en 

arrangerad grillkväll utanför campingplatsen. Trots att Paketresenären hade ett lägre 

behov av individualisering än de andra två klustren var dess medelvärde över medel. 

Det menar vi tyder på att det finns ett behov att utgå från ett förutbestämt paket men 

även att ha möjlighet att själva skapa upplevelsen, något som vi tror kan ha förändrats 

över tiden. Hultén et al. (2011) beskriver att samhället de senaste decennierna har 

utvecklats från ett materialistiskt till ett postmaterialistiskt samhälle där 

individualiseringen har blivit mer påtaglig än tidigare. Detta kan ses som en förklaring 

till varför samtliga tre kluster hade ett medelvärde över medel på individualisering.  

 

Till skillnad från Paketresenären söker Individualisten en upplevelse som särskiljer dem 

från andra individer. Kvaliteten är mindre viktigt för Individualisten än för 

Paketresenären och Lyxliraren. För Individualisten är det viktigast vad de kan se och 

göra på destinationen, det vill säga atmosfären, samt att de har en möjlighet att välja 

detta själva när det kommer till skapandet av destinationsupplevelsen. De föredrar inte 

att tillhöra en grupp på samma sätt som Paketresenären, utan istället använder 

destinationsupplevelsen som ett sätt att uttrycka sig själva. Individualisten kräver inte en 

hög nivå av kvalitet eller en hög nivå av multi-sensorisk upplevelse, utan deras optimala 

upplevelse skapas av att de kan utvecklas. En Individualist bryr sig inte om hur 

hotellrummet ser ut, men bokar gärna en semester som grundar sig i aktiviteter som de 

har ett intresse av, exempelvis en cykelsemester eller fågelskådning.  

 

Vi kan även tolka att det är viktigt för Individualisten att se självförverkligandet, något 

som är genomgående mellan grupperna som kan kopplas till samhällsförändringen. För 

en destination som har Individualisten som gäst kan det vara viktigt att låta denna 

planera sin upplevelse själv. Skräddarsydda aktiviteter kan göra upplevelsen mer 
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inbjudande, trevlig och minnesvärd enligt Lobo (2013). Även Pine och Gilmore (1999) 

anser att den skräddarsydda upplevelsen kan förhöja värdet åt kunden. Författarna 

menar att detta gäller för alla turister. Vi har dock genom våra kluster kunna konstatera 

att möjligheten att skräddarsy sin upplevelse kan uppfattas som olika viktigt för 

destinationsupplevelsen beroende på vilket kluster individer tillhör. 

 

Både den sensoriska upplevelsen och upplevelsen av atmosfären är beroende av 

sinnesupplevelsen. Pine och Gilmore (1999) menar att sinnena kan vara till hjälp för att 

göra upplevelsen minnesvärd. Lyxliraren ställer framförallt krav på att upplevelsen ska 

bli så bra som möjligt genom att sinnena tilltalas. Vi anser att Lyxliraren har klart för 

sig vilken slags upplevelse de söker, vilket även gör att de väljer destination utifrån 

detta. Detta kan kopplas till Lyxlirarens efterfrågan på kvalitet och att de utgår ifrån att 

en viss kvalitetsnivå ska finnas på destinationen. Detta för att de sedan vill ha ett 

utrymme att genom en multi-sensorisk stimulans skapa en, enligt individerna, optimal 

upplevelse. Att de strävar mot den optimala upplevelsen har även att göra med den höga 

nivå av individualisering som återfinns hos Lyxliraren, då de inte litar på att någon 

annan kan skapa en så bra upplevelse som de kan. Först när de själva får bygga sin 

upplevelse kan den bli så bra som de hade tänkt sig. Eftersom Lyxliraren har en tydlig 

förståelse för vad de söker på en destination, blir det även viktigt för dem att 

destinationer differentierar sig och erbjuder vad de söker. De vill hitta det lilla extra, 

men helst utan att behöva leta efter det.  

 

Klusterindelningen anser vi kan vara ett bra sätt att skapa en större förståelse för 

turisterna. Samtidigt så finns det författare som skulle vara kritiska på att indelningen 

endast är baserad på vad turisterna söker för destinationsupplevelse. Framförallt som att 

klustren inte helt löser problemet för hur turisten kommer att värdera 

destinationsupplevelsen. Dock menar vi att det istället kan användas som ett verktyg för 

att hjälpa DMOs att positionera upplevelsen och kommunicera ut den mot målgruppen 

eller målgrupperna så att ett värde kan skapas.  

 

Steene (2013) menar att turistens utvärdering av upplevelsen styrs av individens 

preferenser, inkomst, priset av upplevelsen samt ifall en annan upplevelse kan fås till ett 

billigare pris. Vår klusterindelning tar inte hänsyn till turistens inkomst eller priset av 

upplevelsen, men det betyder inte att det är något som vi menar att en DMO ska bortse 
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från. För de DMOs som deltog i dagboksundersökningen kunde vi utläsa vissa 

determinanter. Alla DMOs arrangerade aktiviteter på sin destination för att förhöja 

värdet för turisten. Dock kunde vi utläsa att många av aktiviteterna liknade varandra. 

Exempelvis arrangerade fyra av våra fem DMOs matrelaterade aktiviteter på sin 

destination. Detta kan ses som problematiskt då det blir lättare för en turist att göra just 

det som Steene (2013) beskrev, nämligen jämföra ifall den kan få upplevelsen till ett 

billigare pris någon annanstans. Destinationen kan göras mer konkurrenskraftig ifall en 

DMO ser till att den särskiljer sig från andra destinationer. Därför anser vi att DMOs 

bör hålla uppsikt över vilka evenemang som kommer hållas på andra destinationer för 

att kunna urskilja sig från mängden.  

För att en destination ska generera värde till turisten är det viktigt att de håller, eller 

överträffar, vad de utlovar. Ifall en turist tar emot en värdeproposition från DMO som 

upplevelsen inte svarar upp mot eller kan hålla kvalitetsmässigt, kan det leda till att 

turisterna inte återkommer till destinationen. Detta kan kopplas till det Schmitt (2003) 

menar när han beskriver att en organisations värdeproposition bör vara grundad i 

kundernas behov. Vargo och Lusch (2008) föreslår att en organisation ska styras genom 

en tjänstedominerat synsätt. Genom detta kan DMOs tillsammans med turisten 

samskapa värdet på destinationen.  

Ifall turisterna engageras mer i processen med skapandet av turistupplevelsen ökar 

möjligheten för att den utförs på rätt sätt. Tynan och McKechnie (2009) menar att 

samskapande värde kan vara positivt, då turisten och DMOs tar gemensamma beslut 

samt risker i byggandet av upplevelsen. Vi anser att ett gemensamt ansvar för 

upplevelsen skulle kunna hjälpa många destinationer att nå ett högre värde. Genom ett 

gemensamt ansvar finns det en mindre risk för att turistens uppfattade värde sänks ifall 

upplevelsen inte blev som turisten förväntat sig. Detta då varje individ kan utvärdera 

upplevelsen beroende på sin egen delaktighet i den. En mer delaktig turist menar vi har 

en större möjlighet att nå ett högre värde genom samskapandeprocessen.  

I denna analys har vi kunnat konstatera att Parasuramans et al. (1985) gapmodell går att 

applicera på en destination. Dessutom har vi kunnat förstå karaktären av dessa gap och 

hur de kan särskilja sig mellan olika destinationer. I nästa avsnitt presenteras mer 

konkreta åtgärder angående hur en DMO kan använda sig av gapmodellen på en 

destination.  
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6. Slutsats 

Utifrån diskussionerna Du har tagit del av i analysen kommer Du i följande kapitel att 
förstå hur vi menar att en DMO borde agera på en destination för att förstå turisternas 
förväntningar på destinationsupplevelsen. Hur vår undersökning har bidragit teoretiskt och 
praktiskt presenteras även senare i kapitlet. Vi avslutar uppsatsen med förslag för framtida 
forskning utifrån några delar av det ämne som nu ligger oss varmt om hjärtat. 
  
 

I analysen har vi diskuterat vilka svårigheter en DMO kan komma att ställas inför i de 

olika gapen från Parasuramans et al. (1985) gapmodell. Nedan kommer vi att besvara 

frågeställningen ”Hur kan DMOs arbeta för att förstå turisternas förväntningar och vad 

turisterna efterfrågar av en destinationsupplevelse?” genom rekommendationer 

angående hur en DMO kan arbeta för att övervinna gapen från Parasuraman et al. 

(1985). Mer detaljerade rekommendationer återfinns i bilaga 16. 

 

Gapmodellen som har använts genomgående i undersökningen har anpassats för att 

kunna appliceras på en destination och turism. Då gapmodellen syftar till att visa hur 

förväntningar fungerar menar vi att genom rekommendationerna ha uppnått 

undersökningens syfte, det vill säga att skapa en förståelse för turisternas 

förväntningar, både hur de skapas och hur de kan påverka turistens uppfattade 

destinationsupplevelse. Samtidigt visar modellen på hur determinanter påverkar 

kvaliteten av upplevelsen, vilket fyller undersökningens syfte att förklara hur turister 

kan delas in i olika målgrupper baserat utifrån vad de efterfrågar av en 

destinationsupplevelse. Hur delarna kan vara mer eller mindre viktiga för turister anser 

vi framförallt har uppnåtts genom att i undersökningen visar på hur turister kan delas in 

i målgrupper efter vad de söker på destinationen, samt vad turisterna tycker är viktigt i 

upplevelsen. Då den anpassade gapmodellen även inkluderar organisationens perspektiv 

och dess arbete, menar vi att syftet att kunna förklara för DMOs hur de kan arbeta med 

hänsyn till turisternas förväntningar är uppnått. 

 

För att överbrygga det första gapet rekommenderar vi att en DMO börjar med att 

kartlägga vilka trender som har uppstått genom kulturella förändringar i samhället. 

Exempel på en nuvarande kulturell förändring är det postmaterialistiska samhället som 

har gjort att turisten söker efter ett självförverkligande och en individualisering. 
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Trenden i detta är att individer bekräftar sig själva genom sin konsumtion av produkter, 

samt även genom resande. Därefter kan DMOs involvera turisten i skapandet av 

destinationsupplevelsen. Detta kan bidra till att turisten enklare kan identifiera sig med 

destinationsupplevelsen och få en högre kunskap om vad som erbjuds. Vi menar att 

genom att se till dessa förändringar kan DMOs få en förståelse för vilka intressen och 

preferenser som turisten har. 

 

Vi rekommenderar även en DMO att dela in sina turister i passande målgrupper för 

vilka destinationsupplevelse de efterfrågar för att kunna överbrygga det första gapet, 

vilken vår klusterindelning har visat på. Dessa målgrupper bör inte baseras på stora 

demografiska segment efter ålder, kön och familjesituation. Vi menar att vår 

klusterindelning av turister, i den empiriska undersökningen, visar på att DMOs kan 

dela in målgrupper efter vad individerna söker för upplevelse. Klustren visar på att 

determinanterna från Parasuramans et al. (1985) gapmodell, samt våra justeringar, är 

olika viktiga för olika turister. Detta visade sig vara oberoende av exempelvis ålder och 

familjesituation, vilket visar på att indelning av målgrupper kan göras på ett annat sätt 

än efter demografiska faktorer.     

 

Efter indelningen av målgrupper bör destinationen kartlägga hur olika segment bildar 

sina förväntningar inför destinationsupplevelsen. Undersökningen har visat på att olika 

målgrupper bildar förväntningar på olika sätt. Vi menar att DMOs genom detta kan få 

en förståelse för hur olika målgrupper bildar olika förväntningar, samt att olika 

målgruppers förväntningar påverkas av olika saker. Först när en DMO har denna 

förståelse kan organisationen få en förståelse för vilka angreppssätt som är bäst för att 

påverka respektive målgrupps förväntningar på destinationen. Därmed är vår tredje 

rekommendation för att överbrygga första gapet att DMOs undersöker hur turisterna 

skapar sina förväntningar. I vår studie har vi utgått från att förväntningarna skapas 

genom WOM, personliga behov, tidigare erfarenheter och extern kommunikation. Vår 

undersökning gjordes dock inte för en specifik destination och därför rekommenderar vi 

att en DMOs marknadsundersökning ska utgå från deras specifika destination. För 

DMOs med resurser som inte räcker till menar vi att det är ett alternativ att samarbeta 

med universitet för att få ner kostnaden för marknadsundersökningen. Dock vill vi 

framhäva att organisationen bör tydliggöra problemet samt vad det är destinationen 

behöver få en större förståelse för. 
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För att överbygga gap två anser vi att en DMO bör arbeta med att skapa ett förtroende 

hos intressenterna. För att uppnå detta rekommenderar vi att DMOs visar på en expertis 

genom kunskap om turisterna och marknadsföringsaktiviteterna gentemot 

intressenterna. Här anser vi att en DMO bör agera som en tydlig ledare för att samla 

intressenterna och vinna deras förtroende. När en DMO agerar som en tydlig ledare kan 

bilden av destinationen bli mer övergripande för intressenterna på destinationen, vilket 

även kan skapa en enhetlig bild av destinationen mot intressenterna. Det innefattar att 

en DMO bör föra en kontinuerlig dialog med intressenterna. Nästa steg för att 

överbygga gapet är att skapa en gemensam vision, varumärke och värderingar. Detta är 

viktigt för att skapa en enhetlig destination och en förståelse mellan intressenterna. För 

att göra detta rekommenderar vi möten och konferenser med intressenterna och DMOs.  

 

För att överbrygga det tredje gapet rekommenderar vi att DMOs tillsammans med 

intressenterna gör en omvärldsanalys. Genom detta kan en DMO och dess intressenter 

tillsammans skapa övergripande mål för destinationsutvecklingen. Det är viktigt att en 

DMO i diskussion med intressenterna väger in sin kunskap om turisten, för att inte 

destinationens mål endast ska bli baserade på intressenterna. Här rekommenderar vi 

även att både lång- och kortsiktiga mål sätts upp, exempelvis att det kommande året öka 

antalet nöjda turister samt att år 2030 ha fördubblat omsättningen. Vi menar att det är av 

stor vikt att destinationen inte enbart har långsiktiga mål, då turistindustrin är en 

bransch som ständigt kan vara i en process av förändring. Samtidigt anser vi att fokus 

bör ligga på att både uppnå kvantitativa och kvalitativa mål, då kvalitativa målen i form 

av exempelvis kundtillfredsställelse är en viktig faktor till att turister ska återvända.  

Ytterligare en rekommendation är att intressenterna inkluderas i planeringen för att 

kunna minska risken att de skapar olika planeringar för destinationsutvecklingen. 

Dessutom kan intressenterna i och med detta få ett större förtroende för de beslut som 

DMOs fattar.  

 

För att överbrygga det fjärde gapet rekommenderar vi DMOs att skapa fungerande 

externa och interna dialoger. Beroende på organisationens storlek, är möten mer eller 

mindre tidskrävande. För DMOs av den större storleken är ett alternativ att arrangera 

gruppmöten. När interna dialoger existerar, kan de anställda diskutera problem som har 

uppstått samt dela med sig av tidigare erfarenheter över hur dessa kan lösas. Då det 
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finns ett stort antal intressenter, rekommenderar vi att DMOs delar in intressenterna 

efter projekt. På detta sätt kan det vara enklare att föra en bra dialog med intressenterna, 

samt även mellan intressenterna, då samtliga inom ett specifikt projekt kan fokusera på 

liknande mål. Vi rekommenderar även att DMOs skapar ett destinationsstyrningssystem 

för att samla intressenterna. Genom detta system kan information om organisationen till 

turisterna och om turisterna till organisationen samlas, vilket kan bidra till en mer 

efterfrågeanpassad turistprodukt.  

 

För att överbygga det femte gapet rekommenderar vi att en DMO balanserar sin 

kommunikation för att inte falla över i ett för stort intressent- eller kundfokus. Här kan 

en DMO se sig själv mer som en förmedlare mellan turisten och intressenterna, än en 

organisation med en egen agenda. Vi rekommenderar även att 

varumärkespersonligheten anpassas till de olika målgrupperna som besöker 

destinationen. Det innebär inte att destinationen ska förändra varumärket, utan istället 

framhäva olika sidor av det beroende på målgruppens preferenser angående 

destinationsupplevelsen. Exempelvis kan en hög nivå av standard lyftas fram ifall 

målgruppen är Lyxliraren, eller en grupptillhörighet ifall målgruppen är Paketresenären. 

DMOs bör även undersöka hur de kommunicerar med sina olika målgrupper, då 

undersökningen har visat på att de skapar sina förväntningar på olika sätt. Vi 

rekommenderar också att en DMO tillsammans med intressenterna skapar en IMC-

strategi, samt att de inte utlovar ett för högt värde i sin marknadsföring. Risken ökar då 

för att turisten inte kommer få sina förväntningar tillfredsställda, vilket leder till ett 

mindre upplevt värde på destinationen.  

 

För att överbygga det sjätte gapet rekommenderar vi att en DMO särskiljer sig från 

konkurrenterna, det vill säga positionerar sig. Genom detta kan risken för att 

destinationsupplevelsen jämförs med konkurrenterna prismässigt minska. Vi menar att 

DMOs aktivt bör arbeta med att särskilja destinationen från konkurrerande destinationer 

samt undersöka vilka upplevelser som konkurrenterna erbjuder. Vi rekommenderar 

även att DMOs anställer eller själva agerar ”Mystery shoppers” på destinationen. Denna 

person skulle i sitt arbete undersöka hur turisterna hanteras av intressenterna, det vill 

säga leverantörerna av produkten, på destinationen. De kan i sitt arbete kontrollera 

vilket bemötande en turist får, vilken servicenivå som intressenterna uppnår och hur 

intressenterna hanterar vardagliga problem som kan uppstå. Detta anser vi kan vara ett 
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bra sätt att utvärdera destinationsupplevelsen samt få en större förståelse för hur 

turisterna upplever destinationen.  

 

Vi rekommenderar även att destinationens hemsida och turistbyrå blir mer 

upplevelseinriktade för destinationen. Detta kan göras genom att exempelvis turistbyrån 

inför Smartboards, där turisterna kan klicka in på olika kategorier av upplevelser. 

Formuleringar av upplevelsen bör väljas utifrån vilka målgrupper organisationen tror 

kommer läsa informationen. Det bör även finnas möjlighet att överföra informationen 

till mobilen eller att det finns möjlighet att skriva ut. Fördelen med att göra detta genom 

en Smartboard är att DMOs kan spara viktig information om vilka upplevelser som 

turister var intresserade av. Detta sätt kan även användas till att utvärdera hur många 

som besökte en viss destinationsupplevelse i efterhand.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
Denna undersökning har haft som syfte att undersöka ifall Parasuramans et. al (1985) 

gapmodell är applicerbar på en destination. Vi har kunnat konstatera att gapmodellen, 

med vissa anpassningar till turistteorin, kan användas som ett analysverktyg för en 

destination. Vi menar att vår teoretiska genomgång och empiriska undersökning har 

bidragit till skapandet av denna modell, se figur 16, vilket gör att den sammanfattar det 

teoretiska bidraget som vår studie har genererat till. 

   

Figur 16 Författarnas teoretiska modell 
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6.2 Praktiskt bidrag  
Denna undersökning har genererat ett analysverktyg som kan användas av DMOs i 

deras arbete med destinationsutveckling, med turisternas efterfrågan och förväntningar i 

åtanke. Som resultat har vi skapat en modell som en DMO kan följa steg för steg för att 

uppnå detta, se figur 16. Vårt praktiska bidrag till DMOs i Sverige innefattar även de 

rekommendationer vi har skapat för hur de ska överbrygga gapen i sin dagliga 

verksamhet, se bilaga 16 för en mer utförlig version.   

6.2.1 Kunskapsöverförande 

För att förmedla den kunskap som undersökningen har gett oss kommer vi att skapa en 

komprimerad version av rapporten till Borgholms kommun, vilket vi även kommer att 

presentera muntligt. Den komprimerade rapporten kommer också övriga DMOs som 

deltog i undersökningen att få ta del av, då de själva har efterfrågat detta. Det innebär att 

sex organisationer, med en spridning i hela Sverige, kommer att få tillgång till 

undersökningens resultat.  

 

6.3 Framtida forskning  
Vår undersökning har kommit fram till att gapmodellen kan användas som 

analysverktyg för att hjälpa en DMO att få en större förståelse för sina turister samt 

hantera organisatoriska gap som kan leda till en bristande destinationsupplevelse. Vår 

undersökning ger dock inte svar på hur en specifik DMO kan lösa dessa problem, då vi 

inte har fokuserat på att lösa en enskild DMOs problem. Det kan i en enskild DMO 

uppkomma problem som vi inte täckt in i vår mer övergripande undersökning. Därför 

anser vi att nästa steg bör vara att applicera vårt utformade analysverktyg, presenterat i 

figur 16, på olika destinationer. Med hjälp av analysverktyget kan forskningen sedan 

utreda en specifik destinations problem. Vidare forskning behövs även för att undersöka 

ifall analysverktyget fungerar för en DMO som arbetar på en annan nivå än den 

regionala, då vi i vår undersökning har begränsat oss till detta.  

 

Vi anser att mer forskning behövs kring ifall olika kluster av turister har en större eller 

mindre benägenhet att generera ett värde av destinationsupplevelsen samt ifall olika 

kluster skiljer sig åt angående lojalitet bland turister. Mer forskning behövs även för att 

undersöka vilka slags destinationsupplevelser som kan generera mer värde och leda till 

lojalitet.  
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2. Litteraturstudie 
 
 
 

   



  
 

145 
 

3. Vår undersökningsmodell  
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4. Begrepp, variabler och indikatorer för fokusgrupp 

 

Begrepp Variabel Indikator/Fråga 

Turism 

Behov Varför turistar du? 

Motivation Vad vill du få ut av din resa? 

Val Vad styr ditt val av destination? 

Beteende på destinationen Vad gör du på destinationen? 

Förväntningar Vad bygger du dina förväntningar på? 

Utvärdering Vad uppfattar du av en destination? 

Upplevelse 

På destinationen 
Vill du vara delaktig i skapandet av 

din upplevelse själv? 

Förväntad  Styr dina förväntningar upplevelsen? 

Minne Vad minns du av din förra semester? 

Varumärke 

Medvetenhet 
Hur viktigt är det för dig att känna till 

destinationen innan du reser dit? 

Varumärkespersonlighet 
Kan ni beskriva den här 

destinationens personlighet? 

Varumärkesimage 

Vad är det för bild du vill ha av en 

destination för att välja det som 

resmål? 

Varumärkeslojalitet 
Hur påverkar varumärket din vilja att 

återkomma till en destination? 
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5. Intervjuguide till fokusgrupp 
 

Turism 

Behov 

Varför turistar du? Av vilken anledning? 

Motivation 

Vad vill du få ut av din resa? 

Val 

Vad styr ditt val av destination?  

Hur får du din information som du använder inför dina val?  

Hur skulle du välja mellan fyra olika destinationer om du hade deras broschyrer 

framför dig? 

Beteende på destinationen 

Vad gör du på destinationen och varför? 

Förväntningar 

Vad bygger du dina förväntningar på?  

Vad styr dina förväntningar mest? 

Utvärdering 

Vad uppfattar du av en destination?  

Är detta alltid detsamma? 

 

Upplevelse 

Upplevelse på destinationen 

Vill du vara delaktig i skapandet av din upplevelse själv? 

Vad skapar den optimala upplevelsen på en destination? Vad innefattar det? 

Varför? 

Förväntad upplevelse 

Styr dina förväntningar upplevelsen? 

Styr dina tidigare upplevelser dina förväntningar? 

Minne 

Vad minns du av din förra semester?  

Beskriv din värsta semesterupplevelse! Hur hade det kunnat bli bra?  

Vad minns du från din barndoms semestrar? 
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Varumärke 

Medvetenhet 

Hur viktigt är det för dig att du känner till destinationen innan du reser dit?  

Om vi säger semesterdestination vad tänker ni på då? 

Varumärkespersonlighet 

Kan ni beskriva den här destinationens personlighet?  

Skulle ni kunna tänka er att resa dit?  

Hur viktigt är det för dig att destinationens personlighet kopplas till din egen? 

Varumärkesimage  

Hur skulle en destination kunna använda sitt varumärke för att nå ut till dig?  

Vad är det för bild du vill ha av en destination för att välja det som resmål?  

Vad krävs av ett varumärke för att du ska skapa en förväntan av destinationen? 

Varumärkeslojalitet 

Hur påverkar varumärket din vilja att återkomma till en destination?  

Hur styr varumärket ditt val av destination?  

Finns det någon destination som du skulle vilja vara stamgäst på? Varför?  
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6. Begrepp, variabel och indikatorer för enkät 
 

Begrepp Variabel Indikator Hämtad från 

Destinations- 

upplevelse 

Pålitlighet Håller sitt löfte Parasuraman et al. (1985) 

Personlig service 

Reaktionssnabbhet Parasuraman et al. (1985) 

Kompetens Parasuraman et al. (1985) 

Personlig bemötande Parasuraman et al. (1985) 

Säkerhet Trygghet Parasuraman et al. (1985) 

Påtaglighet Turistcenter Parasuraman et al. (1985) 

Sensorisk upplevelse 

Ljudintryck Hultén et al. (2011) 

Visuella intryck Hultén et al. (2011) 

Känselintryck Hultén et al. (2011) 

Smakintryck Hultén et al. (2011) 

Doftintryck Hultén et al. (2011) 

Alla fem sinnen Hultén et al. (2011) 

Skräddarsydda 

lösningar 

Skräddarsy upplevelsen 

själv 

Fokusgrupp, Kvinna 22 år, 

Man 29 år & Lobo (2013) 

Invånare Vänligt bemötande 
Fokusgrupp, Man 29, 

Kvinna 19 år 

Aktiviteter Passar intressen Fokusgrupp, Man 26 år 

WOM 

Vänner och familj 
Beskrivningar av 

destination 

Fokusgrupp, kvinna 22, & 

Dichter (1966), Fill (2009) 

 

Sociala medier 
Inlägg på Facebook, 

Twitter, Instagram 

Fokusgrupp, kvinna 19B 

& 

Munar och Jacobsen 

(2014) 

Övriga internet 
TripAdvisor eller 

Flashback 

Fokusgrupp, Man 26 år & 

Wang-Ju Liang et al. 

(2013) 

Dåligt rykte 
Väljer bort destinationer 

med… 
Fokusgrupp, Man 29 år 

 



  
 

150 
 

Personliga 

behov 

Personlig utveckling Att utvecklas som person 

Bond och Falk (2013), 

Hultén et al. (2011), 

Mehmetoglu (2012)  

Bekräftelsebehov 

Status Mehmetoglu (2012)  

Berätta för andra 

Fokusgrupp, Man 29 år & 

Lam och So (2013) , 

Mehmetoglu (2012) 

Behov av förändring Avbrott från vardagen 
Fokusgrupp, Man 19 år & 

Sharpley (2003) 

Tillhörighet 

Andra svenskar 
Fokusgrupp, Man 29 år  

 

Sällskap med andra 
Mehmetoglu (2012) 

 

Socioekonomisk 

situation 

Familj- och ekonomisk 

situation 

Fokusgrupp, Kvinna 22 år, 

Kvinna 19A år & 

Mehmetoglu (2012), 

Steene (2013) 

Tidigare 

erfarenheter 

Tidigare 

destinationsbesök  

Tidigare besök påverkar 

framtida  

Fokusgrupp Kvinna 22 år 

& Marschall 

(2012a)(2012b) 

Krav 

Kräver mer av framtida 

destinationsbesök 

Fokusgrupp, Man 26 år, 

Man 29 år, Kvinna 24 år 

Grundläggande krav  
Fokusgrupp, Man 26 år, 

Man 29 år, Kvinna 24 år 

Extern 

kommunikation 

TV-serier och filmer TV och film på en plats 
Fokusgrupp, Kvinna 23 år, 

Pike (2012) 

Varumärke Destinationens varumärke 

Morgan et al. (2003), 

Morgan och Pritchard 

(2008), Hankinson (2012) 

Recensioner Tidningar Fill (2009) 

Reklam TV, radio eller tidningar 
Fokusgrupp, Kvinna 23 år, 

Kvinna 19A  
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7. Frågor för begrepp enkät 

Förväntningar 
Faktorer Frågor Skalor Hämtat 

från  
Variabel: 

Word-of-mouth 

Hur mycket påverkas dina 

förväntningar av: 
Ordinalskala 

 

Indikator: Vänner 

och familj 

Vänner och familjs beskrivningar 

av destinationen 

1-5 Kvinna, 22 år & 

Dichter (1966), 

Fill (2009) 

Indikator: Sociala 

medier 

Inlägg på Facebook, Intagram 

och Twitter 

1-5 Kvinna, 19B år 

& Munar och 

Jacobsen (2014) 

Indikator: Övriga 

internetkällor 

Andra internetkällor, som 

bloggar, TripAdvisor eller 

Flashback 

1-5 Man, 26 år & 

Wang-Ju Liang 

et al. (2013) 

Indikator: Dåligt 

rykte  

Jag väljer bort destinationer med 

dåligt rykte då jag ska besluta om 

vart jag ska resa på semester  

1-5 Man, 29 år 

Variabel: Personliga 

behov 

Hur viktigt är det för dig 

att/påståenden 
Ordinalskala 

 

Indikator: Personlig 

utveckling 

Hur viktigt är det för dig: 

Att utvecklas som person på en 

semesterdestination 

 

 

1-5 Bond och Falk 

(2013), Hultén 

et al. (2011), 

Mehmetoglu 

(2012) 

Indikator: 

Bekräftelsebehov 

Hur viktigt är det för dig: 

-‐ Att en 
semesterdestination ger 
dig status  

-‐ Att berätta för andra om 
den semesterdestination 
du reser till 

 

1-5 Mehmetoglu 

(2012), Man, 29 

år, Lam och So 

(2013) 

Indikator: Behov av 

förändring 

 

 

Hur viktigt är det för dig: 

Att resa för att få ett avbrott från 

vardagen  

 

1-5 Man, 19 år & 

Sharpley (2003) 
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Indikator: 

Tillhörighet 

Påstående: 

-‐ Jag söker mig till andra 
svenskar när jag är på en 
semesterdestination 

-‐ Mina förväntningar på en 
semesterdestination 
påverkas av att jag reser i 
sällskap med andra 

1-5 Man, 29 år & 

Mehmetoglu 

(2012) 

Indikator: 

Socioekonomisk 

situation  

Påstående: 

Min livssituation (dvs. 

ekonomisk- och familjesituation) 

påverkar förväntningarna jag 

skapar av en semesterdestination 

1-5 Kvinna, 22 år, 

Kvinna,19A år 

& Mehmetoglu 

(2012), Steene 

(2013) 

Variabel: Tidigare 

erfarenheter 
Påstående Ordinalskala 

 

Indikator: Tidigare 

destinationsbesök 

 

Tidigare destinationer jag har 

besökt påverkar förväntningarna 

på mina framtida resmål 

 

1-5 Kvinna, 22 år & 

Marschall 

(2012a), (2012b) 

Indikator: Kraven  

 

-‐ Tidigare 
semesterupplevelser har 
gjort att jag kräver mer 
av framtida resmål  

-‐ Jag har grundläggande 
krav som måste 
uppfyllas under min resa 

1-5 Man, 26 år, 

Man, 29 år, 

Kvinna, 24 år 

Variabel: Extern 

kommunikation 

Hur mycket påverkas dina 

förväntningar på en 

semesterdestination av: 

Ordinalskala 

 

Indikator: Tv-serier 

och filmer 

 

Tv-serier eller filmer (som 

utspelas på specifika platser eller 

i ett reseprogram) 

 

1-5 Kvinna, 23 år & 

Pike (2012) 

Indikator: 

Varumärke 

 

Destinationens varumärke (ex. 

”Las Vegas- What happens in 

Vehas stays in Vegas” eller 

”Stockholm- Capital of 

Scandinavia”) 

 

1-5 Morgan et al. 

(2003), Morgan 

och Pritchard 

(2008), 

Hankinson 

(2012) 

Indikator: 

Recensioner 

Recensioner i tidningar (dags-

eller facktidningar) 

1-5 Fill (2009) 
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Uppfattad destinationsupplevelse 

Faktor Fråga Skala Hämtat från 
Variabel: Uppfattad 

destinationsupplevelse 

Hur betydelsefullt det 

är för dig att: 
Ordinalskala 

 

Indikator: Pålitlighet Turistorganisationen 

(exempelvis turistbyrå) 

på en semesterdestination 

håller vad de utlovar 

1-5 Parasuraman et 

al. (1985) 

Indikator: Personlig 

service 

 

Turistorganisationen på 

en semesterdestination 

(ex. turistbyrå) snabbt 

reagerar på din kontakt 

 

1-5 Parasuraman et 

al. (1985) 

Personalen på 

semesterdestinationens 

företag har hög 

kompetens 

 

1-5 

Du får ett personligt 

bemötande av personalen 

på semesterdestinationens 

företag 

1-5 

Indikator: Säkerhet Du kan känna dig trygg 

på en semesterdestination  

1-5 Parasuraman et 

al. (1985) 

Indikator: Påtaglighet Det finns ett turistcenter 

på en semesterdestination 

1-5 Parasuraman et 

al. (1985) 

 

  

Indikator: Reklam Destinationens reklam i TV, 

tidningar och radio 

1-5 Kvinna, 23 år, 

Kvinna, 19A år 
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Indikator: Sensorisk 

upplevelse 

 

Ljudintryck 

 

1-5 

Hultén et al. 

(2011) 

Visuella intryck 

 

1-5 

Intryck från känselintryck 

 

1-5 

Smakintryck 

 

1-5 

Doftintryck 

 

1-5 

Att alla fem sinnen 

(hörsel, syn, känsel, doft 

och smak) tilltalas 

1-5 

Indikator: invånare Att du får ett vänligt 

bemötande av invånarna 

på destinationen 

1-5 Man, 29 år, 

Kvinna, 19 år 

Indikator: 

skräddarsydda 

lösningar 

Du kan skräddarsy din 

upplevelse själv på 

semesterdestinationen 

1-5 Kvinna, 22 år, 

Man, 29 år Lobo 

(2013) 

 Påstående    

Indikator: Aktiviteter  Jag väljer 

semesterdestination 

utifrån aktiviteter som 

passar mina intressen 

1-5 Man, 26 år 
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Bakgrund 

Faktor Fråga Skala 
Variabel: Ålder  Kvot 

Indikator: År Ålder? Fyll i Fri skrift 

Variabel: Kön 

 

 Diktoma 

Indikator: Man/Kvinna Kön? Man/Kvinna 

 

Kryssfråga 

Variabel: Hushåll 

 

 Kvot 

Indikator: Antal vuxna 

 

Hur många vuxna (över 18 år) 

bor i ditt hushåll? 

Fri skrift 

Indikator: Antal barn Hur många barn (under 18 år) 

bor i ditt hushåll? 

Fri skrift 

Variabel: Semesterresor  Kvot 

Indikator: Antal resor i 

Sverige 

Hur många gånger har du varit 

på semester på annan ort i 

Sverige de senaste tre åren? 

Fri skrift 

Variabel: Inkomst  Intervall 

Indikator: Hushållets 

inkomst  

Fyll i hushållets inkomst efter 

skatt per månad 

Under 15000 

15 001-20 000 

20 001-25 000 

25 001-30 000 

30 001-35 000 

35 001-40 000 

40 001-45 000 

45 001-50 000 

50 001-55 000 

55 001-60 000 

Över 60 000 

Kryssfråga 
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Variabel: Utbildning  Intervall 

Indikator: Avslutad 

utbildning 

Vad är din högsta utbildning? 

Grundskolenivå 

Gymnasienivå 

Universitetsnivå 

Kryssfråga 
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8. Enkät 
 
1. Kön 

¨ Man 
¨ Kvinna 

 
2. Ålder 
Fyll i ______________ 
 
3. Hur många vuxna (över 18 år) bor i ditt hushåll? 

__________________ 
 

4. Hur många barn (under 18 år) bor i ditt hushåll? 

__________________ 
 

5. Hur många gånger har du varit på semester på annan ort i Sverige de senaste tre 
(3) åren?  

__________________ 
 

6. Hur viktigt är det för dig att utvecklas som person på en semesterdestination? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

7. Hur viktigt är det för dig att en semesterdestination ger dig status? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

8. Hur viktigt är det för dig att berätta för andra om semesterdestination du reser till? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

9. Hur viktigt är det för dig att resa för att få ett avbrott från vardagen? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
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Hur mycket påverkas dina förväntningar på en semesterdestination av:   

10 a. Vänner och familjs beskrivningar av destinationen 

1 2 3 4 5 
Inte alls    Mycket viktigt 
 

10 b. Inlägg på Facebook, Instagram och/eller Twitter 

1 2 3 4 5 
Inte alls    Mycket viktigt 
 

10 c. Andra internetkällor, som bloggar, Tripadvisor eller Flashback 

1 2 3 4 5 
Inte alls    Mycket viktigt 
 

10 d. TV-serier eller filmer (som utspelas på specifika platser eller i ett reseprogram). 

1 2 3 4 5 
Inte alls    Mycket viktigt 
 

10 e. Destinationens varumärke (ex. ”Las Vegas – what happens in Vegas, stays in 
Vegas” eller ”Stockholm – capital of Scandinavia”.) 

1 2 3 4 5 
Inte alls    Mycket viktigt 
 

10 f. Recensioner i tidningar (dags- eller facktidningar) 

1 2 3 4 5 
Inte alls    Mycket viktigt 
 

10 g. Destinationens reklam i TV, tidningar och radio 

1 2 3 4 5 
Inte alls    Mycket viktigt 
 

Besvara nedanstående frågor beroende på hur betydelsefullt det är för dig. Svara 
på påståendet nedan. 

11. Jag söker mig till andra svenskar när jag är på en semesterdestination. 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
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12. Jag reser gärna tillbaka till en semesterdestination jag har besökt innan. 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
 
13. Tidigare destinationer jag har besökt påverkar förväntningar på mina framtida 
resmål. 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
 

14. Tidigare semesterupplevelser har gjort att jag kräver mer av framtida resmål.  

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
 

15. Jag har grundläggande krav som måste uppfyllas under min resa.  

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
 

16. Mina förväntningar på en semesterdestination påverkas av att jag reser i sällskap 
med andra. 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
 

17. När mina förväntningar infrias upplever jag att semesterdestinationen ger mig ett 
värde. 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
 

18. Min livssituation (dvs. ekonomisk- och familjesituation) påverkar förväntningarna 
jag skapar av en semesterdestination.  

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
 

19. Jag väljer semesterdestination utifrån aktiviteter som passar mina intressen. 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
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20. Jag väljer bort destinationer med dåligt rykte då jag ska besluta om vart jag ska 
resa på semester.  

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 

Besvara nedanstående frågor beroende på hur betydelsefullt det är för dig att… 

21. … turistorganisationen på en semesterdestination (ex. turistbyrå) snabbt reagerar 
på din kontakt? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

22. … turistorganisationen (exempelvis turistbyrå) på en semesterdestination håller vad 
de utlovar? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

23. … det finns ett turistcenter på en semesterdestination? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

Besvara nedanstående frågor beroende på hur betydelsefull det är för dig att… 

24. … upplevelsen av destinationen skapas genom ljudintryck? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

25. … upplevelsen av en destination skapas genom visuella intryck? 

 1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

26. … upplevelsen av en destination skapas av intryck från känselsinnet? 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls   Stämmer helt 
 
27. … att upplevelsen av en destination skapas av smakintryck? 

1 2 3 4 5 
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Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 
28. … att upplevelsen av en destination skapas genom doftintryck? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 
 
29. … att upplevelsen av en destination skapas genom att alla fem sinnen (hörsel, syn, 
känsel, doft och smak) tilltalas? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

Besvara nedanstående frågor beroende på hur betydelsefullt det är för dig att… 

30. … personalen på semesterdestinationens företag har hög kompetens? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

31. … du får ett personligt bemötande av personalen på semesterdestinationens 
företag? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

32. … att du får ett vänligt bemötande av invånarna på destinationen? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

33. … du kan känna dig trygg på en semesterdestination? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

34. … du kan skräddarsy din upplevelse på semesterdestinationen själv? 

1 2 3 4 5 
Inte viktigt alls   Mycket viktigt 
 

Gradera 1-5 på nedanstående frågor. 1 är minst viktigt och 5 är mycket viktigt.  

35. Till vilken utsträckning påverkas ditt val av destination av nedanstående faktorer? 
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___ Andras åsikter om destinationen 

___ Bilden som finns i TV, film och tidningar 

___ Marknadsföring från semesterdestinationen 

___ Möjlighet till personlig utveckling på destinationen 

___ Tidigare upplevelser på samma destination 
 

36. Till vilken utsträckning påverkas ditt val av destination av nedanstående faktorer? 

___ Ekonomisk situation 

___ Fritidsintressen 

___ Arbetssituation 

___ Familjesituation 

 

37. För att jag ska återvända till en destination är det viktigt för mig (kryssa fler om du 
vill!): 

¨ Att jag får personligt bemötande av servicepersonalen 
¨ Att mina förväntningar överträffas 
¨ Att destinationen speglar mig själv 
¨ Att jag får ett trevligt bemötande från invånarna 
¨ Att mina intressen tillgodoses 
¨ Att jag känner mig trygg 
¨ Att mina sinnen har tilltalats 

 
¨ Annat: 

________________________________________________________________ 

38. Fyll i hushållets inkomst efter skatt per månad. 

¨ Under 15 000 
¨ 15 001 – 20 000 
¨ 20 001 – 25 000 
¨ 25 001 – 30 000 
¨ 30 001 – 35 000 
¨ 35 001 – 40 000 
¨ 40 001 – 45 000 
¨ 45 001 – 50 000 
¨ 50 001 – 55 000 
¨ 55 001 – 60 000 
¨ Över 60 000 
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39. Vad är din högsta utbildning? 

 

¨ Grundskolenivå 
¨ Gymnasial nivå 
¨ Universitetsnivå 

 

 

40. Vad är ditt yrke? 

 

__________________________________________________________ 
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9. Begrepp, variabler och indikatorer för dagbok 
 

Begrepp Variabel Indikator/Fråga 

Kundförståelse Kundförståelse Hur arbetar ni med att förstå era turister? 

Marknadsundersök

ningar 

Hur arbetar ni med marknadsundersökningar, och 

hur använder ni dem? 

Kundnöjdhet Hur mäter ni kundnöjdhet? 

Kvalitet Hur arbetar ni med kvalitet på destinationen? 

Innovation Hur arbetar ni med att förnya destinationen och det 

som erbjuds? 

Intressenter Intressenter Vilka är era intressenter? 

 Vilka intressenter är viktigast? 

Påverkan Vilka intressenter påverkar ert arbete främst? 

Värdeskapande Hur skapar ni värde för turisterna tillsammans med 

intressenterna? 

Värdelöfte Hur arbetar ni med värdelöfte? 

Problem Vilka är de största problemen som ni stöter på i 

arbetet med intressenterna? 

Samordning Hur samordnar ni intressenterna? 

Målsättning och 

planering 

Mål och planering Hur arbetar ni med mål och planering? 

Organisationsstyrni

ng 

Vilken del av organisationen utformar planering 

Upplevelser Hur arbetar ni med upplevelser som erbjuds 

turisten? 

Skräddarsydda 

lösningar 

Finns det en möjlighet för turisten att skräddarsy sin 

upplevelse? 

Utvärdering Hur utvärderar ni er planering? 

Organisationens 

utformande 

Organisationsstrukt

ur 

Hur ser er organisation ut? 

Hur har ni kontakt med turisterna? 

Hur har ni kontakt med intressenterna? 

Kommunikation Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

Krishantering Hur hanterar ni kriser som uppstår på 

destinationen? 

Extern Varumärke Hur har ni skapat varumärket? 
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kommunikation Hur arbetar ni med varumärket? 

Utvärdering Hur utvärderar ni er marknadsföring? 

Värdelöfte Hur arbetar ni med värdelöfte? 

Målgrupp Vilken är er främsta målgrupp och hur 

kommunicerar ni med dem? 
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10. Dagbok 
 

Beskriv det Du har gjort under arbetsdagen i nedanstående dokument. Du ska maximalt 

behöva lägga 15 minuter, när under dagen spelar ingen roll. All information är viktig 

och intressant för oss, så utelämna ingenting. 

 

Vi är intresserade av de fem nedanstående ämnena. Beskriv gärna hur Du arbetar med 

detta, men Du behöver inte styra Din text efter dessa frågor. Frågorna är mer som ett 

stöd! 

 

• Kundförståelse 
Hur arbetar ni med att förstå era turister? Hur arbetar ni med 

marknadsundersökningar, och hur använder ni dem i sådana fall? Hur mäter ni 

kundnöjdhet? Hur arbetar ni med kvalitet på destinationen? Hur arbetar ni med att 

förnya destinationen och det som erbjuds? 
 

• Målsättning och planering 
Hur arbetar ni med mål och planering? Vilken del av organisationen utformar 

planeringen? Hur arbetar ni med upplevelser som erbjuds turisten? Finns det möjlighet 

för turisten att skräddarsy sin upplevelse? Hur utvärderar ni er planering? 

 

• Organisationens utformande 
Hur ser er organisation ut? Hur har ni kontakt med turisterna? Hur har ni kontakt med 

intressenterna? Hur kommunicerar ni internt inom företaget?  Hur hanterar ni kriser 

som uppstår på destinationen? 
 

• Marknadskommunikation 
Hur har ni skapat destinationens varumärke? Hur arbetar ni med varumärket?  Hur 

arbetar ni med marknadsföring? Hur utvärderar ni er marknadsföring? Hur arbetar ni 

med värdelöfte? Vilken är er främsta målgrupp och hur kommunicerar ni med dem? 

 

• Intressenter 
Vilka är era intressenter? Vilka intressenter är viktigast? Vilka intressenter påverkar 

ert arbete främst? Hur skapar ni värde för turisterna tillsammans med intressenterna? 
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Vilka är de största problemen som ni stöter på i arbetet med intressenterna? Hur 

samordnar ni intressenterna? 

 

TACK för din medverkan, det betyder mycket för vår undersökning! Det glädjer oss att 

just Du har visat ett engagemang för vår studie. Tveka inte att kontakta oss om du har 

några frågor! 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Matilda Hedman   mh222db@student.lnu.se 

Sara Smedberg   ss222cv@student.lnu.se 

Cornelia Hertzman   ch222bh@student.lnu.se 

 

(Ny sida i dokumentet till informanterna:) 

Dag 1 - 5 

Beskriv ditt arbete idag!   
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11. Bakgrundsfaktorer respondenter från enkät 
Kön Antal Procent 

Kvinna 57 57% 

Man 43 43% 

Total 100 100% 

 
Antal 

barn 

Antal Procent 

0 79 79% 

1 12 12% 

2 5 5% 

3 4 4% 

Total 100 100% 

 

Antal 

vuxna 

Antal Procent 

1 41 41% 

2 42 42% 

3 14 14% 

4 2 2% 

5 1 1% 

Total 100 100% 

 

Högsta utbildning Antal Procent 

Grundskola 7 7% 

Gymnasieskola 36 36% 

Högskola/Universitet 57 57% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomst Antal Procent 

Inget svar 1 1% 

Under 15 000 11 11% 

15 001 - 20 000 11 11% 

20 001 - 25 000 14 14% 

25 001 - 30 000 7 7% 

30 001 - 35 000 3 3% 

35 001 - 40 000 10 10% 

40 001 - 45 000 20 20% 

45 001 - 50 000 6 6% 

50 001 - 55 000 8 8% 

55 001 - 60 000 1 1% 

Över 60 000 8 8% 

Total 100 100% 

 

 

Ålder Antal Procent 

20 - 29 27 27% 

30 - 39 13 13% 

40 - 49 16 16% 

50 - 59 21 21% 

60 - 69 17 17% 

70 - 79 6 6% 

Total 100 100% 
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12. Kodning inför SPSS 
 

Begrepp Svar Kod 
Påståenden 1-5 1-5 

Frågor 1-5 1-5 

Kön 
Man 1 

Kvinna 0 

Utbildningsnivå 

Grundskoleutbildning 1 

Gymnasieutbildning 2 

Universitetsutbildning 3 

Hushållets inkomst 

Under 15 000 1 

15 001 – 20 000 2 

20 001 – 25 000 3 

25 001 – 30 000 4 

30 001 – 35 000 5 

35 001 – 40 000 6 

40 001 – 45 000 7 

45 001 – 50 000 8 

50 001 – 55 000 9 

55 001 – 60 000 10 

Över 60 000 11 

Ålder 

 

Öppet svar  

20-29 1 

30-39 2 

40-49 3 

50-59 4 

60-69 5 

70-79 6 
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13. Tabeller från SPSS 
 
KMO och Bartlett’s test för att undersöka sambandet mellan variablerna 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,738 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 396,30

1 

df 105 

Sig. ,000 
 
Separering av variabler med användning av Kaisers kriterium  

 

 
  

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,140 27,603 27,603 3,165 21,103 21,103 

2 1,964 13,093 40,696 2,303 15,351 36,454 

3 1,330 8,867 49,563 1,817 12,116 48,570 

4 1,169 7,791 57,355 1,318 8,785 57,355 

5 ,992 6,614 63,969    

6 ,885 5,900 69,869    

7 ,799 5,324 75,193    

8 ,738 4,920 80,113    

9 ,642 4,278 84,390    

10 ,590 3,931 88,321    

11 ,436 2,910 91,231    

12 ,427 2,850 94,081    

13 ,328 2,188 96,268    

14 ,309 2,057 98,325    

15 ,251 1,675 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Roterade variabler utifrån Variamax-metoden 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

Reaktionssnabbhet ,839    

Kompetens ,651 ,374   

Bemötande ,710    

Aktiviteter    ,664 

Pålitlighet ,715    

Påtaglighet ,667    

Sensoriskljud   ,525  

Sensorisksyn   ,692  

Sensoriskkänsel   ,791  

Sensorisksmak  ,756   

Sensorisklukt  ,774   

Multisensorisk  ,641 ,320  

Invånare  ,577   

Trygghet ,622    

Skräddarsy    ,775 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
 
Samma test med fem faktorer 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,738 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 396,30

1 

df 105 

Sig. ,000 
 
 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 4,14

0 

27,603 27,603 3,179 21,191 21,191 

2 1,96

4 

13,093 40,696 2,301 15,339 36,530 
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3 1,33

0 

8,867 49,563 1,649 10,993 47,524 

4 1,16

9 

7,791 57,355 1,308 8,718 56,241 

5 ,992 6,614 63,969 1,159 7,728 63,969 

6 ,885 5,900 69,869    

7 ,799 5,324 75,193    

8 ,738 4,920 80,113    

9 ,642 4,278 84,390    

10 ,590 3,931 88,321    

11 ,436 2,910 91,231    

12 ,427 2,850 94,081    

13 ,328 2,188 96,268    

14 ,309 2,057 98,325    

15 ,251 1,675 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

Reaktionssnabbhet ,827     

Kompetens ,648 ,380    

Bemötande ,718     

Aktiviteter    ,643  

Pålitlighet ,735     

Påtaglighet ,638    ,336 

Sensoriskljud     ,826 

Sensorisksyn   ,825   

Sensoriskkänsel   ,815   

Sensorisksmak  ,767    

Sensorisklukt  ,780    

Multisensorisk  ,703    

Invånare  ,499   -

,421 

Trygghet ,647   -

,304 

 

Skräddarsy    ,801  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
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a. Rotation converged in 6 iterations. 
 
 
 
Faktoranalys utan sensorisk-ljud och invånare 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,745 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 350,34

6 

df 78 

Sig. ,000 
 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 3,88

9 

29,914 29,914 3,128 24,060 24,060 

2 1,94

7 

14,976 44,889 2,123 16,329 40,389 

3 1,20

1 

9,241 54,131 1,628 12,525 52,914 

4 1,12

8 

8,678 62,808 1,286 9,894 62,808 

5 ,823 6,328 69,136    

6 ,788 6,059 75,195    

7 ,665 5,118 80,313    

8 ,641 4,931 85,244    

9 ,527 4,051 89,295    

10 ,455 3,496 92,791    

11 ,355 2,727 95,518    

12 ,318 2,449 97,967    

13 ,264 2,033 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Cronbach’s Alpha 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,819 6 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Reaktionssnabbhet 18,87 13,456 ,748 ,749 

Pålitlighet 18,10 15,495 ,596 ,787 

Påtaglighet 19,58 15,400 ,521 ,806 

Kompetens 18,32 15,724 ,588 ,789 

Bemötande 18,10 17,227 ,510 ,805 

Trygghet 17,95 16,832 ,558 ,796 
 
 
 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

Reaktionssnabbhet ,838    

Kompetens ,653 ,366   

Bemötande ,713    

Aktiviteter    ,628 

Pålitlighet ,734    

Påtaglighet ,658    

Sensorisksyn   ,815  

Sensoriskkänsel   ,832  

Sensorisksmak  ,781   

Sensorisklukt  ,813   

Multisensorisk  ,746   

Trygghet ,646    

Skräddarsy    ,824 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Multi-sensorisk upplevelse 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,738 3 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Multisensorisk 7,45 2,674 ,512 ,709 

Sensorisklukt 7,80 2,303 ,603 ,603 

Sensorisksmak 7,33 2,526 ,575 ,637 
 
Atmosfären 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,594 2 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Sensorisksyn 3,61 1,180 ,459 . 

Sensoriskkänsel 4,36 ,519 ,459 . 
 
 
Individualism 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,330 2 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Aktiviteter 4,20 ,796 ,198 . 

Skräddarsy 4,19 ,769 ,198 . 
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14. Hypoteser 
 

Hypoteser - Variabler Resultat 
1. WOM påverkar Paketresenärens förväntningar mer än 
Lyxlirarens 

Förkastas 

2. WOM påverkar Paketresenärens förväntningar mer än 
Individualistens 

Förkastas 

3. Personliga behov påverkar Individualistens förväntningar 
mer än Paketresenärens 

Förkastas 

4. Personliga behov påverkar Lyxlirarens förväntningar mer 
än Individualistens 

Accepteras 

5. Tidigare erfarenheter påverkar Lyxlirarens förväntningar 
mer än Paketresenärens 

Accepteras 

6. Tidigare erfarenheter påverkar Lyxlirarens förväntningar 
mer än Individualistens 

Accepteras 

7. Extern kommunikation påverkar Paketresenärens 
förväntningar mer än Individualistens 

Accepteras 

8. Extern kommunikation påverkar Paketresenärens 
förväntningar mer än Lyxlirarens 

Förkastas 
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Underhypoteser - Indikatornivå Resultat 
Facebook, Instagram och Twitter påverkar Paketresenärens 
förväntningar mer än Lyxlirarens och Individualistens 

Förkastas 

Status påverkar Lyxlirarens förväntningar mer än Paketresenärens 
och Individualistens 

Förkastas 

Att utvecklas som person påverkar Individualistens förväntningar 
mer än Lyxlirarens och Paketresenärens 

Förkastas 

Krav på framtida destinationer påverkar Lyxlirarens förväntningar 
mer än Paketresenärens och Individualistens 

Accepteras 

Varumärket påverkar Lyxlirarens förväntningar mer än 
Individualistens 

Accepteras 

Reklam påverkar Paketresenärens förväntningar mer än 
Individualistens 

Accepteras 
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15. Gapmodellens förändringar  

Teoretisk modell  
Parasuramans et al. (1985) gapmodell för 

tjänsteföretag. Översatt av Grönroos (2003) samt 

Grönroos (2008) 

Undersökningsmodell 

 Anpassningar till en destination 

Förväntningar 

Begrepp Begrepp 

Word-of-mouth Word-of-mouth 

Personliga behov Personliga behov 

Tidigare erfarenheter Tidigare erfarenheter 

Extern kommunikation till kunden Extern kommunikation 

Gap 1 

Gap Omformulering av gap 

Kundernas förväntningar och ledningens 

uppfattning om dessa 

Turistens förväntningar och DMOs 

uppfattning om dessa 

Gap 2 

 Omformulering av gap 

Existerar inte i den teoretiska modellen Intressenternas viljor och DMOs 

uppfattning om detta  

Gap 3 (teoretiska modellens gap 2) 

Gap Omformulering av gap 

Ledningens uppfattning om kundernas 

förväntningar och specifikationer för 

tjänstekvaliteten 

Ledningens uppfattning och turistens 

förväntningar och intressenternas viljor och 

mål och planering utifrån det. 

Gap 4 (teoretiska modellens gap 3) 
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Gap Omformulering av gap 

Specifikationer som gäller tjänstekvaliteten och 

tjänsteproduktion 

DMOs utförande av upplevelsen utifrån 

visioner 

 

Gap 5 (teoretiska modellens gap 4) 

Gap Omformulering av gap 

Tjänsteproduktion och extern kommunikation 
Utförande av upplevelsen och extern 

kommunikation 

Gap 6 (teoretiska modellens gap 5) 

Gap Omformulering av gap 

Förväntad tjänst och upplevd tjänst som utgör 

summan av de tidigare gapen  

Matchning mellan vilken 

destinationsupplevelse som efterfrågas och 

vilka förväntningar som bildas utifrån detta  

Destinationsupplevelsen (teoretiska modellens determinanter) 

 

Pålitlighet 
Pålitlighet 

Tillförlitlighet 

Reaktionssnabbhet 

Personlig service 

Sakkunskap 

Bemötande 

kommunikation 

förståelse 

Säkerhet Säkerhet 

Påtaglighet 
Påtaglighet 

Tillgänglighet 
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Existerar inte i den teoretiska modellen Sensorisk upplevelse 

Existerar inte i den teoretiska modellen Invånare 

Existerar inte i den teoretiska modellen Skräddarsydda lösningar 

Existerar inte i den teoretiska modellen Aktiviteter 
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16. Rekommendationer 
I denna bilaga kan Du läsa mer konkreta rekommendationer till DMOs. Det kan vara 

tidskrävande samt resurskrävande att genomföra samtliga förslag. Därmed menar vi att 

beroende av var DMOs finner att det finns ett gap på destinationen kan mer tid och 

resurser läggas på detta. Dock vill vi poängtera att gapen samtidigt kan följa efter 

varandra, framförallt ifall en DMO inte har en god förståelse för turisterna.  

 

För att överbrygga gap I rekommenderar vi följande: 
1. Undersök vad som turister söker på destinationen. Kartlägg vilka trender det finns 

i samhället. Varför reser turisterna till den specifika destinationen? Är det för att 

bekräfta sig själv, vara med om något annorlunda eller är det på grund av turistens 

speciella intressen? Tycker turisterna att den personliga servicen är viktigast, eller att 

få skapa sin upplevelse själv? Detta kan göras genom marknadsundersökningar. Här kan 

det vara relevant för DMOs att tänka på att turisterna kan behöva ett incitament för att 

delta i undersökningen. Detta kan göras genom exempelvis att individen får rabatt på ett 

museum på destinationen. Samtidigt föreslår vi att mässor, liknande TUR-mässan vi 

besökte för enkätundersökningen, är lämpliga platser att göra marknadsundersökningar 

på. 

 

2. Skapa passande målgrupper. Efter att steg ett är genomfört, menar vi att DMOs kan 

skapa passande målgrupper. När DMOs har kartlagt vad turisterna som åker till den 

specifika destinationen och till andra destinationer söker, kan de kartlägga vad 

destinationen faktiskt kan erbjuda. Här anser vi att DMOs inte ska dela in målgrupper 

efter ålder och kön, utan efter vad de i steg ett har sett att turisterna söker efter. Vår 

empiriska undersökning visade, som tidigare nämnts, på att turister kan delas in i 

målgrupper efter hur viktigt de anser exempelvis att personlig service, sensoriska 

upplevelser och säkerhet är.  

 

3. Undersök hur förväntningarna hos dessa målgrupper skapas. I och med att 

turisternas förväntningar påverkar hur turisten sedan utvärderar sin upplevelse på en 

destination, menar vi att DMOs även bör undersöka detta. Exempelvis kan 

undersökningen skickas ut till turister som har bokat plats på en camping, det vill säga 

innan de har rest till destinationen. Undersökningen kan göras genom att "Hej, vi har 
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sett att du snart kommer till oss. Vi vill önska dig välkommen. För att din vistelse ska bli 

så bra som möjlig vill vi gärna veta vad du förväntar dig av denna upplevelse". Här kan 

även incitament ges i form av rabatt på en restaurang på campingområdet, till de 

individer som besvarar undersökningen. Efter att turisten har varit på destinationen kan 

DMOs göra en uppföljning genom att undersöka ifall turistens förväntningar infriades. 

Detta för att kunna utvärdera upplevelsen i efterhand och för att sedan se hur 

upplevelsen kan förbättras på destinationen.  

 

För att överbrygga gap II rekommenderar vi följande: 
1. Anta en ledarroll samt informera intressenterna om turisternas efterfrågan och 

förväntningar. Detta menar vi kan göras i en dialog med intressenterna, både genom 

personliga möten och i grupper. Vi menar att DMOs bör agera som en tydlig ledare, 

samtidigt som de kan utse intressenter som agerar som ledare på en "lägre nivå". Dock 

så rekommenderar vi att när intressenterna som en ledare på en "lägre nivå" ska utses, 

bör det göras i samråd med andra intressenter på destination. Det innebär att möten och 

konferenser kan hållas där intressenterna tillsammans beslutar om vilka andra 

intressenter som de anser kan fungera som ledare. I och med att detta görs i samråd med 

intressenterna, anser vi att det finns en möjlighet att intressenterna finner ett förtroende 

för varandra. Vi anser att en DMO som högsta ledare kan utbilda intressenterna 

angående information om turistens efterfrågan och förväntningar på destination. När 

detta görs i dialog med intressenterna kan DMOs även få värdefull information om 

turisterna från intressenterna, då det är vanligt att det är intressenterna som har den 

dagliga kontakten med turisterna. 

 

2. Skapa en gemensam vision, varumärke och värderingar för destinationen.  

Med stöd av DMOs information om turisterna samt informationen organisationen får 

från en dialog med intressenterna kan DMOs skapa en vision, varumärke och 

värderingar för destinationen. Även detta rekommenderas att göra i samråd med 

intressenterna, då intressenterna kan ses som ambassadörer i och med att de är 

leverantörer av destinationsprodukten. Exempelvis kan den gemensamma visionen, 

varumärket och värderingarna växa fram genom diskussion i mindre grupper där alla får 

komma till tals om exempelvis vilka värderingar som ska vara gällande på 

destinationen. Detta kan sedan sammanställas i grupp för att alla ska få förståelse för 
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varandra. Mötena kan även leda till att det skapas en gruppmetalitet bland intressenterna 

där de hellre samarbetar än konkurrerar med varandra. 

 

För att överbrygga gap III rekommenderar vi: 
1. Gör en omvärldsanalys. Vi rekommenderar att DMOs börjar med att göra en 

omvärldsanalys för att kunna identifiera destinationens styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot. Det innebär att vi menar att DMOs bör gör en SWOT-analys. Det är viktigt att 

inte enbart se till det interna på destinationen utan att göra detta genom en 

omvärldsanalys. På så vis anser vi att en DMO även kan få en förståelse för hur 

destinationen ligger jämfört med andra destinationer. En omvärldsanalys innebär att 

organisationen tittar på hur utvecklingen samhället och organisationen ser ut idag och i 

framtiden. Samtidigt bör en DMO undersöka den egna organisationen. Vad är vi bra på 

och vad är vi mindre bra på?  

 

2. Sätt upp övergripande och konkreta mål. Efter att genomfört en omvärldsanalys 

och en SWOT-analys rekommenderar vi att DMOs sätter upp konkreta mål. Återigen 

bör detta göras i samråd med intressenterna, vilket innebär att DMOs uppgift även är att 

informera intressenterna angående omvärldsanalysen. När mål fastslås i samråd med 

intressenterna är det viktigt att DMOs inte tappar den kunskap organisationen har om 

turisterna, då målen även bör byggas på vad turisterna faktiskt efterfrågar. Här 

rekommenderar vi att en DMO både arbetar med kvantitativa och kvalitativa mål. 

Kvalitativa mål menar vi kan vara att antalet nöjda turister ska öka medan kvantitativa 

mål för en destination kan vara att omsättningen ska ha en viss procentuell ökning. Det 

är av stor vikt att inte enbart fokusera på omsättning och andra ekonomiska mål då 

kundtillfredsställelse kan vara en stor faktor till att turister återvänder till en destination. 

Här rekommenderar vi även att mål sätts upp både på lång- och kortsiktigt. De 

kortsiktiga målen kan användas som kontroll för att få en förståelse för i vilken 

utsträckning de långsiktiga målen kan komma att uppfyllas. Det är även av stor vikt att 

dessa mål finns dokumenterade och inte enbart i de anställdas minnen. Vi menar att det 

kan fungera som ett hjälpmedel för att samtliga på destinationen arbetar mot samma sak. 

 

3. Inkludera intressenterna i både en lång- och kortsiktig planering. Liknande som 

för målsättning menar vi att intressenterna bör involveras i planeringen för 

destinationen. I och med att turistindustrin ständigt kan vara i en process av förändring 
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rekommenderar vi att DMOs både arbetar med långsiktig planering samt kortsiktig. Vi 

menar att planeringen ska fungera som en riktning för hur arbetet kan genomföras för att 

uppnå de uppsatta målen.  

 

För att överbrygga gap IV rekommenderar vi: 
1. Skapa bra interna och externa dialoger. Dialogerna kan ske både individuellt inom 

organisationen och med intressenterna, samtidigt som dialogen även kan ske i grupper. 

Vi rekommenderar att båda används. Dock menar vi att beroende på organisationens 

storlek kan de olika tillvägagångssätten genomföras i olika utsträckning. Vi 

rekommenderar att DMOs beroende av projekt för dialoger med intressenterna. De 

intressenterna som finns på destinationen men som inte har en huvudroll i projektet bör 

dock också informeras, genom exempelvis en gemensam sida på Facebook om vad det 

är som händer på destinationen.  På detta sätt anser vi att det är mer genomförbart med 

att hålla dialoger i en större utsträckning, då de anpassas beroende på vad för projekt 

som är igång. Då det kan vara stor variation i vad som händer på destinationen och inom 

organisationen rekommenderar vi att DMOs kontinuerligt använder interna dialoger. 

Detta kan bland annat göras genom veckomöten.  

 

2. Inför ett destinationsstyrningssystem. För att samla intressenterna rekommenderar 

vi att DMOs inför ett destinationsstyrningssystem. Detta rekommenderar vi DMOs att 

anlita experter inom området för att implementera systemet i organisationen.  

 

För att överbrygga gap V rekommenderar vi: 
1. Skapa en balans i kommunikationen med intressenterna och turisterna. Denna 

rekommendation innebär att DMOs kan se sig som en förmedlare mellan intressenterna 

och turisterna. Vi menar att det är viktigt att ha en balans i kommunikation då ett för 

stort fokus på intressenterna kan leda till att turisterna glöms bort och att det därmed 

destinationsprodukten inte blir efterfrågeanpassad. Samtidigt kan ett för stort fokus på 

turisterna leda till att intressenterna glöms bort, vilket i sin tur också kan leda till att 

destinationsprodukten inte blir efterfrågeanpassad då det är intressenterna som är 

leverantören av produkten. För att hålla en balans i kommunikationen menar vi att detta 

kan finnas med i organisationen planering, det vill säga hur organisationen vill arbeta 



  
 

185 
 

med det. Detta gör risken kan minska för DMOs att de faller över till ett för stort fokus 

åt det ena eller andra hållet. 

 

2. Anpassa varumärkespersonligheten. Vi rekommenderar att DMOs anpassar 

varumärkespersonligheten beroende på målgrupp samt att DMOs utreder hur olika 

målgruppers förväntningar kan påverkas. Med detta menar vi inte att varumärket ska 

ändras, utan istället kan det framhävas på olika sätt beroende på vilken målgrupp som 

organisationen vill kommunicera med. Ett exempel som visar på detta från vår 

undersökning är att ifall Lyxliraren är målgruppen kan en hög nivå av standard 

framhävas, eller ifall målgruppen är Paketresenären kan grupptillhörighet lyftas fram. 

Det innebär att DMOs bör undersöka turisterna för att få en förståelse för hur 

varumärkespersonligheten kan anpassas. Exempelvis kan DMOs skapa en förståelse 

genom undersökningar angående hur turisterna ser på destinationens varumärke och 

dess personlighet. Vi rekommenderar även att DMOs testar sitt varumärke och dess 

personlighet genom att exempelvis fråga på mässor vad individerna tänker när de ser 

varumärket. Vi rekommenderar att DMOs testar vad för utfall de får när de visar 

varumärket för individerna och där destinationens namn är borttaget. Vi menar att detta 

kan ge en intressant vinkling på vad just exempelvis slogan säger för turisterna. Är det 

desamma som DMOs menar att sloganen säger? Ifall det inte finns en förståelse för hur 

individer ser på dagens varumärkespersonlighet för en destination, är det även svårt att 

kunna arbeta med det. 

 

3. Utforma en gemensam IMC-strategi. Vi rekommenderar DMOs att tillsammans 

med intressenterna skapa en gemensam IMC-strategi, vilket står för en integrerad 

marknadskommunikation. Denna strategi innebär att marknadsföringen har en enhetlig 

röd tråd. Exempelvis kan detta göras genom att en och samma färgsättning används, 

eller till exempel en återkommande slogan. Vi anser att detta kan göras efter att steg två 

som ovan beskrevs är genomförd. Med den kunskap som DMOs kan få från en sådan 

undersökning som har nämnts i det tidigare steget kan organisationen sedan tillsammans 

med intressenterna skapa en passande IMC-strategi för destinationen. Detta bör göras i 

samråd med intressenterna återigen för att intressenterna är leverantörer av 

destinationsupplevelsen, vilket betyder att det är av stor vikt att dessa står bakom 

strategin. 
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4. Tänk på att inte skapa en för hög värdepropositionen. Vi rekommenderar DMOs 

att tänka på vilken värdeproposition som de faktiskt utlovar till turisterna. Det är av stor 

vikt att denna inte blir för hög. Med en för hög värdeproposition menas att destinationen 

sedan inte kan hålla vad de har utlovat, vilket kan leda till missnöjda turister. Samtidigt 

bör inte en DMOs lova för låg värdeproposition heller. Det kan leda till att turisterna 

inte ens väljer att åka till destinationen, då de inte ser att de kan få ut något av 

upplevelsen. Detta kan låta komplicerat, med en inte för hög eller låg värdeproposition. 

Men vi menar att ifall DMOs har en förståelse för vad turisterna faktiskt förväntar sig, 

vilket vi tidigare har rekommenderat, kan de även bilda sig en förståelse för vilken 

värdeproposition som är lämplig för destination. Samtidigt är det också relevant att 

DMOs tittar till det interna, vad de faktiskt kan utlova som de sedan kan hålla. Ifall 

turisterna vill ha hög kvalitet, men inte destinationen kan erbjuda detta, menar vi inte att 

DMOs bör utlova det. 

 

För att överbrygga gap VI rekommenderar vi: 
1. Gör en konkurrensanalys. Vi rekommenderar DMOs att göra en konkurrensanalys 

för att kunna särskilja destinationen från konkurrenterna. Destinationer kan idag erbjuda 

snarlika aktiviteter och upplevelser till turisterna, vilket gör det viktigt att på något sätt 

kunna särskilja sig. Vi anser att det är av stor vikt att destinationer försöker särskilja sig 

från andra för att turister ska välja just den specifika destinationen. Detta kan göras 

genom en konkurrensanalys där DMOs tittar på vad andra destinationer erbjuder. Med 

denna information kan sedan DMOs välja att inrikta sig på exempelvis aktiviteter som 

inte andra destinationer erbjuder. Samtidigt menar vi att en konkurrensanalys kan visa 

på vad destinationen idag har som inte andra erbjuder. Därefter kan då organisationen 

välja att framhäva dessa saker som de då vet att inte turister finner på andra platser.  

 

2. Anlita en "Mystery shoppers". För att förstå hur turister upplever destinationen kan 

DMOs anlita en så kallas "Mystery shoppers". Det innebär att en person agerar turist på 

destinationen, exempelvis genom att vara med på de aktiviteter som turisterna erbjuds 

på destinationen och bor på en camping. Vi rekommenderar detta då det kan ge DMOs 

en bild av verkligheten från turisternas synvinkel. Denna person som agerar "Mystery 

shoppers" bör vara anonym för intressenterna och andra turister för att denna person ska 

kunna ta del av andras åsikter samt hur saker faktiskt utförs. Dock förstår vi att detta 

kan vara en kostnadsfråga för en DMO att anlita en sådan person. En lösning på detta 
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kan vara en person från organisationen agerar "Mystery shoppers". Det kan dock vara 

problematiskt ifall denna person inte kan vara anonym, då vi anser att det kan komma 

att inte ge samma utfall. 

 

3. Ifall-vi-glömmer tävling. Vi föreslår och rekommenderar DMOs att genomföra en 

tävling, vilket vi väljer att kalla Ifall-vi-glömmer. Denna tävling innebär att ifall 

exempelvis personalen på restaurangen glömmer att fråga turisten om de vill ha något 

att dricka, får turisten en gratis läsk. Detta är bara ett enkelt exempel på hur denna 

tävling skulle kunna införas. Vi anser att detta kan leda till att turisten får ett högre 

värde genom att de känner att DMOs och intressenterna bryr sig om dem. Samtidigt 

menar vi att detta kan vara ett sätt att involvera turisterna till att skapa en bättre 

upplevelse på destinationen.  

 

4. Inrikta turistbyrån och hemsidan mer mot upplevelser. Vår rekommendation till 

DMOs är att genom att införa Smartboards kunna inrikta turistbyrån mer mot 

upplevelser. Det innebär att det kan finnas stora tavlor på turistbyrån där turisterna kan 

klicka in på olika kategorier av upplevelser, exempelvis äventyr, smultronställen och 

historiskt. På detta sätt kan turisten välja vad för typ av upplevelse de eftersöker och se 

vilka aktiviteter som kan göras på destinationen för att uppleva denna upplevelse. För 

varje aktivitet kan det visas öppettider, vägbeskrivningar och eventuell transportsätt för 

att ta sig till platsen. På detta sätt menar vi att DMOs och intressenterna även kan få 

information och statistik över vad turisterna gör på destinationen, vilket kan ge en 

förståelse för vad turisterna kan efterfråga. Ifall antalet "klick" eller utskrifter överstiger 

antalet besökare på aktiviteten kan DMO utvärdera vad det är som har gjort att 

turisterna inte har genomfört aktiviteten. Är öppettiderna inte tillräckligt? Vill turisterna 

ha ytterligare information? Passar inte aktiviteten målgrupperna eller målgruppen? 

Exempelvis kan detta undersökas genom att föra en dialog med turisterna. 
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