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Förord 
 
Hej och välkommen till vårt examensarbete, vi tycker det är väldigt roligt att just du tar dig tid 
att läsa detta. Detta arbete har vi skrivit som avslutning på vår utbildning inom 
upplevelseproduktion på institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå 
Tekniska Universitet, campus Piteå. Upplevelseproduktion handlar enligt Pine II och Gilmore 
(1999) och Boswijk, Peelen och Olthof (2012) om att skapa meningsfulla och minnesvärda 
upplevelser. Genom detta arbete hoppas vi kunna bidra med information som i framtida 
sammanhang kan skapa meningsfulla och minnesvärda upplevelser inom microdestinationer.  
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Hans Gelter för hans stöttning och vägledning 
under detta arbete samt för den kunskap som han har delgivit oss under våra tre år av studier 
vid programmet upplevelseproduktion.  
 
Vi vill även tacka våra respondenter som tagit sig tid att delge oss sin syn på begreppet 
microdestination. Vi vill även tacka varandra för att vi tagit oss igenom denna prövning 
tillsammans.  
 
Tack igen och trevlig läsning.  
 
Felicia Liljestrand, Rebecka Larsson & Caroline Fahlén 
Piteå 2016 
 
  



Sammanfattning 
Begreppet microdestination har börjat figurera och få större betydelse inom svensk samt 
global turism och Furunäset i Piteå vill utvecklas till en microdestination. Dock finns ingen 
vedertagen definition av begreppet. Syftet med detta arbete är att utforma en definition av 
begreppet microdestination samt undersöka hur upplevelseproduktionsperspektivet kan 
tillämpas på en microdestination i Furunäset. Arbetet har därigenom undersökt möjligheten att 
länka samman upplevelseekonomin med microdestinationer. Syftet uppnåddes genom två 
litteraturstudier samt en fallstudie på Furunäset. Ena litteraturstudierna hade fokus på 
microdestinationer och den andra på upplevelseproduktion inom turism. Definitionen som 
utformades för begreppet microdestination i detta arbete är: En microdestination är en 
destination inom destinationen. Upplevelseproduktionsperspektivet syftar till att kunna skapa 
meningsfulla och minnesvärda upplevelser för individer och gäster. Denna studie resulterade 
även i direktiv om hur upplevelseproduktionsperspektivet kan tillämpas på en 
microdestination i Furunäset. 
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Abstract 
The term microdestination has started to form and gain importance in the tourism sector. But 
there is no general definition to be found on the term microdestination. The purpose of this 
bachelor thesis is to define microdestinations and to examine how the experience production 
perspective may be applied to the microdestination Furunäset. Using two literature studies 
and one case study on Furunäset this thesis examines the possibility of combining the 
experience economy with microdestinations. The definition brought forth through this thesis 
is: A microdestination is a destination within a destination. The aim of experience production 
perspectives is to create meaningful and memorable experiences for customers and 
individuals. The thesis finalizes in giving some ideas and suggestions, on how to apply 
experience production perspectives at a microdestination in Furunäset. 
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1 Inledning	
Hanefors och Mossberg (2007) anser att det idag debatteras och forskas mycket om 
upplevelseindustrin samt dess starka tillväxt. Inom turismvetenskap och turism är just 
upplevelser något som under det senaste decenniet talats mycket om. Hanefors och Mossberg 
menar att det är naturligt då turismen är en självklar del i upplevelseindustrin då 
turistorganisationer, vill erbjuda sina gäster olika typer av upplevelser. För att kunna ta plats 
på den globala marknaden måste länder, destinationer och företag kunna erbjuda något 
meningsfullt och unikt för turisten att uppleva. Men idag beskrivs dock turismen fortfarande 
med begrepp som åka, bo, äta samt göra, se figur 1.1 (Hanefors & Mossberg, 2007). 
 

 
Figur 1.1 Turismens delar efter Hanefors och Mossberg (2007, s. 16) 

 
Enligt stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) är upplevelseindustrin 
ett: samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till 
huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form (Algotson & Daal, 2007, 
s. 15). Enligt KK-stiftelsen (Algotson & Daal, 2007) ingår allt från film, böcker, musik, 
inrednings- och kläddesign till konserter, museer samt turism i upplevelseindustrin.  
 
Om man sedan kombinerar turismens delar (åka, bo, äta och göra) med de olika områden som 
ingår i KK-stiftelsen definition av upplevelseindustrin skulle, enligt Hanefors och Mossberg 
(2007), figur 1.2 framträda. I figuren visas de traditionella beskrivningarna av 
turismproduktens delar: åka, bo, äta och göra på den horisontella axeln. Det som 
upplevelseindustrin arbetar med återfinns på den vertikala axeln.  
 

 
Figur 1.2 Turismen i upplevelseindustrin efter Hanefors och Mossberg (2007, s. 19) 



2 

I figur 1.2 ser vi även att Hanefors och Mossberg (2007) visar sammanslagningen som 
“upplevelserummet”. Men det beskrivs inte närmare vad upplevelserummet är. Enligt 
Mossberg är upplevelserummet: ... den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, 
levereras och konsumeras inom, (Mossberg, 2003, s. 113) se figur 1.3. 
 

 
Figur 1.3 Upplevelserummet efter Mossberg (2003, s. 110) 

 
I beskrivningen om upplevelserummet menar Mossberg (2003) att upplevelserummet berör 
allt det som gästen påverkas och möts av vid en upplevelse. De olika komponenterna skulle 
då vara personal, andra gäster, rummet upplevelsen inträffar i samt gästens upplevelse. 
 
Det är sammanslagningen av turismens traditionella beskrivning av turism med de olika 
områden som ingår i upplevelseindustrin enligt KK-stiftelsen (Algotson & Daal, 2007) som 
skapar utvecklingsmöjligheter och kunskap när företag ska erbjuda upplevelser för turisten 
(Hanefors & Mossberg, 2007). 
 

1.1 Bakgrund		
Nedan följer en beskrivning av bakgrunden till detta arbete som består av: vad turism är, vad 
en destination är och vad destinationsutveckling är. 
 

1.1.1 Vad	är	turism?	
Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert och Wanhill (2005) menar att What makes tourism difficult to 
define is the very broad nature of both the concept as well as the need for so many service 
inputs. Tourism also envelops other sectors and industries (s. 7). Enligt Förenta Nationerna 
och den internationellt vedertagna definitionen av turism som går att hitta på tillväxtverkets 
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rapport Fakta om svensk turism 2009 omfattar turism: 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 (Terpstra, 2010, s. 4). Lundmark, Marjavaara och Müller (2011) utgår 
också från definitionen ovan, de utvecklar den och menar att definitionen består av tre viktiga 
beståndsdelar: syfte, tid och plats. Vad gäller syftet beskrivs ingen skillnad mellan fritid och 
arbete, det kan vara svårt att fastställa om en resa är i affär- eller fritidssyfte menar Lundmark 
med flera och därför ingår båda i definitionen. Tid inom turism begränsas ofta till all form av 
resande som inträffar under en kortare tid än ett år. Med plats, menar de var en person ska 
befinna sig för att räknas som turist, som enligt ovan definition innebär att det måste vara en 
plats utanför den vanliga omgivningen för personen i fråga. Då omgivningarna varierar från 
person till person uppstår här ett problem med definitionen (Lundmark, Marjavaara, & 
Müller, 2011). 
 

1.1.2 Vad	är	en	destination?	
Inom turismforskningen kan begreppet destination ses som ett centralt begrepp, dock saknas 
en generell definition av vad en destination faktiskt är och därigenom används begreppet med 
flera olika innebörder och definitioner (Müller, 2007). Enligt Müller (2007) är definitionen av 
destinationer som ett rumsligt fenomen innehållande utbud av tjänster och attraktioner, 
näringslivsorienterad, och syftar till att ge ett verktyg för att förstå varför turister attraheras till 
just de specifika platserna som destinationen syftar till. Müller menar även att en destination 
kan definieras som en plats utan klara gränser som förändras ständigt i följd av sociala 
interaktioner mellan olika aktörer inom besöksnäringen. Det finns alltså inte en vedertagen 
definition kring vad en destination är inom turismforskningen men Bohlin och Elbe (2007) 
har valt att definiera en destination som en plats som utvecklas till ett resmål för turister. De 
menar att för att en plats ska räknas som en destination krävs det, generaliserat, tre saker. 
Dessa tre saker är attraktioner, infrastruktur och tillgång till vad de kallar stödjande tjänster, 
dessa stödjande tjänster möjliggör vistelsen inom destinationen exempelvis boende och 
restauranger (Bohlin & Elbe, 2007).  
 
Attraktionerna förklarar Bohlin och Elbe (2007) som själva anledningen till besöket i 
destinationen. De hänvisar till Leiper (1995) som skrivit om primära, sekundära och tertiära 
attraktioner. De primära attraktionerna är de som får turisten att vilja resa till destinationen 
och om denna primära attraktion inte finns inom destinationen kommer turisten inte överväga 
att besöka just den destinationen (Bohlin & Elbe, 2007; Leiper, 1995). Sekundära attraktioner 
finns enligt Leiper (1995) utöver de primära men kan ha en avgörande betydelse vid val av 
destination som har liknande primära attraktioner. Tertiära attraktioner menar Leiper (1995) 
är attraktioner som inte var kända för turisten innan resan, utan upptäcktes istället under själva 
besöket vid destinationen (Bohlin & Elbe, 2007; Leiper, 1995).  
 
Med infrastruktur syftar Bohlin och Elbe (2007) på grundläggande resurser och system som 
ett samhälle kräver för att fungera. Exempel på infrastruktur är vägar, energiförsörjning samt 
transportsystem. Med stödjande tjänster räknar de in olika former av boende, restauranger och 
liknande. Dessa stödjande tjänster kan även förekomma som den primära attraktionen för en 
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viss individ men som en kringliggande tjänst för en annan så det kan vara svårt att dra gränser 
mellan de olika kategorierna.  
 
Definitionen som Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert och Wanhill (2005) använder sig av är att 
en destination är som en sammansättning av turismprodukter, faciliteter och tjänster som 
tillsammans utgör den totala expertisen inom turism under ett gemensamt varumärke. 
 
Leiper (2010) menar dock på att det inte finns några bevis på att någon destination någonsin 
har attraherat turister. Han menar på att de flesta faktorerna som påverkar turisten inte är 
lokaliserade i destinationen utan i regionen turisterna reser från alltså där resan påbörjas 
(Leiper, 2010; Bohlin & Elbe, 2007). Bohlin och Elbe (2007) definierar en destination bland 
annat som en avgränsad plats och denna plats kan vara ett mindre eller större område. Weaver 
och Lawton (2010) menar att begreppet destination kan appliceras på områden i olika 
storlekar. De anser att en destination kan vara allt ifrån en liten attraktion till en hel kontinent. 
 

1.1.3 Vad	är	destinationsutveckling?	
Bohlin och Elbe (2007) uttrycker att utvecklingen av turism ofta ses som en möjlighet att 
utveckla specifika platser genom att skapa arbetstillfällen och vända negativa 
utvecklingstrender till positiva. Enligt Bohlin och Elbe är tanken med att utveckla 
destinationer att generera konkurrenskraft för destinationen och därigenom kunna attrahera 
mobilt kapital, investeringar, nya medborgare samt turister. Enligt Bohlin och Elbe (2007) är 
destinationsutveckling en process med ett antal faser som genomförs för att utveckla 
destinationer utifrån vilket stadie de befinner sig i. De anser att ett vanligt perspektiv för 
destinationsutveckling är att det bör ske genom noggrann planering. Men även bör så många 
som möjligt inom destinationen vara involverade i processen av att utveckla destinationen, 
eftersom de berör många parter.  
 
Weaver och Lawton (2010) nämner något som de kallar för destinationscykeln (destination 
cycle). De nämner idén om att en destination kan genomgå likartade stadier som födsel, 
tillväxt, mognande, minskning, kanske död och vitalisering. De menar på att denna cykel kan 
vara intressant för destinationsutvecklare att använda sig av för att kunna urskilja i vilket 
stadie som destinationen befinner sig i och vilka innebörder de kan få om inte åtgärder åtas. 
 

1.1.4 Vision	2020	
I och med den globala konkurrensen mellan olika destinationer (Bohlin & Elbe, 2007) 
behöver de utvecklas och erbjuda något unikt till turisten (Hanefors & Mossberg, 2007). För 
att ha konkurrenskraft bör destinationerna, etablerade som icke etablerade, därför utvecklas 
(Bohlin & Elbe, 2007).  
 
År 2010 publicerades en strategi för Sveriges besöksnäring till år 2020 med syftet att 
fördubbla den svenska turismens omsättning. Den strategin skapades av Svensk Turism AB 
som representerar den Svenska besöksnäringen. Strategin har tre fokusområden, fyra 
strategiska mål och sex huvudstrategier formulerade. Ett av de tre fokusområdena är 
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“Destinationsutveckling och tematisering”. De menar på att för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft behövs fler destinationer utvecklas mot att bli exportmogna, existerande 
såväl som nybildade. En del destinationer ses idag som portaler för den internationella 
resenären exempelvis Stockholm eller andra större städer i Sverige. De anser i strategin att 
dessa portaler, som de kallar dem, bör vidareutvecklas men att deras roll som mittpunkt vid 
besök i kringliggande destinationer också kan utvecklas. I strategin menar de på att ett bra 
kringliggande utbud även kan öka storstädernas attraktivitet. Kring destinationerna såväl som 
portalerna är beroende av varandra för att kunna öka sin attraktionskraft för gäster och det 
krävs samarbete rörande utveckling såväl som kommunikation av det gemensamma utbudet 
(Svensk Turism AB, 2010). 
  



6 

 

2 Problemområde	
Detta kapitel berör arbetets problemområde och består av en redovisning av 
microdestinationer, projektet Vision Furunäset samt upplevelseproduktionsperspektivet för 
detta arbete. 
 

2.1 Microdestinationer	
I en strategi presenterad av Svensk Turism AB (2010) benämns destinationer sammankopplat 
med regioner och begreppet microdestinationer används inte alls. Genom den sökning vi 
gjorde initialt, innan vi beslutade att arbeta med detta ämne, såg vi att det fanns en del 
publikationer där begreppet användes men ingen definition eller beskrivning på hur det 
används gick att hitta. I några publikationer fann vi begreppet microdestination och har utifrån 
dem sett att användningen av detta begrepp är relativt nytt samt att det används bland annat i 
artiklar som rör turism i Östeuropa. Även på Swedish Lapland Visitors Board (2016) hittar vi 
begreppet microdestination. Kent Lindvall, ägare av Treehotel och delägare i Arctic Bath, är 
citerad i ett pressmeddelande om Arctic Bath där han säger att Harads blir med satsningen på 
Arctic Bath en microdestination i Swedish Lapland (Swedish Lapland Visitors Board, 2016 
a). På samma hemsida skriver de att genom en kartläggning av regionens, Jokkmokks, små 
och medelstora företag såg de att de har ledig kapacitet. Därefter kan de försöka nyttja de 
luckor som ännu inte är utnyttjade i dess verksamhet för att kunna “styra in” fler gäster till 
företaget i sig eller microdestinationerna (Swedish Lapland Visitors Board, 2016 b). Jörgen 
Svonni, VD vid Kiruna Lapland, använder även han begreppet microdestination. Han menar 
att STF Abisko Fjällstation och Aurora Sky Station har en stark pådrivande kraft för 
besöksnäringen i microdestinationen kring Abisko (Swedish Lapland Visitors Board, 2016 c). 
 
I alla dessa tre källor som hämtats ifrån Swedish Laplands Visitors Boards hemsida använder 
de, som nämnts ovan begreppet microdestination men de har dock valt att skriva det på tre 
olika sätt. När det handlar om Arctic Bath skriver de “microdestination” (Swedish Lapland 
Visitors Board, 2016 a), om Jokkmokk skriver de “micro-destination” (Swedish Lapland 
Visitors Board, 2016 b) och när det gäller Abisko skriver de “mikrodestination” (Swedish 
Lapland Visitors Board, 2016 c). 
 

2.2 Vision	Furunäset	
Furunäset är ett område några kilometer söder om Piteå centrum där flera näringsidkare inom 
restaurang, hotell och kulturella näringar är verksamma. David Wellborg (2016) som arbetar 
på Norrland Event & Konsult (NEOK) tillsammans med de företagen som är verksamma på 
området, anser att Furunäset har stor potential att utvecklas till en av Piteås turistdestinationer. 
Därför startades projektet “Vision Furunäset” där visionen är att skapa en destination i 
destinationen som erbjuder mat, boende och upplevelser till Piteås nationella och 
internationella gäster (Wellborg & Nilsson, Vision Furunäset, 2016). Företagen som är 
verksamma på Furunäset vill utveckla området till ett bredare utflyktsmål samt öka flödet av 
nationella och internationella gäster. När Wellborg (2016) pratar om detta projekt använder 
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han begreppet microdestination, att Furunäset ska bli en microdestination inom den stora 
destinationen som Piteå är idag. Näringsidkarna på Furunäset har startat en ekonomisk 
förening för att underlätta arbetet med utvecklandet av Furunäset som en destination 
(Wellborg, Informationsmöte om projekt Vision Furunäset, 2016). 
 

2.3 Upplevelseproduktionsperspektiv	
Upplevelseproduktionsperspektivet är ett perspektiv som kan tillämpas på olika former av 
verksamheter eller liknande med syfte att skapa förutsättningar för att meningsfulla och 
minnesvärda upplevelser ska kunna skapas hos den enskilda individen. Nedan följer en 
förklaring på upplevelseproduktionsperspektivet och detta kommer att tillämpas på, i detta 
arbete, en microdestination. 
 
När ett lands välstånd når en viss nivå så flyttas intresset från produkter och tjänster till 
upplevelser (Pine II & Gilmore, 1999). Pine II och Gilmore anser att i och med samhällets 
utveckling kan vi människor tänka oss att betala olika mycket för råvaror, produkter, tjänster 
och slutligen upplevelser. Pine II och Gilmore har tagit fram en trappa ”The progression of 
economic value” för att visualisera detta (se figur 2.1). Längst ner finner vi råvaror, dessa kan 
förädlas till produkter. Produkter kan utvecklas till tjänster och tjänster kan utvecklas till 
upplevelser.  
 

 
Figur 2.1 The progression of economic value efter Pine II och Gilmore (1999, s. 22) 

 
Pine II och Gilmore (1999) förklarar trappan genom ett exempel med tårtor till barns 
födelsedagskalas. Först köptes alltid råvaror som smör och mjöl och tårtan gjordes hemma. 
Därefter kom tårtmixar, en produkt som underlättade bakandet och priset ökade för denna 
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produkt jämfört med vad råvarorna kostade. Nästa steg i trappan är att du kan gå till 
exempelvis ett bageri och beställa precis den tårtan du vill ha. Du köper då en tjänst och priset 
blir då högre för tjänsten än för produkten (tårtmixen) som i sin tur är dyrare än råvarorna 
(smör och mjöl). Allt detta har funnits ett tag och nu, i vår tid, har familjer börjat anlita 
företag som planerar anordnar hela födelsedagskalaset, de skapar upplevelser (Pine II & 
Gilmore, 1999).  
 
Pine II och Gilmore (1999) menar att företag idag inte längre bara kan producera en funktion 
och erbjuda det till sina gäster. De anser att företag bör se bortom denna funktion och istället 
ha synsättet att de tillhandahåller något mer, en upplevelse. Exempel på en funktion kan vara 
att förflytta gästen från punkt A till punkt B och funktionen eller tjänsten som gästen erhåller 
ses då som scenen för själva upplevelsen. Då kan även vardagliga transaktioner omvandlas till 
minnesvärda upplevelser (Pine II & Gilmore, 1999).  
 
Boswijk med flera beskriver (2012) utifrån Pine II och Gilmores (1999) tankesätt, att en 
upplevelse är ett unikt personligt erbjudande som företag kan differentiera sig själv med och 
som företaget kan ta ett högre pris för. Medan Pine II och Gilmore (1999) talar mycket om 
upplevelsen och dess scen som kan skapa en minnesvärd upplevelse så menar Boswijk med 
flera (2012) att upplevelser även kan vara meningsfulla för gästen. 
 
Boswijk med flera (2012) talar om att en ny tid har kommit, det är inte längre en part som gör 
upp regler medan den andra parten bara följer dessa. Företagen, den före detta bestämmande 
parten, bestämmer inte längre om en gäst ska köpa en produkt eller en upplevelse. Förut 
styrdes personer externt av olika påverkare men nu kan vem som helst köpa en produkt eller 
upplevelse och på detta sätt är alla gäster lika. Boswijk med flera menar att världen idag har 
förändrats och att värdet för en produkt eller tjänst inte skapas inom företaget utan hos gästen 
och dennes nätverk. Företagen måste följa med i utvecklingen och inte längre bara se gästerna 
som just gäster utan även som medskapare av upplevelserna som företaget erbjuder (Boswijk, 
Peelen, & Olthof, 2012).  
 

2.4 Sammanfattning	
Företagen på Furunäset i Piteå har gått samman och bildat en ekonomisk förening för att 
utveckla Furunäset till en microdestination. Begreppet microdestination används idag i liten 
utsträckning och befintlig vetenskaplig litteratur på ämnet är begränsad. 
Upplevelseproduktionsperspektivet kan variera beroende på vem som beskriver det. I detta 
arbete utgår vi från Pine II och Gilmores (1999) trappa. Det kompletterar vi med det Boswijk 
med flera (2012) säger om meningsfulla upplevelser samt Pine II och Gilmores (1999) 
påstående om att upplevelsen och dess scen kan skapa en minnesvärd upplevelse. På grund av 
detta valde vi att undersöka definitionen samt begreppet microdestination närmare utifrån 
litteraturstudier och en fallstudie. Samt det vi är mest intresserade av: hur 
upplevelseproduktionsperspektivet är tillämpbart på microdestinationer. 
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2.5 Syfte		
Syftet med detta examensarbete är att utforma en definition av begreppet microdestination 
samt undersöka hur upplevelseproduktionsperspektivet kan tillämpas på en microdestination i 
Furunäset. 
 

2.6 Forskningsfrågor		
1. Vad är en microdestination utifrån befintlig litteratur? 
2. Vad är en microdestination för inblandade näringsidkare på Furunäset samt 

andra aktörer inom turism i regionen Swedish Lapland? 
3. Hur kan upplevelseproduktionsperspektivet tillämpas på en microdestination i 

Furunäset? 
 

2.7 Avgränsningar		
Detta arbete är avgränsat till turism inom Swedish Lapland, Piteå och till sist Furunäset. 
Litteraturstudierna är avgränsade till specifika sökord, sökmotor och endast vetenskapligt 
granskade artiklar.  
 

2.8 Begrepp	
Gäst - i detta arbete används begreppet gäst istället för exempelvis konsument eller besökare 
då vi anser att de två sistnämnda är gäster då en pratar om upplevelser. 
 
Microdestination - det har uppkommit flera alternativ på stavning av ordet microdestination 
under detta arbete. Vi har valt att använda oss av stavningen microdestination då det både 
fungerar på svenska men också kan förstås på en internationell nivå. 
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3 Metoder		
Denscombe (2009) beskriver syftet med samhällsforskning utifrån en positivistisk ansats. Han 
menar att positivistisk ansats innebär att upptäcka mönster och regelmässigheter i samhället 
genom att använda någon form av vetenskaplig metod som används inom naturvetenskapen. 
Positivismen bygger på teorin om att det i samhället finns, precis som i naturen, mönster, 
regelmässigheter, orsaker och följder och de anses ha en egen existens, de är verkliga. Detta 
förhållningssätt har vi valt att tillämpa på denna studie då tidigare forskning inom området 
inte påvisar att det finns en teori kring vad en microdestination är. Arbetet har utgått med 
hypotesen att en ´microdestination är en destination i destinationen´ som grundar sig i vad 
David Wellborg sa när vi fick ta del av information kring projektet Vision Furunäset 
(Wellborg, 2016). Därför har vi genom en fallstudie och litteraturstudier undersökt 
användningen av begreppet microdestination och om det stärker eller försvagar vår hypotes 
och utifrån det skapa en definition av begreppet. Utanför hypotesen har vi även undersökt hur 
ett upplevelseproduktionsperspektiv kan tillämpas på Furunäset som microdestination. 
 

3.1 Litteraturstudie:	microdestination	
En litteraturstudie syftar till att fördjupa sina kunskaper genom att tillgodogöra sig den 
vetenskapliga litteratur som finns inom området. Enligt Backman (2008) så syftar en 
litteraturstudie till att ge en översikt över den information och tidigare insamlad data som 
finns inom ett område. Petticrew och Roberts (2006) pratar som systematiska litteraturstudier 
och definierar de som att den eftersträvar att identifiera och bedöma all relevant material inom 
ett givet ämne. Sällan presenteras ny information i denna typ av studie utan istället analyseras 
redan tillgänglig data (Petticrew & Roberts, 2006). Metoden är dock kritiserad då många 
anser att forskaren själv helt eller delvis utgör verktyget i denna metod, detta innebär att 
information kan tolkas eller förbises som oviktig om forskaren inte går in helt neutral i 
studien (Backman, 2008). 
 
Utifrån metoden litteraturstudie insamlades data till att kunna besvara forskningsfråga ett. Det 
genomfördes totalt två litteraturstudier för detta arbete. Den första presenteras här och den 
genomfördes för att ta reda på hur begreppet microdestination används inom redan publicerad 
vetenskaplig litteratur. Vi ansåg att metoden litteraturstudie var en lämplig metod att 
genomföra då begreppet microdestination börjat florera allt mer men antalet vetenskapliga 
artiklar som nämner begreppet är få samt för att ge oss en större kunskap om hur begreppet 
används. En initial sökning, som nämns i problemområdet angående microdestination 
påvisade att sökordet ”micro destination*” gav flest träffar där begreppet ”micro destination” 
användes på något vis i databasen EBESCO, Luleå tekniska universitets biblioteksdatabas för 
artiklar och e-böcker. Genom att använda citationstecken runt ett sökord ger det funktionen i 
databasen att den bara söker på dokument där de två orden är skrivna direkt efter varandra. I 
sökordet har vi även en ”*”, detta för att tecknet ger möjlighet till öppna ändelser, alltså 
funktionen att kunna se varianter av ordet ”destination” som exempelvis ”destinations”. 
Antalet träffar var 31. Av de 31 gick 19 att få tag på i fulltext och innehöll sökordet “micro 
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destination”. Vi valde även att ta med en artikel ur en journal som inte var en träff i vår 
sökning. Detta på grund av att det var en artikel som refererades till i flera av träffarna ifrån 
databasen och just därför ansåg vi att den kunde vara relevant för vår studie. Totalt är det 
därför 20 artiklar med i denna litteraturstudie och de är publicerade mellan åren 1994-2015. 
Dessa 20 vetenskapliga artiklar studerades utifrån innehållsanalysen med de två kategorier 
som presenteras senare i detta kapitel. Den datan som de två kategorierna innefattar redovisas 
i kapitel 4 Empiri. 
 

3.2 Fallstudie:	Furunäset	
Enligt Denscombe (2009) levererar en fallstudie djupgående beskrivningar av erfarenheter, 
processer, händelser eller förhållanden genom att fokusera på vissa fenomen. En fallstudie är 
en koncentrerad studie på en eller ett fåtal fall för att få insikter som kan falla bort vid större 
studier, det kan ge en möjlighet för en djupare och mer koncentrerad undersökning än vid 
exempelvis en större undersökning som är mer ytligt. Denscombe menar att det idag är 
vanligt att en fallstudie används i samhällsforskning, speciellt vid småskaliga undersökningar.  
Detta styrker Yin (1994) genom att skriva att en fallstudie används när frågorna går ut på att 
få fram “varför” eller “hur” (vilket ger ett mer djupgående svar) och fokuserar på nutida 
företeelser. Yin skriver om hur fallstudien har fått utstå en mängd fördomar som 
forskningsmetod, trots att det är en erkänd metod inom empirisk undersökning. Många 
forskare har ett visst förakt mot metoden och anser att fallstudien är mindre önskvärd jämfört 
med exempelvis experiment eller enkäter. Yin menar på att det kanske är bristen på stringens 
inom fallstudier som är det största bekymret. Många gånger har forskaren varit slarvig och 
tillåtit tvetydigt material eller partiska åsikter som påverkat inriktningen av resultatet och 
slutsatsen (Yin 1994).  
 
För att besvara forskningsfråga två har vi genomfört en fallstudie på Furunäset. Detta 
tillvägagångssätt valdes för att se hur deltagarna i fallstudien såg på begreppet 
“microdestination” och vad de ansåg att en microdestination är. Detta skedde genom att 
respondenter intervjuades samt att intervjuresultaten analyserades utifrån innehållsanalysen 
som presenteras senare i detta kapitel. Metodvalet för denna fallstudie var intervju och valdes 
då det är en metod som ger möjlighet till uppföljning av svar samt ger en mer personlig bild 
av respondentens åsikter i sammanhanget och kan ge mer djupgående data i det enskilda fallet 
än exempelvis en enkät (Lantz, 1993). Vi ansåg att intervjuer skulle ge oss möjlighet att få en 
bättre bild av respondenternas åsikter samt ge oss möjlighet att ställa följdfrågor och få 
respondenten att utveckla sina svar, något som ej hade varit möjligt i en enkät på samma sätt. 
Att använda sig av denna typ av insamling av data och ha en tillförlitlighet till den insamlade 
datan förutsätter dock att respondenterna talar sanning (Lantz, 1993).  
 
Vi ansåg dock att metoden skulle ge oss tillförlitliga svar då ämnet för intervjun inte har 
någon personlig koppling som vi anser kan reflektera negativt på respondenten. 
Intervjustrukturen vi valde att använda oss av var semi-strukturerade, detta innebar att vi hade 
frågor kring vårt ämne som vi tänkte ställa men att möjligheten för följdfrågor fanns. Enligt 
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Lantz (1993) är semistrukturerade-intervjuer en intervjumetod som ger möjlighet att 
undersöka relationen mellan begrepp.  
 
Respondenterna valdes ut genom ett subjektivt urval (Denscombe, 2009) där personer som vi 
ansåg besatt kunskap om ämnet valdes ut. I detta fall valdes David Wellborg som första 
respondent då han är ordförande i den ekonomiska föreningen och näringsidkare på Furunäset 
samt projektledare för Vision Furunäset. Han valdes även ut som den första respondenten på 
grund av att han introducerat begreppet microdestination för oss. Vi valde även att göra ett så 
kallat snöbollsurval (Denscombe, 2009) genom att de personer som vi gjorde ett subjektivt 
urval på fick rekommendera andra personer, hur många de ville, som de ansåg kunde tillföra 
intressant information och kunskap till studien. Alla dessa personer som vi blev 
rekommenderade att kontakta för studien försökte vi komma i kontakt med för att kunna 
genomföra en intervju. Dock styrdes antalet intervjuer av när vi upplevde en teoretisk 
mättnad, alltså när nya respondenter inte tillförde någon ny information utan bara bekräftade 
befintlig, redan insamlad data (Denscombe, 2009). Med andra ord genomfördes intervjuer 
tills dess att vi fick samma data från våra respondenter. Då svaren innehöll samma 
information som framkommit under tidigare intervjuer avbröts fallstudien och nästa steg blev 
att analysera resultatet. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån 
innehållsanalysen som presenteras senare i detta kapitel. 
 

3.3 Litteraturstudie:	upplevelseproduktion	
Som nämnts ovan syftar en litteraturstudie till att fördjupa sina kunskaper genom att 
tillgodogöra sig den vetenskapliga litteratur som finns inom ett specifikt område. Backman 
(2008) menar att en litteraturstudie är till för att ge en översikt över den information och den 
data som finns insamlad tidigare inom ett område. 
 
Denna litteraturstudie, som berör upplevelseproduktion inom turism, ansåg vi var en lämplig 
metod för att ytterligare förankra upplevelseproduktion inom turism med just publicerad 
vetenskaplig litteratur i detta arbete. I denna litteraturstudie valde vi att använda oss av den 
engelska översättningen av upplevelseproduktion, ”experience production”, som sökord för 
att få fler träffar än om vi använt oss av den svenska motsvarigheten. Även i denna sökning 
använde vi oss av citationstecken runt sökordet för att det var begreppet vi var intresserade av 
inom turism och inte orden var för sig i text. Vi valde att använda oss av just ”experience 
production” som sökord istället för upplevelseproduktionsperspektivet och motsvarande på 
engelska då det inte gav några sökträffar alls i EBESCO. Sökordet ”experience production” 
och gav 13 träffar på vetenskapliga artiklar med anknytning till turism i databasen EBESCO. 
Av de 13 gick samtliga att få tag på i fulltext och de var publicerade mellan åren 2007-2015. 
De 13 vetenskapliga artiklarna studeras och sju av dem passade in i kategorin som framtagits 
för innehållsanalysen, den kategorin presenteras senare i detta kapitel och innehållet redovisas 
i kapitel 4 Empiri. 
 



13 

3.4 Analysmetod	för	forskningsfråga	tre	
För att besvara forskningsfråga tre har vi inte arbetat utifrån en faktisk metod. Utifrån den 
data som insamlats i kategori två från litteraturstudien om microdestination, litteraturstudien 
om upplevelseproduktion och upplevelseproduktionsperspektivet har vi gjort en jämförelse av 
datan samt analyserat hur dessa kan kopplas ihop för att kunna appliceras på en 
microdestination i Furunäset. Vi valde att göra på detta sätt för att vi skulle kunna ta fram 
direktiv för Furunäset att arbeta med upplevelseproduktionsperspektivet som 
microdestination. Jämförelsen gjordes genom att se om datan handlade om meningsfulla och 
minnesvärda upplevelser gentemot gäster eller om det syftade mer på att förstärka 
organisationen för att kunna utveckla den med ett upplevelseproduktionsperspektiv.  
 

3.5 Innehållsanalys	
Innehållsanalys är enligt Bryman (2011) ett angreppssätt när det är dokument och texter som 
ska analyseras på ett systematiskt och replikerbart sätt. Innehållsanalys innefattar både 
objektivitet och systematik. Objektiviteten syftar till att man i förväg tydligt specificerar hur 
man ska placera de olika delarna av råmaterialet i kategorier eller grupper, det syftar alltså till 
att det klart och tydligt framgår, innan analysen av datan, hur man ska gå tillväga vid 
kategoriseringen av råmaterialets innehåll. Detta är enligt Bryman på grund av att så lite av 
forskarens egna värderingar ska påverka processen så lite som möjligt. Systematik syftar, 
enligt Bryman, i detta fall till att de direktiv som tagits fram för denna process av forskaren 
ska följas systematiskt för att analysen ska bli konsekvent och för att undvika felkällor till 
högsta möjliga grad. En kvalitativ innehållsanalys är, enligt Bryman (2011), det vanligaste 
tillvägagångssättet när dokument kvalitativt ska analyseras. En kvalitativ innehållsanalys 
innefattar ett sökande efter bakomliggande teman i den rådata som analyseras. Dock beskrivs 
det sällan hur forskaren går tillväga för att hitta dessa bakomliggande teman och de teman 
som hittas illustreras ofta som citat. 
 
Innehållsanalysen har fördelar och nackdelar som metod och Bryman (2011) tar upp några av 
dessa. En fördel är att det är en ”öppen” forskningsmetod där det är lätt att konkret beskriva 
hur urval och utformningen av analysen gått till. Bryman menar även att innehållsanalysen är 
en icke-reaktiv metod vilket innebär att datan som studeras, rådatan, inte påverkas av 
forskaren i sig. Dock kan rådata från intervjuer påverkats vid intervjutillfället men datan ifrån 
intervjuerna som analyseras i innehållsanalysen har ingen större påverkan av forskaren i sig. 
Några nackdelar som Bryman uppmärksammar med innehållsanalysen är exempelvis att en 
innehållsanalys bara kan vara så bra som de dokument den bygger på samt att det i stort sett är 
omöjligt att formulera en kodningsmanual som inte innefattar utrymme för någon form av 
tolkning. Han menar även att det kan vara svårt att svara på frågor som innehåller varför 
utifrån en innehållsanalys, han menar att det inte går att urskilja orsaken till ett visst resultat 
utifrån en innehållsanalys då den bara ägnar sig åt att besvara hur och vad utifrån det som 
finns presenterat i dokumenten som utgör datan. Vid analysen i detta examensarbete av 
rådatan från litteraturstudierna och av transkriberingen av de semistrukturerade intervjuerna 
har vi valt att använda oss av innehållsanalys. 
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3.5.1 Applicering	litteraturstudie:	microdestination	
För litteraturstudien kring microdestinationer valde vi att tydligt specificera teman för hur 
rådatan skulle kategoriseras och grupperas. Vi kom fram till två kategorier för denna studie: 

• Kategori ett innehåller grupperad data av hur författarna av artiklarna 
använder begreppet microdestination, deras synsätt på vad en 
microdestination är. 

• Kategori två innefattar beskrivningar av hur en microdestination kan se ut, 
beskrivningar på exempelvis områden som kan appliceras till en 
microdestination eller information som berör området eller hur en 
microdestination kan utvecklas.  

Empirin, som redovisas i kategori ett används för att direkt besvarar forskningsfråga ett 
medan empirin i kategori två bidrar till att kunna besvara forskningsfråga tre. I kapitlet empiri 
så presenteras datan i dess olika kategorier som uppkommit utifrån innehållsanalysen. 
Besvarandet av forskningsfråga ett, utifrån kategori ett görs i kapitel 5 Analys där en kort 
sammanställning av kategorin skapas för att besvara forskningsfråga ett.  
 

3.5.2 Applicering	fallstudie:	Furunäset	
Innehållsanalysen av de transkriberade semistrukturerade intervjuerna genomfördes genom att 
kategorisera två frågor: 

• Vad en destination är för respondenterna och 
• Vad en microdestination är för dem 

I dessa kategorier illustreras underliggande teman med hjälp av citat. På detta sätt skapade vi 
två olika kategorier och utifrån den empirin i främst kategorin rörande microdestination i 
fallstudien, bestående av intervjuerna, för att kunna besvara forskningsfråga två. Kategorin 
rörande destination användes mer som ett hjälpmedel för att se vad respondenterna ansåg att 
skillnaden mellan en destination och microdestination var och för att tydligare kunna 
presentera empiri och ge en förståelse för deras olika värderingar av de skillnaderna. I kapitel 
4 Empiri presenteras de kategorier samt datan som faller in under dessa ifrån de 
transkriberade intervjuerna. Utifrån dessa kategorier besvaras forskningsfråga två och detta 
görs i kapitel 5 Analys som en sammanställning av kategorin rörande microdestination. 
 

3.5.3 Applicering	litteraturstudie:	upplevelseproduktion	
I innehållsanalysen i denna del av studien framtogs enbart en kategori för att hitta 
underliggande teman i de dokument som analyserades. Det framtogs bara en kategori för att 
den var så pass bred och omfattande. Kategorin var upplevelseproduktion inom turism. Den 
kategorin syftar till data som på något vis berör hur meningsfulla och minnesvärda 
upplevelser kan skapas utifrån Pine II och Gilmore (1999) samt Boswijk med flera (2012) 
synsätt. Dock kräver kategorierna inte att Pine II och Gilmore (1999) och Boswijk med flera 
(2012) refereras till men att datan innefattar en möjlighet att skapa någon form av minnesvärd 
eller meningsfull upplevelse.  
  



15 

3.6 Tolkningsprocessen	
För att uppnå första delen av syftet: utforma en definition av begreppet microdestination 
genomfördes en analys och jämförelse av svaren på forskningsfråga ett och forskningsfråga 
två. Denna jämförelse och analys skedde genom en modifierad variant av Denscombes (2009) 
tolkningsprocess av kvalitativ data. Processen med modifieringarna beskrivs nedan. 
 

3.6.1 Tolkning	och	analys	av	kvalitativ	data	
Tolkningsprocessen av kvalitativ data består enligt Denscombe (2009) i huvudsak av fyra 
olika steg. Dessa steg är: 
 
Koda Data 
När rådata är insamlad bör forskaren påbörja den formella tolkningsprocessen och början i 
denna process är att koda data (Denscombe, 2009). Med koder menar han märkningar som 
tillägg till rådata och dessa koder kan bestå av exempelvis namn, initialer eller siffror men har 
ingen större betydelse än att länka samman datan vilket i sin tur kan bidra till analysen. I detta 
steg använde vi datan från intervjuerna i fallstudien för att hitta samband mellan svaren från 
de olika respondenterna. Detta gjorde vi genom att ta ut frågorna angående begreppen 
destination samt microdestination från alla intervjuer och grupperade svaren med varandra. 
Alla svar om microdestinationer i en grupp och alla svar om destinationer i en annan grupp. 
Därefter letade vi koder inom de olika grupperna, i detta fall bestod koderna av värdeord som 
kopplade svaren samman.  
 
Kategorisera dessa koder 
Nästa steg blir att identifiera hur koderna kan grupperas till olika kategorier. Dessa kategorier 
bildar paraplybegrepp som kan innefattar några specifika koder. Kategorierna bestäms av 
författarna utifrån de koder som datan har givit (Denscombe, 2009). Vi har valt att ej använda 
oss av detta steg då vi fann att det ej var relevant i sammanhanget. Detta steg är ej relevant då 
en kategorisering redan genomfördes i förra stegen. I och med att vi endast använde oss av de 
intervjufrågor som berörde begreppen microdestination och destination var kategorierna redan 
gjorda. 
 
Identifiera teman och samband bland koder och kategorier 
I detta steg bör forskaren börja identifiera samband mellan de koder eller kategorierna, 
alternativt uppmärksamma mönster i datamaterialet (Denscombe, 2009). Detta steg har vi 
modifierat för att använda till en jämförelse mellan resultaten från de två första 
forskningsfrågorna, alltså resultatet från den första litteraturstudien och fallstudien. Denna 
jämförelse sker för att hitta samband mellan resultaten från de olika studierna 
 
Utveckla begrepp och kom fram till generella uttalanden 
Detta är det sista steget och det kräver, baserat på de samband och mönster som identifierats, 
att forskaren utvecklar generella slutsatser. Dessa kan ta form som hypoteser eller begrepp 
och i enstaka fall kan forskaren vara ambitiös nog att föreslå en teori baserad på 
undersökningen. Vanligast är dock en berättande förklaring av fynden (Denscombe, 2009). I 
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detta steg kommer en definition av begreppet microdestination och en beskrivning av 
definitionen att presenteras med hjälp av resultatet av de tidigare stegen i denna process. 
Definitionen är begreppet och beskrivningen av definitionen är det generella uttalandet. 
 

3.7 Etik	
Enligt Denscombe (2009) ska samhällsforskare vara etiska. Vid insamling av data, i 
tolkningsprocesser och vid publiceringen av sina fynd förväntas de: 

• Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, 
• Undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i 

forskningsprojektet, 
• Arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet.  

Under fallstudien inleds intervjuerna med att vi frågar om respondenterna godkänner att vi 
spelar in deras intervjuer och huruvida de önskar att vara anonyma eller ej. Om någon av 
respondenterna önskar att vara anonym kommer hela resultatet av fallstudien att presenteras 
helt anonymt. Då samtliga respondenter samtyckte till att medverka med namn valde vi att 
presentera resultatet med samtliga namn utskrivna då vi ansåg att trovärdigheten i resultatet 
stärktes av detta då respondenternas kompetens och insikt i projektet vision Furunäset då 
tydligt framkom.  
 

3.8 Validitet	och	reliabilitet	
Validitet och reliabilitet kan tyckas vara synonyma med varandra men de har ändå stora 
skillnader mellan deras innebörder när det gäller granskning av olika mått (Bryman, 2011). 
Enligt Holme och Solvang (1997) krävs det att forskaren frågar sig om några slumpmässiga 
fel har uppkommit i exempelvis utvecklingen av frågeställningen eller insamling av data till 
studien för att kunna uppnå en tillräckligt bra validitet och reliabilitet. Detta måste forskaren 
fråga sig i planeringsfasen men även vid utförandet av studien för att via kontinuerlig kritisk 
prövning och noggrannhet är det enda sättet så god validitet och reliabilitet som möjligt kan 
skapas. 
 
Reliabilitet handlar i grunden, enligt Bryman (2011) om måttens och mätningars pålitlighet 
samt logik. Hur mätningen utförs och hur noggranna forskarna är vid bearbetningen av data 
(Holme & Solvang, 1997). Validitet handlar om ett mått för ett begrepp, om det verkligen 
mäter det begrepp som är i fråga (Bryman, 2011). Denscombe (2009) menar att det handlar 
om datans och metoders noggrannhet och precision. Holme och Solvang (1997) menar att 
validiteten är beroende av vad som mäts och om det är specificerat i frågeställningen. Vid 
forskningsdata syftar validitet till huruvida data reflekterar verkligheten, sanningen och om de 
omfattar de avgörande frågorna i forskningen (Denscombe, 2009). Enligt Bryman (2011) går 
validitet ut på att bedöma om de slutsatser som framställts från en undersökning är 
sammanhängande eller ej. 
 
Validitet av dokumentära källor måste fastställas och inte bara antas att de har validitet skriver 
Denscombe (2009) och hänvisar till bland annat Platt (1981). Vid reliabilitet talar man om tre 
viktiga faktorer; stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011). 
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Stabilitet syftar till att måttet är stabilt så det över tid inte skiftar, exempelvis vid val av 
respondenter. Om samma sak mäts två gånger så ska inte resultatet skilja sig markant. Intern 
reliabilitet syftar till mått med flera indikatorer, om de är pålitliga och om poängen för något 
av svaren är relaterat till poängen för ett annat svar. Med interbedömarreliabilitet menas 
överrensstämmelsen mellan olika granskare och observatörer. Om interbedömarreliabiliteten 
syftar till subjektiva bedömningar kan det finnas en risk för att överrensstämmelsen mellan 
olika observatörers kategorisering av data är väldigt liten. Detta kan uppstå i flera olika 
situationer. 
 

3.8.1 Litteraturstudiernas	validitet	och	reliabilitet	
I detta arbete består litteraturstudien av vetenskapliga artiklar. Dessa, enligt Denscombe 
(2009) är vanligtvis granskade av experter innan de går i tryck och publiceras. Detta ger oss 
en särskild försäkran av kvaliteten av dokumentens data men det är ingen garanti som 
Denscombe talar om. Vi har inte fastställt eller säkerställt att de dokumenterade källorna har 
en hög validitet utan vi ansåg att de som publicerad vetenskaplig litteratur redan är granskade 
och där av har hög validitet. För att hålla en relativt hög reliabilitet i litteraturstudien 
diskuterade vi vad för data som är relevant för studien för att sedan individuellt plocka ut data 
ur artiklarna som vi sedan gemensamt sammanställde för att säkerställa att ingen tolkat in 
något annorlunda än någon annan i de olika kategorierna vi valt att arbeta med utifrån 
innehållsanalysen. 
 

3.8.2 Fallstudiens	validitet	och	reliabilitet	
Enligt Bryman (2011) beror det på forskaren i vilken utsträckning som validitet och 
reliabilitet används och i vilken kontext. Yin (1994) anser att en fallstudie kan innefatta de 
passande kriterierna rörande validitet samt reliabilitet och beskriver på olika sätt hur en 
fallstudie kan utformas för att uppfylla dessa. Andra, exempelvis Stake (1995) ägnar inte 
någon uppmärksamhet alls mot dessa kriterier. Vid kvalitativ forskning tenderar validitet och 
reliabilitet att dämpas och inte ses som lika viktigt medan i kvantitativ forskning har de en 
större tyngd (Stake, 1995). Fallstudiers externa validitet har på senare tid fått stor 
uppmärksamhet på grund av att det ifrågasatts hur ett fall skulle kunna ge ett resultat som kan 
ses som generellt och tillämpas på andra fall (Bryman, 2011). Detta är dock inte möjligt och 
det gäller, enligt Bryman (2011), att vara medveten om att resultatet ifrån fallstudien inte går 
att se som generellt. 
 
När respondenterna intervjuades var minst två av författarna till detta arbete närvarande och 
intervjuerna spelades in samt transkriberades. När de data som framkommit av dessa 
intervjuer analyserades utifrån innehållsanalysen så gjordes detta samtidigt av samtliga 
författare för att minimera risken för att data skulle tolkas och analyseras på olika sätt. Detta 
för att höja reliabiliteten i arbetet. För att hålla en hög validitet så ställdes sådana frågor till 
respondenterna som överensstämde med forskningsfråga två och ansågs relevanta för arbetets 
övriga forskningsfrågor samt syfte. För att även få respondenterna att tänka kring det 
problemområde som vi har i denna studie så ställde vi frågor rörande just detta. Vi ansåg att 
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detta var relevant för att få djupare svar som kunde generera mer data som berörde projektet 
Vision Furunäset och begreppet destination samt microdestination.  
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4 Empiri	
I detta kapitel kommer all den insamlade datan från litteraturstudierna samt fallstudien att 
presenteras utifrån de innehållsanalyser som genomförts.  
 

4.1 Litteraturstudie:	microdestination	
De 20 vetenskapliga artiklar som analyserats utifrån innehållsanalysen publicerades under 
åren 1994-2015 och information ifrån dessa artiklar (se tabell 1 och 2) redovisas nedan. I 
innehållsanalysen av litteraturen användes två kategorier av information.  
Dessa är: 

• Kategori ett berör hur författarna av artiklarna använder begreppet 
microdestination och deras olika synsätt på vad en microdestination kan vara 
eller är enligt dem. Denna kategori är relevant för att besvara forskningsfråga 
ett. 

• Kategori två behandlar beskrivningar om hur en microdestination kan se ut 
utan att använda det ordet. Det är alltså områden eller platser med 
beskrivningar som kan tillämpas till en microdestination. Alternativt annan 
information som berör området eller arbetet med att utveckla en 
microdestination.  
 

Tabell 1 Artiklar i litteraturstudien för microdestination kategori ett 
Kategori ett 

Titel Författare Publ. 
Transylvania – Romanian Tourism Micro-
destination* 

Aurelia-Felicia Stâncioiu, Codruța Bâltescu Anca-
Daniela Vlâdoi, Ion Pârgaru, & Virgil Nicual 

2011 

Moldavia and Maramureş – Micro-destinations for 
Relaunching the Romanian Tourism 

Aurelia-Felicia Stâncioiu, Ion Pârgaru, Nicolae 
Teodorescu, Anca-Daniela Vlâdoi & Monica Paula 
Rațiu. 

2011 

Banat-Crişana as Micro-destination – Elements of 
Tourism Image and Tourism Identity* 

Aurelia-Felicia Stâncioiu, Nicolae Teodorescu, 
Anca-Daniela Vlâdoi, Codruța Bâltescu & Marilena 
Stoian 

2011 

Dobrogea as Romanian Tourism Micro-destination* Aurelia-Felicia Stâncioiu, Nicolae Teodorescu, 
Anca-Daniela Vlâdoi, Ion Pârgaru & Daniel Moise 

2011 

Oltenia - Micro-destination of Cultural and Medical 
Spa Tourism* 

Aurelia-Felicia Stâncioiu, Ion Pârgaru, Anca-
Daniela Vlâdoi, Nicolae Teodorescu & Carmen Puiu 

2011 

Considerations regarding the Design of specific 
tourism products for the tourism Destination Romania 

Monica Paula Rațiu, Aurelia-Felicia Stăncioiu, 
Anca-Daniela Vlădoi & Nicolae Teodorescu 

2011 

A Comparison of the Competitiveness of the Two 
Coastal Tourist Destinations 

Maja Uran Maravić, Daniela Gračan & Zrinka 
Zadel 

2015 

Competetiveness of destinations within the rural 
tourism cluster 

Sanja Pavlović & Gordana Čavlin 2014 

Tour operators and alternative tourism in Italy Mariapina Trunfio, Luca Petruzzellis & Claudio 
Nigro 

2006 

Social network for the choice of touristdestination: 
attitude and behavioral intention 

Loredana Di Pietro, Francesca Di Virgilio & 
Eleonora Pantano 
 

2012 
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Kategori ett 
Titel Författare Publ. 
Social Media in Destination Choice: Distinctive 
Electronic Word-of-Mouth Dimensions 

Aaron Tham, Glen Croy & Judith Mair 2013 

Differentiating Competitiveness through Tourism 
Image Assessment: An Application to Andalusia 
(Spain) 

Lidia Andrades-Caldito, Marcelino Sánchez-Rivero 
& Juan Ignacio Pulido-Fernández 

2012 

The importance of employee hospitality and perceived 
price in the hotel industry 

Kemal Gürkan Küçükergin & Bekir Bora Dedeoğlu 2014 

Tourists' perceptions in a climate of change: Eroding 
Destinations 

Christine N. Buzinde, David Manuel-Navarrete, 
Eunice Eunjung Yoo & Duarte Morais 

2009 

Ecotourism resources of university of UYO, Nigeria: 
The Arboretum and Ravine destinations in perspective 

H.M. Ijeomah, C.I.C. Okoli & E.I. Iyah 2014 

Contribution to the Research on Rural Resorts in the 
Function of Tourism Products and Services 
Distribution: the Example of the Republic of Croatia 

Damir Demonja & Tatjana Gredičak 2015 

 
Tabell 2 Artiklar i litteraturstudien för microdestination kategori två 

Kategori två 
Titel Författare Publ. 
Boomburb downtowns: the next generation of urban 
centers 

R. E Lang, Arthur C. Nelson och Rebecca R. 
Sohmer 

2008 

Prospects for the Tourism and Hotel Industry in 
Singapore 

Rex S. Toh, Habibullah Khan och Florence Tze-
Chieh Ng 

1997 

Perceived added value as source of competitive 
advantage in urban tourism destination 

Ana Portolan 2015 

Tourism marketing management in small island 
nations: a tale of micro-destinations 

Stanley D. Reid & Laurel J. Reid 1994 

 

4.1.1 Kategori	ett	
I fem artiklar genomförs undersökningar bland studenter mellan 20-24 år i Rumänien kring 
deras reseanledningar till Rumäniens olika microdestinationer. I artiklarna beskrivs 
microdestinationernas kulturella värde i form av byggnader och historia samt deras 
geografiska läge och andra turistattraktioner. Rumänien är uppdelad i ett antal 
microdestinationer och dessa varierar i storlek. Gränserna löper ofta, men inte alltid, längs 
med floder och/eller bergskedjor (Stâncioiu, Bâltescu, Vlâdoi, Pârgaru, & Nicula, 2011; 
Stâncioiu, Pârgaru, Teodorescu, Vlâdoi, & Rațiu, 2011; Stâncioiu, Pârgaru, Vlâdoi, 
Teodorescu, & Puiu, 2011; Stâncioiu, Teodorescu, Vlâdoi, Bâltescu, & Stoian, 2011; 
Stâncioiu, Teodorescu, Vlâdoi, Pârgaru, & Moise, 2011). 
 
Rațiu, Stăncioiu, Vlădoi, Teodorescu (2011) tar upp ovannämnda artiklar i en annan artikel. 
Där skriver de att om man antar att Rumänien som land är en macrodestination med ett 
specifikt varumärke skulle denna macrodestination fungerar som ett paraply för de mindre 
microdestinationerna. Undersökningarna som refereras till i artikeln har som mål att 
identifiera uppfattningarna om de olika microdestinationerna hos invånare i Rumänien (Rațiu, 
Stăncioiu, Vlădoi, & Teodorescu, 2011). 
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Maravić, Gračan och Zadel (2015) jämför två kustdestinationer och deras konkurrensfaktorer 
gentemot varandra utifrån "The Travel & Tourism Competitiveness Index” (TTCI). När en 
destination bedöms efter TTCI bedöms de både på makronivå (nationell nivå) och micronivå 
(lokal nivå), detta för att så många intressenter som möjligt ska kunna tas i beaktande. 
Bedömningsfaktorerna för TTCI var bland annat antal flygplatser samt avgångar per dag, 
infrastruktur, offentliga transportmöjligheter samt priser för transporter. I artikeln definieras 
en destination inte som en enskild natur-, kultur-, konst- eller miljöresurs utan en kombination 
av dessa som är attraktivt för gäster, detta i kombination med ett komplett utbud av tjänster så 
som boende och mat. Makro- och micronivåerna syftar främst till att specificera om det är 
nationell eller lokal nivå som det syftas till (Maravić, Gračan , & Zadel, 2015). 
 
Pavlović och Čavlin (2014) skriver i sin artikel om kluster inom turism. De anser att kluster är 
delområden eller microdestinationer inom en turistregion och som har liknande värderingar 
kring turism (Pavlović & Ćavlin, 2014). 
 
Trunfio, Petruzzellis och Nigro (2006) använder ordet microdestinationer i ett sammanhang 
kring regionala erbjudanden inom Italien. De talar om minskningen i marknadsföringen av 
landet som varumärke och menar på att microdestinationer, regionala erbjudanden, som liknar 
varandra bör marknadsföras och sammanföras till kluster för att hitta liknande strategier och 
därigenom främja makrodestinationerna (Trunfio, Petruzzellis, & Nigro, 2006). Precis detta 
skriver även Di Pietro, Di Virgilio och Pantano (2012) i en annan artikel, enda skillnaden är 
att de talar om turism generellt. En microdestination menar Di Pietro med flera (2012) och 
Trunfio med flera (2006) är regionala erbjudanden inom en större destination, en 
macrodestination. 
 
Tham, Croy och Mairs (2013) refererar till Di Pietro med flera (2013) och menar att 
elektronisk word-of-mouth (eWOM) bidrar till utvärderingen av val inom destinationen, 
speciellt på en microdestinationsnivå. Tham med flera (2013) diskuterar kring att WOM 
(word of mouth) och eWOM påverkar beslut inom redan vald destination men att lite 
forskning har skett på valet av macrodestination. De menar att exempelvis val av hotell kan 
vara ett val av en microdestination utifrån att de tidigare refererat till Di Pietro med fleras 
(2012) artikel där de nämner regionala erbjudanden som microdestinationer och att 
utvärdering kring microdestinationer och turisters val av dessa erbjudanden påverkas av 
WOM och eWOM (Tham, Cory, & Mair, 2013). 
 
Andrades-Caldito, Sánchez-Rivero och Pulido-Fernández (2012) anser att en microdestination 
är en destination i en macrodestination. De menar att Málaga, Cádiz och Huelva, som är 
kustprovinser i destinationen Andalusien, kan klassificeras som mogna microdestinationer 
inom makrodestinationen Andalusien i Spanien (Andrades-Caldito, Sánchez-Rivero, & 
Pulido-Fernández, 2012). En förklaring till varför dessa destinationer benämns som mogna 
saknas dock. 
 
I sista stycket i sin artikel skriver Küçükergin och Dedeoğlu (2014) att Antalya regionen kan 
ses som en macrodestination som inkluderar flera microdestinationer inom regionen. De 
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menar på att varje microdestination inom Antalya har sin egen karaktär och skiljer sig på så 
vis från varandra och kan därför ses som microdestinationer inom makrodestinationen 
(Küçükergin & Dedeoğlu, 2014). 
 
Buzinde, Manuel-Navarrete, Yoo och Morais (2010) beskriver Riviera Maya som bestående 
av åtta microdestinationer. Det vill säga mindre destinationer inom destinationen (Buzinde, 
Manuel-Navarrete, Yoo, & Morais, 2010). 
 
I en artikel av Ijeomah, Okoli och Iyah. (2014) refererar de i introduktionen till USAID 
(United States Agency for International Development) (USAID, 2005, s. 10) och beskriver 
destinationer som platser som tillhandahåller unika upplevelser och produkter. De skriver i 
artikeln att universitet kan ses som macrodestinationer och är värdar för flertalet event som 
kan generera en större attraktionskraft (Ijeomah, Okoli, & Iyah, 2014). Ijeomah med flera 
(2014) nämner även att universitet är unika för sina microdestinationer med varierande 
attraktioner. De menar att universitet är minivärldar eller microplaneter som är skapade av 
människan och har olika typer av attraktioner; kulturella, miljömässiga, arkitektoniska och så 
vidare (Ijeomah, Okoli, & Iyah, 2014). 
 
Demonja och Gredičak (2015) beskriver lantliga resorter som microdestinationer. De menar 
att det är en skillnad mellan dessa lantliga resorter och andra turistområden i Kroatien. De 
anser att de lantliga resorterna har något unikt att erbjuda och kan förlänga landets 
turistsäsong och de vill se en utveckling av dessa lantliga områden genom att utnyttja alla 
befintliga resurser. Demonja och Gredičak menar att gamla hus exempelvis bör utnyttjas som 
hotell och till logi för turismen och genom att interagera alla resurser skulle dessa lantliga 
resorter kunna differentiera sina aktiviteter utifrån natur, kultur och historiskt arv. Demonja 
och Gredičak ger även exempel på några lantliga resorter som de tidigare kallat för 
microdestinationer, en av dessa är Eco-ethno Village Stara Kapela. I sammanfattningen av 
rapporten skriver de att för att fortsätta utveckla de lantliga områdena i Kroatien för turismen 
anser de, att det är väsentligt att definiera och bedriva en policy för marknadsföring, 
destinationsmanagement och platsmanagement på ett kvalitetsmässigt vis (Demonja & 
Gredičak, 2015). 
 

4.1.2 Kategori	två	
Lang, Nelson och Sohmer (2008) skriver om trenden med snabbt växande förorter eller 
“boomburbs” som de också kallas. Enkelt sagt, är boomburbs stora, snabbt växande förorter 
alltså inte traditionella städer och en mer teknisk definition skulle vara att en boomburb är en 
stad med minst 50 000 invånare men inte är kärnan i sin region. I artikeln skriver Lang, 
Nelson och Sohmer om olika typer av boomburbs. Två av de typerna passar delvis in på 
området denna litteraturstudie berör (microdestinationer), de presenteras nedan: 
 
Urban Villages (Urbana byar på svenska) 
Dessa områden är oftast resultatet av den utbyggnad som skett av en traditionell, äldre 
huvudgata och en huvudgata menar Lang med flera (2008) är en 1800-tals gata i centrum av 



23 

ett område som föregår alla moderna transportmedel. Urbana byar har en blandning av 
bostäder och detaljhandel samt är byggda runt en knytpunkt för transport (kollektivtrafik) så 
som buss, tåg eller liknande. Kontorslokaler förblir oftast utanför området i kontorsparker och 
är sällan belägna i höghus (Lang, Nelson, & Sohmer, 2008). 
 
Main Streets (Huvudgator på svenska) 
Dessa områden är enligt Lang med flera (2008) väldigt lika de urbana byarna med undantag 
för att de inte har någon knytpunkt för kollektivtrafik. Områdena är små i skala och har 
varierande användningsområden. De flesta huvudgator är gångbara men, som nämndes ovan, 
de byggdes under övergångsåren mellan vagnar och bilar och kan då ha breddats för att ge 
plats åt moderna bilar. Detta kan ha gjort att den gångvänliga atmosfären försvann men de 
flesta huvudgator har, till exempel, undvikit invasionen av köpcentrum och vägar med åtta 
körfält.  
 
I slutsatserna i denna artikel skriver Lang med flera (2008) att ökningen av boomburbs 
utmanar planerare, utvecklare och beslutsfattare att tänka om vad som faktiskt är urbant idag. 
Övergången till ett mer kompakt centrum i snabbväxande förorter är en hoppfull trend som 
enligt Lang med flera (2008) bör uppmuntras och urbana förorter är en viktig nyckel till att 
göra om den amerikanska metropolen baserade på smarta tillväxtprinciper.  
 
Toh, Khan och Tze-Chieh Ng (1997) genomför en analys av ekonomiska prognoser om 
fortsatt stark tillväxt i Singapores turism - baserad på ökningen i grannländer. Singapore är en 
ö som är ca 22 kilometer bred och ca 40 kilometer lång beläget i sydöstra Asien (Toh, Khan, 
& Tze-Chieh Ng, 1997). Toh med flera (1997) skriver att öns ringa storlek bör hindra 
utvecklingen av en stor inhemsk turistnäring och dess sociala samt ekologiska system är 
känsliga för även små förändringar av antalet turister. Då Singapore är en ö är den beroende 
av luft- och sjötransporter och de eftersträvar en politik för öppna luftrum för att kunna locka 
utländska flygbolag. De skriver också att genom en rad åtgärder har Singapore lyckats 
övervinna sina nackdelar, som en liten ö, och utvecklat en blomstrande ekonomi och en stark 
turist- och hotellnäring. Toh med flera (1997) skriver om Singapores strategier för turism. 
STPB (Singapore Tourist Promotion Board) påbörjade då, för att motverka de svårigheter 
som uppstår i och med att Singapore är en relativt liten ö, en strategi som kallades “Singapore 
Unlimited” som skulle förlänga öns gränser genom att göra Singapore till en knytpunkt för 
regionen. Istället för att se Singapore som för litet fanns det nu inga begränsningar i en 
gränslös värld och Toh med flera beskriver två till dimensioner av “Singapore Unlimited”. 
Den första dimensionen var “Bringing the World to Singapore”, det projektet uppmanade 
turistföretag att använda Singapore som testmarknad för nya idéer som till exempel Singapore 
Hard Rock Café. Den andra dimensionen var “Bringing Singapore to the World” som innebar 
att lansera produkter och idéer utomlands som till exempel en internationell expansion av 
Republic Hotels som drivs av befolkning från Singapore. 
 
Portolan (2015) undersöker effekterna av upplevt mervärde som en källa till differentiering 
som skulle vara en konkurrensfördel för urbana turistmål. Hennes resultat visar på att 
komponenterna som levererar mervärde i turistdestinationer säkerställer en bättre position 
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bland konkurrenterna. Portolan (2015) använde tre grupper av komponenter som ger 
mervärde i sin undersökning, den första gruppen var materiella komponenter som innebär 
elementen med materiell natur, till exempel autentisk mat och dryck, souvenirer och 
shopping. Den andra gruppen var de immateriella komponenterna som består av tjänster som 
till exempel kulturella event, nattliv, underhållning, säkerhet, sport, internet, värdskap etcetera 
och den tredje gruppen är kvasi komponenter som består av de naturliga och sociala 
attraktionerna av turist destinationen som exempelvis klimat, renlighet, lugn och ro, sjö/hav, 
monument, kyrkor, lokalbefolkning etcetera. I sin slutsats skriver Portolan att det framkom att 
det är viktigast att öka mervärdet inom gruppen immateriella komponenterna jämfört med de 
materiella eller kvasi komponenterna. Hon kommer också fram till att en destination kan öka 
värdet på vissa komponenter av turismen genom olika element, till exempel genom äkthet, 
originalitet, Human Resources, marknadsföring eller presentation etcetera. 
 
Reid och Reid (1994) behandlar de öar i Karibien och använder sig, av begreppet 
microdestination men även begreppet microstater för att beskriva öarna. De anser att små öar 
har tre attribut som ger dem en karakteristisk ställning bland den globala turistmarknaden, 
dessa tre är storleken, den geografiska isoleringen och politiskt självstyre. Reid och Reid  
anser att storleken av dessa microdestinationer gör att de inte kan förlita sig på inhemsk 
turism. Dess geografiska isolering gör att det bara går att ta sig till öarna med hjälp av båt 
eller flyg och egenstyret gör det enklare för destinationerna att förhandla kring sitt luft- och 
sjörum för att på så vis kunna attrahera utländska transportbolag. Detta anser Reid och Reid 
skiljer småöar från större destinationer. De microdestinationer som undersökts för denna 
artikel har begränsad ekonomi och storlek vilket påverkar i vilken utsträckning de kan dra 
nytta av turistindustrin (Khan, Seng, & Cheong, 1990). Reid och Reid (1994) hävdar att 
normativa tillvägagångssätt för planering och styrande (managing) av turism är utformat för 
destinationer vars turism är konceptuellt och operationellt annorlunda i jämförelse med små 
öars. Dessa destinationer, som inte liknar små öar, ligger i närhet eller är en del av andra 
större destinationer och har därigenom en större marknad för inhemsk turism och är även 
enkla att nå genom olika färdmedel som exempelvis buss, tåg och så vidare. Reid och Reid 
menar att microstater (öarna) är tvungna att förlita sig på enbart externa marknader för turism 
på grund av sin begränsade yta som utesluter potentiell inhemsk turism. De anser även att 
öarna har fördelar med sin småskalighet, så som känslan av gemenskap och personliga band 
(Wheeller, 1991), som gör det enklare att bevara den lokala kulturen och dess identitet vilket 
de anser är avgörande för att ge ö-destinationerna sina karakteristiska drag (Reid & Reid, 
1994). 
 
De skriver även att mindre geografiska regioner inom länder, exempelvis provinser och städer 
är berättigad speciell uppmärksamhet genom microdestinationer då de uppges vara mer 
tillgängliga från en verksamhetsståndpunkt och turisterna har lättare att identifiera sig med 
microdestinationerna än jämfört med ett land (Reid & Reid, 1994). Turismkluster bör enligt 
Reid och Reid profileras och genom dessa kluster skapa eller se en matchning med 
microdestinationens speciella karaktär. Dessa turismkluster bör vara av tillräckligt stor storlek 
samt homogena för att kunna vara livskraftiga turistmarknader (Reid & Reid, 1994). 
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Något annat som de nämner är att microdestinationer bör samla sina resurser för att kunna 
överkomma sina begränsningar (Reid & Reid, 1994). Detta menar Reid och Reid är 
nödvändigt för att de tillsammans kan hjälpas åt att uppnå den kritiska massan och kunna 
säkra ekonomin i skala och mått. Kooperativa grupper bestående av intressenter rörande 
microdestinationen har enligt Reid och Reid möjligheten att: 

• Dela och hantera information, 
• Introducera inre tullfria linjer, 
• Uppnå möjligheten att göra storskaliga köp liknande som större konkurrenter 

kan genomföra, 
• Ha specialister inom management tekniker och heltidsarbetande 

servicepersonal för ex underhållstekniker och revisorer, 
• Ha faciliteter och service både för sin egen användning och gästernas, 
• Skapa en grupp av tränad personal för att kunna hantera information och 

tillhandahålla behövande produktutveckling, 
• Åta gemensamma marknadsföringsinsatser och produktutveckling.  

 
Enligt Reid och Reid (1994) bör strategier för uppmuntrande, begränsande och hantering av 
turismens tillväxt för microdestinationer ha samma mål för att; säkerställa turistmarknaden, 
matcha deras resurser samt använda sina konkurrenskraftiga och jämförande förmåner. För att 
uppnå de målen måste de, enligt Reid och Reid, ta i beaktande att:  

• Karibiens destinationer, kollektivt och individuellt, representerar mindre 
marknader av världsturismen, 

• Turism är en viktig, om inte en nyckelsektor inom ekonomin för många av 
Karibiens öar, 

• Varje ö-destination har en unik identitet och har en egen konkurrenskraft som 
lätt kan bli förbisedd. 

 
De anser att de finns två olika strategier som dessa microdestinationer bör arbeta utifrån 
beroende på om de är mogna eller utvecklande destinationer (Reid & Reid, 1994). Antingen 
bör de fokusera på att maximera den lokala turismens spenderande och underhålla samt 
förbättra den fysiska helheten samt kvalitén av turistprodukter. Eller så bör de fokusera på att 
attrahera och bygga marknader som överensstämmer med deras fördelar och särskiljande 
egenskaper. Utifrån detta anser Reid och Reid att intelligent hantering är en nödvändig 
förutsättning för att microdestinationer ska kunna gynnas av sin turism. Kunskap om 
turisternas demografi, konsumtionsvanor, spenderingsvanor och vad för turistprodukter de 
önskar är grunden i att utveckla ett effektivt turistmarknadsprogram. En systematisk policy av 
marknadssegment och produktinnovation riktad mot att uppfylla den nischade marknaden och 
värna om tidigare gästers erbjudande till microdestinationerna, behövs enligt Reid och Reid, 
för att nå den ekonomiska fördel destinationerna vill uppnå av sin turism (Reid & Reid, 
1994).  
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4.2 Fallstudie:	Furunäset	
Nedan följer en redovisning av innehållsanalysen på de semistrukturerade intervjuerna som 
gjordes i fallstudien i detta arbete. Intervjuerna finns bifogade i sin helhet i bilaga två till fem 
och de fyra respondenterna finns presenterade i tabell 3. För innehållsanalysen valdes två 
kategorier ut för att kategorisera datan från intervjuerna i fallstudien.  
De två kategorierna är: 

• Vad respondenterna ansåg att en destination var 
• Vad respondenterna ansåg en microdestination var 

 
Tabell 3 Respondenter i fallstudie om Furunäset, Piteå 

Namn Titel 

David Wellborg Ordförande i Furunäsets ekonomiska förening, NEOK, Projektledare för Vision Furunäset 

Erica Mattsson VD Swedish Lapland Visitors Board 

Stina Eriksson Destination Piteå 

Linda Isaksson Näringsidkare på Furunäset, Heta Hyttan 

 
Inom kategorin om vad respondenterna ansåg vara en destination samlades data om att en 
destination för dem var en geografisk avgränsad plats där det fanns möjlighet att äta, se, göra 
samt bo.  
 
...Det är ju en plats där man kan både göra saker och äta framför allt (Isaksson, 2016). 
 
Så jag tror att det är mer ett avgränsat område sen är det väl fritt hur man avgränsar det här 
området för att kallas en destination (Eriksson, 2016). 
 
... att du har BOSE, bo, se, äta, göra på ett ställe och kunna erbjuda det, sälja och paketera… 
(Wellborg, 2016). 
 
Destination för mig är det du har de här bo, se, äta, göra. Där kan du göra allt som du bör 
göra. Saknar du boende alternativet, ja jag vet inte om det är en destination då (Wellborg, 
2016). 
 
Respondenternas svar inom kategorin kring vad en microdestination är svarade de i stort sätt 
samma som kategorin om vad en destination är. Skillnaden var att de ansåg att en 
microdestination är en del av en större destination.  
 
... en destination i destinationen (Isaksson, 2016). 
 
... en destination i destinationen (Wellborg, 2016). 
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Man skulle ju kunna säga idag att havsbadet är en microdestination för att du kan spendera 
all din tid på havsbadet… (Isaksson, 2016). 
 
... för Piteå i sig är ju en microdestination inom Swedish Lapland så det beror ju lite på vilket 
perspektiv man har (Isaksson, 2016). 
 
... ett avgränsat område inom den större destinationen… (Eriksson, 2016). 
 
... så tycker jag att det är en plats, det är ju geografiskt avgränsad plats men bara för att det 
heter microdestination så behöver den inte vara väldigt, väldigt liten (Mattson, 2016). 
 
... microdestinationen är inte besöksanledningen, det är en förädling av en produkt eller en 
utveckling av en produkt som destinationen har (Wellborg, 2016). 
 

4.3 Litteraturstudie:	upplevelseproduktion	
De sju artiklar som analyserats utifrån innehållsanalysen publicerades under år 2007-2015 och 
information ifrån dessa artiklar (se tabell 4) redovisas nedan. I innehållsanalysen för denna 
litteraturstudie togs en kategori fram.  
Denna kategori är: 

• Upplevelseproduktion inom turism. I denna kategori innefattar data som på 
något vis berör hur meningsfulla och minnesvärda upplevelser kan skapas 
utifrån Pine II och Gilmore (1999) och Boswijk med flera (2012) synsätt. 
Dock kräver kategorin inte att Pine II och Gilmore (1999) eller Boswijk med 
flera (2012) refereras till men att datan ska innefatta en möjlighet att skapa 
någon form av minnesvärd eller meningsfull upplevelse antingen riktat mot 
gäster eller för att utveckla verksamhet så att dessa upplevelser kan skapas.  

 
Tabell 4 Artiklar i litteraturstudie för upplevelseproduktion 

Litteraturstudie: Upplevelseproduktion 
Titel Författare Publ. 
A Dynamic Framework of Tourist Experiences: 
Space-Time and Performances in the Experience 
Economy 

Richard Ek, Jonas Larsen, Søren Buhl Hornskov & 
Ole Kjaer Mansfeldt 

2008 

Bridging the Knowledge-gap Between the Old and the 
New: Regional Marine Experience Production in 
Orust, Västra Götaland, Sweden 

Anders Larsson & Kristina N. Lindström 2014 

Cities in the Experience Economy Anne Lorentzen 2009 
Experience Innovation for Small Food and Tourism 
Firms 

Safania Normann Eriksen 2015 

The tourist in the Experience Economy Tommy D. Andersson 2007 
An Ethnographic Approach to Nature-based tourism Outi Rantala 2011 
Exploring Heterogeneous Tourism Development 
Paths: Cascade Effect or Co-evolution in Niagara? 

Patrick Brouder & Christopher Fullerton 2015 
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Ek, Larsen, Hornskov och Mansfeldt (2008) beskriver hur Pine II och Gilmore (1999) 
använder sig av konceptet “Experience Economy” (upplevelseekonomin) där varje 
arbetsuppgift kan ses som en del i en teaterföreställning, en pjäs för de gäster som tar del av 
arbetets utkomst. Ek med flera (2008) anser dock att detta synsätt är statiskt och ger en fördel 
för den som iscensätter pjäsen, dvs. leverantörerna eller företagarna och gästerna blir då 
reducerade till mer eller mindre passiva åskådare. Författarna skriver om “performence turn” 
som även den använder sig av teaterns termer men är mer fokuserad på gästen och där 
konsumtion inte nödvändigtvis definieras som en ekonomisk aktivitet. Gästerna är inte här 
enbart reducerade till passiva åskådare utan ses snarare som en medproducent, inte enbart till 
den enskilda aktiviteten utan även genom sitt val av resmål. De ses som medproducenter 
genom sina berättelser och historier, bilder som de sprider till sina familjer och vänner samt 
även andra runt deras närhet och till potentiella turister för via internet.  
 
Ek med flera (2008) skriver att “performence turn” kan spåras tillbaka till slutet på 90-talet då 
den omformade hur man tänkte kring turism på minst fyra sätt. För det första i dess motsats 
till “tourist gaze” som enbart fokuserade på det visuella/estetiska, alltså enbart det som turister 
kunde uppfatta med hjälp av ögonen. “Performence turn” involverar fler sinnen än bara 
synen, så som känsel, lukt och hörsel. För det andra så säger “performence turn” att när vi 
reser gör vi det oftast tillsammans med andra, familj eller vänner och det som vi upplever gör 
vi tillsammans. Ek med flera menar att vi upplever inte bara platsen som vi besöker utan även 
varandra utan att hinder så som skola eller arbete kommer emellan. Att turista är ofta en 
kollektiv upplevelse, något vi gör tillsammans och som kan skapa gemenskap. För det tredje 
så skiljer sig “performence turn” från många studier som säger att turister enbart är passiva 
åskådare och gäster som följer schemalagda aktiviteter (Ek, Larsen, Hornskov, & Mansfeldt, 
2008). Detta genom att säga att turister själva väljer att uppsöka platser de sett på bild i 
exempelvis broschyrer eller på vykort och därigenom själva skapa sig en bild av platsen. Det 
kan ske både rent mentalt genom att vara där men även genom att själva ta ett kort på vad de 
redan sett på ett vykort och säga “så här såg det ut när jag var där”. Men det som författarna 
menar är att “performence turn” i detta fall är att även om turister många gånger följer råd 
från guideböcker eller resetidningar så formar de ändå sin egen historia, både om platsen de 
besöker men även hur de väljer att uppleva den (Ek, Larsen, Hornskov, & Mansfeldt, 2008). 
 
Den fjärde och sista delen som författarna tar upp om “performence turn” är turistens 
medproducerande roll som hen tar i upplevelsen. För även om turisten är på den klassiska 
sightsee-rundan så skapar hen samtidigt sin egen upplevelse och är inte helt passiv genom att 
exempelvis fotografera. “Performence turn” tar med detta utlopp för kreativitet i skapandet av 
upplevelsen och ser då turisten som en producent av både den specifika upplevelsen och 
historien av platsen som hen sedan för vidare. Turisten skapar en sorts 
efterupplevelseutställning som sen kanske lockar andra resenärer att besöka samma plats (Ek, 
Larsen, Hornskov, & Mansfeldt, 2008). 
 
För att uppnå detta utgår Ek med flera (2008) från orden “Experience” och “Design” i deras 
olika betydelser beroende på om orden är substantiv eller verb. Genom detta skapas en 
relation mellan tid och rum och huruvida en upplevelse är statisk eller dynamisk. Alltså om en 
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turist eller gäst är en passiv åskådare eller en aktiv medproducent. Författarna menar med 
detta att verb-betydelsen av orden är där upplevelserna är mer dynamiska, turisten eller gästen 
är själv med och gör aktiva val och är mer fysiskt deltagande än i ordens substantiv-betydelse. 
Om tid och plats är definierade så är upplevelsen statisk men om en eller bägge delarna av tid 
och rum är dynamisk har turisten/gästen inflytande och kan styra sin upplevelse vilket gör 
upplevelsen mer dynamisk. 
 
Larsson och Lindström (2014) beskriver hur gamla industriorter måste utvecklas till mer 
serviceinriktade branscher, oftast i turistsektorn. I denna artikel beskrivs övergången från 
industri till turism i kommunen Orust på den svenska västkusten. Författarna beskriver hur 
övergången mellan den gamla industriinriktningen till den nya turistinriktningen kan lämna 
många potentiella samarbeten och kunskapsutbyten mellan industrierna outforskade. 
Författarna genomförde en fallstudie där resultatet visade att det största hindret för att få en 
smidig övergång, när studien genomfördes, var att de olika industrierna skulle samarbeta och 
hitta gemensamma samarbetspunkter som kunde locka turister.  
 
Lorentzen (2009) skriver om hur stora och små städer kan dra nytta av att vara en del av “The 
Experience Economy”. Författaren menar att fler städer i Europa har förlorat många av de 
arbetstillfällen som tidigare fanns inom industrin och har istället börjat investera i 
turistaktiviteter och attraktioner för att “branda” sig själva som värd för internationella event. 
Lorentzen definierar termen “The Experience Economy” som intentionen att konceptualisera 
den nya trend där människor drivs av sitt sökande efter identitet. Det är en intention som är 
mycket mer än enbart underhållning, kultur eller turism som bara är delar av “The Experience 
Economy”. Detta har fått flera städer i Danmark att satsa på festivaler och 
multifunktionsarenor. “Experience Economy” är ett begrepp som myntades av ekonomerna 
Pine II och Gilmore (1999) och som är det senaste steget i den ekonomiska evolutionen som 
syftar till att generera så mycket värde från marknaden som möjligt. Evolutionens steg börjar 
med råvaror följt av produkter, tjänster och upplevelser. Lorentzen (2009) skriver att 
upplevelser i sig inte är något nytt men aktiviteter som vi tidigare såg som vardagliga och 
triviala ser vi nu som upplevelser i sig och dessa har ett värde. Enligt Pine II och Gilmore 
(1999) uppstår en “Experience Product” (upplevelseprodukt) när en tjänst avsiktligt används 
som en scen och en produkt avsiktligt används som rekvisita för att skapa en minnesvärd 
upplevelse. Upplevelsen består då av dels den scen som spelats upp men även av det 
sinnestillstånd som åskådaren har och därav är varje upplevelse individuell. 
Upplevelseprodukten övergår i ”Experience Economy” (upplevelseekonomin) när människor 
är villiga att betala för det översta steget i den ekonomiska stegen. Inte råvaran eller 
produkten, inte tjänsten utan upplevelsen.  
 
Lorentzen (2009) argumenterar även för att platsen som en upplevelse sker på är en viktig del 
av upplevelsen, dock är inte nödvändigtvis upplevelsen enbart knuten till den enskilda platsen 
utan kan upprepas på andra platser. Hon beskriver hur städer bildades för att handlare och 
konsumenter vill ha tillgång till en större marknad och ett större utbud av både attraktiva jobb 
och underhållning, detta är något man måste ha i åtanke när man utvecklar framtidens städer 
inom upplevelseekonomin. Lorentzen menar att detta kan ge möjlighet för mindre städer att 
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nischa sig inom en viss typ av upplevelser och därigenom skapa sig en konkurrensfördel. 
Detta betyder dock inte att större städer ej längre hyser ett hot mot mindre städers utveckling 
och utbredning.  
 
Normann Eriksen (2015) har genomfört experiment rörande upplevelseinnovation med 
småföretagare i Danmark. Normann Eriksen menar att mycket forskning och majoriteten av 
alla teorier kring innovation för upplevelser och upplevelseekonomin är inriktad på stora 
företag. Pine II och Gilmore (2007) ger ett exempel på att efterfrågan och att en prishöjning 
har skett för lokala matupplevelser, detta anser de är på grund av gästernas efterfrågan av 
autentiska och minnesvärda upplevelser. Sims (2009) menar att om företagen berättar 
historien om den lokala maten är det möjligt att anknyta gästen med platsen och dess 
befolkning. Normann Eriksen (2015) har anammat det synsättet att företaget iscensätter 
upplevelsen och behandlar dessa som produkter som medvetet är iscensatta men de är även 
medvetna om att företaget i sig inte ensamt kan skapa värde utan att det skapas i interaktion 
med gästen. Normann Eriksen (2015) tar även upp att det inte finns någon konsekvent 
definition av termen upplevelseekonomi och en anledning till detta är i de olika aspekterna för 
vad en upplevelse faktiskt är, vilket kan bero på den dubbla betydelsen av ordet upplevelse på 
engelska, “experience” (Boswijk, Peelen, & Olthof, 2012). En del forskare (Bille, 2012; 
Lorentzen, 2009) definierar upplevelse ekonomin utifrån den primära och sekundära faktorn 
av upplevelse. Den primära faktorn avser där upplevelser är den huvudsakliga produkten eller 
tjänsten hos ett företag och den sekundära faktorn avser där företag adderar upplevelsen till en 
produkt eller service (Bille, 2012; Lorentzen, 2009). I denna artikel är definitionen av en 
upplevelse ett event antingen iscensatt av ett företag eller att den skapas mellan företaget och 
gästen (Normann Eriksen, 2015). Detta event skapar då omedelbart en känsla och intryck som 
kan leda till en minnesvärd (Pine II & Gilmore, 1999) eller meningsfull (Boswijk, Peelen, & 
Olthof, 2012) upplevelse. Pine II och Gilmore (1999) påpekar att en upplevelse uppstår när ett 
företag avsiktligt använder sig av tjänster som scen och produkter som rekvisita för att 
engagera individuella gäster på ett sätt som skapar ett minnesvärt event. Detta perspektiv, 
skriver Normann Eriksen (2015) är företagscentrerat och syftar till att upplevelser går att 
iscensätta och därigenom är som produkter som avsiktligt kan vara iscensatta men det är 
samtidigt erkänt att företag själva inte kan skapa värde utan att det är ett medskapande mellan 
företaget och gästen. 
 
Experimenten Normann Eriksen (2015) gjorde till denna artikel består av workshops för 
småföretagen där de fick arbeta med olika verktyg för att arbeta med upplevelseinnovation. 
Processen bestod av tre faser; Idégenereringen, idéurval och idéutveckling och för dessa 
processer fanns tre verktyg som användes. Dessa är; upplevelse DNA, upplevelsens 
beröringspunkter och upplevelsebaserad företagsmodell. I slutsatsen av denna artikel 
presenterar de detta experiment som en konceptmodell för upplevelseinnovation. I den första 
fasen, idégenerering, var upplevelse DNA det mest användbara verktyget och Upplevelse 
DNA består enligt Normann Eriksen (2015) av följande aspekter: 

• Den totala upplevelsen: Vad är den totala upplevelsen företaget vill förse 
gästerna med? 

• Historien: Vad är företagets historia och vad säger historien om företaget? 
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• Gäster: Vilka är gästerna? Vilka är deras behov? Vilka är de viktigaste 
gästerna? 

• Ett-ords upplevelse: Vad är de centrala ord som beskriver firman? 
• Kompetenser: Vad kännetecknar företagets anställda? Vad är de bra på? 
• Kärnerbjudande: Vad säljer företaget? Och hur skapar företaget värde? 

 
I den andra fasen, idéurval, var upplevelsens beröringspunkter det mest användbara verktyget 
och det perspektivet innebär att en upplevelse byggs på under en längre tid som börjar före 
och slutar efter konsumtionen av själva upplevelsen (Normann Eriksen, 2015). Därför är det 
viktigt att identifiera alla beröringspunkter mellan företaget och gästen för att sedan kunna 
designa och hantera dessa på bästa sätt. Ett steg som Normann Eriksen nämner att han inte har 
med i experimentet, som genomfördes för artikeln, men som han menar kan vara bra att ha 
med någon annan gång om detta experiment ska genomföras är att företaget bör ta kontakt 
med sina gäster och för att kunna få en djupare förståelse för gästernas uppfattning av 
företaget. I andra fasen är de även viktigt att se att idén de väljer ut överensstämmer med 
företagets upplevelse DNA, de potentiella beröringspunkterna, att den möter gästernas behov, 
att företaget är passionerad kring idén och att idén är realistisk i förhållande till tid och 
resurser. Perspektivet kring beröringspunkter implementerar en rockad i tänkandet från 
råvaran till den totala upplevelsen och just alla beröringspunkter mellan företaget och gästen. 
Vid tredje fasen, idéutveckling, var upplevelsebaserad företagsmodell det mest lämpade 
verktyget. Upplevelsebaserad företagsmodell är en anpassad version av Osterwalder och 
Pigneur (2010) Business Model Canvas (BMC) och förser bassteg i tänkandet kring 
genomförbarheten av en ny idé. BMC består av nio byggstenar; gästsegment, 
värdeerbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktskällor, nyckelresurser, nyckelaktiviteter, 
nyckelpartners, och kostnadsstruktur. Dessa byggstenar ger ett ramverk för utveckling, 
dokumentering och utvärdering av nya idéer. Denna modell har dock anpassats i detta arbete 
för att passa upplevelseinnovation (Normann Eriksen, 2015). 
 
Andersson (2007) beskriver länken mellan produktion och konsumtion och antog att 
konsumenter är aktiva och bestämmer över det sista ledet av produktionskedjan. Detta genom 
att erkänna ett konsumtionsprojekt och konsumtionsuppsättning bestående av fyra viktiga 
delar; tid, färdigheter, varor och tjänster. Andersson antar i artikeln att belöning är relaterat till 
att behoven är uppfyllda och diskuterar även att upplevelser kan vara mer eller mindre 
värdefulla beroende på behovet av kunden och Andersson nämner tre olika kategorier för 
behov. Dessa är: basbehov, sociala behov och intellektuella behovet av nyheter. Enligt 
Andersson och Mossberg (2004) kan ett konsumtionsprojekt potentiellt skapa upplevelser 
som uppfyller alla de tre ovannämnda behoven. Exempelvis kan en utomordentlig 
middagsupplevelse uppfylla basbehovet genom att tillfredsställa hungern, det sociala behovet 
genom att personen i fråga är i trevligt sällskap av exempelvis familj och vänner samt att det 
intellektuella behovet av nyheter kan tillfredsställas av nya samansättningar av smaker 
(Andersson & Mossberg, 2004).  
 
Tid är enligt Andersson (2007) den ultimata mänskliga resursen och är väsentlig för att både 
kunna producera andra resurser, så som pengar samt att uppleva upplevelser. Färdigheter 
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menar Andersson är viktig både som produktiv resurs samt i konsumtionssyfte och influerar 
vilken grad av nyhet som är optimal för att kunna generera en positiv ökning av 
upphetsningsnivå, i synnerhet för upplevelser som adresserar de intellektuella behoven. När 
Andersson skriver om färdigheter menar han att dessa färdigheter kan avgöra upplevelsens 
värde av nyhet, eller vad Csíkszentmihályi (2003) kallar för ”flow”.  
 
Varor är också nödvändiga för konsumtionsprojekten, de kan exempelvis vara bilar som köpts 
in för en längre tid sedan eller andra specifika varor som behövs införskaffas till just detta 
konsumtionsprojekt (Andersson, 2007). Tjänster är ofta konsumerade i relation till 
konsumtionsprojektet genom vissa specifika tjänstefunktioner. En tjänst är ofta totalt 
konsumerad vid genereringen av en specifik upplevelse och värdet av denna tjänst kan då bli 
fastställd i relation till en specifik upplevelse. I sammanfattningen av artikeln menar 
Andersson att det finns en skillnad mellan konsumtionen av upplevelser och traditionell 
konsumtionsteori. Skillnaden är att vid köp av upplevelser ses inte köpet av varan som 
konsumtion utan de köps för att användas i en eller flera konsumtionsprojekt med syfte att 
generera upplevelser och det är då som varan köps. Andersson kommer även fram till att 
upplevelsens värde är beroende av gästens behov och gästens behov varierar genom tid och 
mellan olika gäster (Andersson, 2007). 
 
Rantala (2011) kom i sin artikel fram till att interaktioner mellan guider, turister och skogen 
krävde speciell reflexivitet från de deltagande och därför kan de inte agera utifrån en grund av 
en tidigare planerad matrix. 
 
Brouder och Fullerton (2015) undersöker i sin artikel de mindre aktörerna i regionen Niagara i 
Kanada samt hur framtida studier kan integrera mindre aktörer inom turismen i studier av den 
regionala turismekonomin. Brouder och Fullerton skriver om hur turismen ofta utvecklas runt 
en kärnprodukt i en centraliserad destination som paketeras och marknadsförs till massorna. 
Detta tillvägagångssätt innebär vanligtvis ett identifierbart regionalt varumärke som attraherar 
turister som är intresserade av regionens marknadsförda erbjudande. I denna artikel påvisar 
författarna varför förståelsen för de mindre aktörerna inom turism är viktiga om en hållbar 
samhällsutveckling ska uppnås (Brouder & Fullerton, 2015).  
 
Niagara, som många andra ikoniska destinationer, ses ofta som homogent (Brouder & 
Fullerton, 2015). Niagara fallen och de tillhörande turistattraktionerna drar miljoner av 
inhemska och internationella besökare varje år men Niagara är varken homogen i 
regionsutveckling eller turismutveckling enligt Brouder och Fullerton. Regionen Niagara har 
sedan 1980 varit en stor vinregion och de har ett väl utvecklat “entertainment district” och de 
flesta turismrelaterade undersökningar som gjorts i regionen har dock fokuserat på utveckling 
av massturism vid och i Niagara fallen. Men enligt dem är regionens turismutbud mer varierat 
än vid första anblicken, turismen i området är inte bara Niagara fallen, “entertainment 
district” och några stora vingårdar. Trots det så sker ingen turismutvecklingen bortom fallen 
och vingårdarna. Brouder och Fullerton anser att turismutveckling oftast mäts i ekonomiska 
formler som antal jobb eller antal gästnätter, men i mindre samhällen kan det också mätas 
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genom andra positiva samhällsresultat som exempelvis förbättrad kvalitet på platsen och 
förbättrad livskvalitet.  
 
I resultatet i artikeln presenterar Brouder och Fullerton (2015) vad deras respondenter sagt. 
Niagara regionen och dess långa historia som en del av det industriella centrum av 
Nordamerika och dess traditionella roll som en jordbruksregion präglar den bana som 
regionen valt. En av respondenterna, från undersökningen bland de mindre aktörerna som 
Brouder och Fullerton genomförde i regionen, pratar om de ekonomiska svårigheter som 
orsakas av regional omstrukturering “som tvingade oss att komma in i alla spel”. Lyckligtvis 
för de flesta samhällen har regionens industri- och jordbruks arv tillhandahållit många av de 
platsbaserade tillgångar som är nödvändiga för utveckling av turism. Exempelvis Welland 
kanalen som byggdes för att fartyg skulle kunna passera Niagara floden på väg mellan Lake 
Erie och Ontario. Den kanalen har dragits om vid flertalet gånger och en sektion som är 
avstängd fungerar idag som ett område för vattensport som anordnar ett antal nationella och 
internationella event och tävlingar. Med tanke på de ikoniska Niagara fallen, och med över ett 
sekel av turismutveckling i området, har Niagararegionens turismekonomi traditionellt 
centrerat på området runt Niagarafallen. En annan respondent i undersökningen som Brouder 
och Fullerton genomförde menar att “folk tror att Niagara enbart är Fallen och bara det”. Alla 
respondenter i undersökningen erkänner värdet i att ha en ikonisk turistattraktion i området 
som just Niagara Fallen faktiskt är. En respondent tillägger att det är en gigantisk fördel att ha 
ett sådant stort dragplåster i regionen. Andra menar att det är lite som ett dubbel eggat svärd, 
då många tror att regionen Niagara och Niagara Fallen är samma sak (Brouder & Fullerton, 
2015). 
 
Brouder och Fullerton (2015) påstår att för att utveckla turismen i regionen startade aktörerna 
i Niagara en organisation och följande punkter var anledningen till att den startade: 

• Det innebär att man skapar en destination utanför kommungränserna så att 
turister uppfattar regionen som en plats att besöka med många aktiviteter, 

• Det styrker deras förmåga att kommunicera med och förhandla om resurser 
med högre organisationer, “Organisationen är starkare, individuellt är vi inte 
ens på bordet”, 

• Det skapar en lokal kommunikation samt en kanal för att byta kunskap och 
erfarenheter, som tidigare saknades. 

 
Enligt Brouder och Fullerton (2015) har många av respondenterna också identifierat vidare 
utveckling för lokal och regional turismutveckling som ännu inte påbörjats. Dessa möjligheter 
innefattar att titta på den kreativa ekonomin genom att kombinera konst och kultur med deras 
turistindustri. På vissa håll i regionen har de börjat med detta exempelvis genom matfestivaler 
och konserter på vingårdar. Respondenterna visar även på en vilja att samarbeta med deras 
respektive grannar inom regionen för att främja utveckling av turism.  
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5 Analys	
Nedan besvaras forskningsfrågorna, ett, två och tre baserat på empirin i föregående kapitel. 
Studiens syfte uppfylls även i detta avsnitt av arbete. 
 

5.1 Forskningsfråga	ett	
Den befintliga litteratur som användes i litteraturstudien angående microdestinationer visar på 
att författarna av artiklarna i kategori ett använder och beskriver begreppet microdestination 
på ett flertal olika vis. Vissa benämner det som ett geografiskt område i varierande storlek, 
exempelvis i Rumänien där landet i sig och dess varumärke fungerar som ett paraply för 
sammanslagningarna av län som Rațiu med flera (2011) benämner som microdestinationer. 
Ett annat exempel är Andrades-Caldito med flera (2012) som menar att kustprovinserna 
Cádiz, Málaga och Huelva är microdestinationer i makrodestinationen Andalusien, i Spanien. 
Andra ansåg att microdestinationer är faciliteter inom en destination som till exempel hotell 
eller resorter som Demonja och Gredičak (2015) skriver. Maravić med flera (2015) skriver att 
en macrodestination är på en nationell nivå medan microdestinationer är på en lokal nivå. De 
menar också att en destination lika väl som en microdestination är en plats med en 
kombination av aktiviteter, boende och mat.  
 
Utifrån den litteraturstudie som genomfördes med sökordet ”micro destination*” kunde 
forskningsfråga ett: Vad är en microdestination utifrån befintlig litteratur? besvaras. I och 
med den innehållsanalys som genomfördes på den befintliga litteraturen i detta arbete blev 
svaret utifrån kategori ett att: En microdestination är en mindre destination inom 
destinationen. 
 

5.2 Forskningsfråga	två	
Respondenterna i fallstudien svarade att en microdestination i princip är det samma som en 
destination, skillnaden är att en microdestination är en del av en större destination. I denna 
fallstudie innebär det att Furunäset som är ett område inom Piteå kommun är en 
microdestination inom destinationen Piteå. Både en microdestination och en destination är ett 
geografiskt avgränsat område och har alla delar av bo, se, äta och göra. Specifikt för 
Furunäset betyder det att det finns hotell, restauranger och aktiviteter som innebär att både se 
och göra diverse saker som till exempel glasblåsning eller öl provning. Således är kriterierna 
för bo, se, äta och göra uppfyllda. 
 
Utifrån de intervjuer som genomfördes i fallstudien på Furunäset kunde forskningsfråga två: 
Vad är en microdestination för inblandade näringsidkare på Furunäset samt andra aktörer 
inom turism i regionen Swedish Lapland? besvaras. I och med den innehållsanalys som 
genomfördes på den data som framkom från intervjuerna blev svaret således: att en 
microdestination är en geografiskt avgränsad plats där man har möjlighet att äta, sova, se 
och göra. Det är en destination i en destination, alltså en del av en större destination. 
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5.3 Forskningsfråga	tre	
Den data som insamlats i litteraturstudien om microdestinationer kategori två, litteraturstudien 
om upplevelseproduktion inom turism och upplevelseproduktionsperspektivet som finns 
beskrivet i kapitel 2 Problemområde har använts i detta arbete för att kunna utveckla direktiv 
för vad och hur Furunäset kan arbeta och utveckla sin microdestination med hjälp av 
upplevelser, minnesvärda såväl som meningsfulla. Det vill säga 
upplevelseproduktionsperspektivet. Dessa direktiv har framtagits genom att vi analyserat och 
gjort jämförelser mellan dessa kategorier av data i anknytning till 
upplevelseproduktionsperspektivet. En del av den data som är presenterad i kapitel 4 Empiri 
har inte tagits med i dessa direktiv men är med i kapitlet för att det passade in i kategorin 
upplevelseproduktion inom turism som var den kategori som användes i innehållsanalysen för 
litteraturstudien om upplevelseproduktion. Nedan följer en beskrivande text innefattande 
direktiv om det vi kom fram till för att besvara forskningsfråga tre: Hur kan 
upplevelseproduktionsperspektivet tillämpas på en microdestination i Furunäset?. Genom 
dessa direktiv uppfyller vi även andra delen av syftet i examensarbetet: ... undersöka hur 
upplevelseproduktionsperspektivet kan tillämpas på en microdestination i Furunäset.  
 
Med utgångspunkt från resultatet av vår undersökning anser vi att näringsidkare vid Furunäset 
bör arbeta utefter upplevelseproduktionsperspektivet vid skapandet av en microdestination i 
Furunäset. Detta för att de ska kunna erbjuda sina gäster en så bra upplevelse som möjligt och 
ta sin plats i den nya ekonomin (upplevelseekonomin) samt kunna differentiera sig och skapa 
sig en större konkurrenskraft (Pine II & Gilmore, 1999; Boswijk, Peelen, & Olthof, 2012). 
 
Exempelvis bör de, som Pine II och Gilmore (1999) talar om, se sina tjänster som scener för 
upplevelsen och eventuella produkter som rekvisita. Om man använder sig av detta synsätt 
blir interaktionen mellan gäst och näringsidkare “huvudsyftet” vid upplevelsen och på så vis 
kan det skapas minnesvärda och meningsfulla upplevelser. Ett exempel kan vara ett 
restaurangbesök, maten är då produkten (rekvisitan) och att den tillagas samt levereras till 
gästen är tjänsten (scenen). Utifrån detta kan då näringsidkaren arbeta på interaktionen mellan 
gäst och näringsidkare för att just kunna skapa meningsfulla och minnesvärda upplevelser. 
Vilket är något många gäster idag eftersträvar vid konsumtion. Därför är detta något som både 
gynnar näringsidkaren och gästen genom att näringsidkaren enligt Pine II och Gilmore (1999) 
kan ta mer betalt för en upplevelse än exempelvis en tjänst för att värdet för gästen är högre. 
Samtidigt kan upplevelsen, om positiv, vara något som leder gästen till självförverkligande 
enligt Boswijk med flera (2012). 
 
Andersson (2007) argumenterar för att en gästs behov måste uppfyllas för att skapa en positiv 
meningsfull eller minnesvärd upplevelse. De behov han talar om är basbehov, sociala behov 
och det intellektuella behovet av nyheter. För att näringsidkarna på Furunäset ska kunna ha 
förutsättningen för att tillsammans med gästen skapa meningsfulla och minnesvärda 
upplevelser bör de även ha som mål att tillfredsställa fler av deras behov än exempelvis enbart 
basbehovet. Basbehoven kan exempelvis vara hunger eller andra fysiska behov och när dessa 
uppstår ska de snabbt kunna tillfredsställas för att inte skapa irritation hos gästen. Ett 
basbehov kan tillfredsställas av en produkt som gästen köper men även av kringliggande 
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faciliteter. Det sociala behovet kan tillfredsställas av personer i gästens närhet, både vänner 
och familj men även interaktionen med näringsidkare och det intellektuella behovet av 
nyheter kan tillfredsställas när gästen får prova på något nytt och utmana sina färdigheter, 
exempelvis glasblåsning om de aldrig provat på det förut, att de får höra en intressant historia 
om platsen eller prova på en ny kulinarisk upplevelse. Vi anser att detta är något som 
näringsidkarna på Furunäset bör arbeta utefter för att potentiellt kunna skapa just 
meningsfulla och minnesvärda upplevelser. 
 
Även Portolan (2015) som Pine II och Gilmore (1999) menar att det är viktigt att differentiera 
sig på marknaden. Mer exakt skriver hon om effekterna av upplevt mervärde som en källa till 
differentiering som skulle vara en konkurrensfördel för urbana turistmål (Portolan, 2015). 
Hennes resultat visar på att komponenterna som levererar mervärde i turistdestinationer 
säkerställer en bättre position bland konkurrenterna. Av de tre grupperna av komponenter 
(materiella-, immateriella-, och kvasi komponenter) visade hennes resultat att det är viktigast 
att öka mervärdet inom gruppen immateriella komponenter som består av tjänster som till 
exempel kulturella event, nattliv, underhållning, säkerhet, sport, internet och värdskap. I 
Furunäset skulle de komponenterna kunna vara event på Bryggerikällaren, guidade turer, 
spabehandlingar på hotellet, glasblåsning på Heta hyttan eller andra upplevelser av liknande 
karaktär. I och med att de organiserar sig ute på Furunäset och ett samarbete mellan de olika 
näringsidkarna har påbörjats har de även möjligheten att välja ett element som enligt Portolan 
(2015) också kan öka värdet på vissa komponenter. Dessa element kan exempelvis vara 
äkthet, originalitet, historia, marknadsföring, presentation eller liknande. Vi anpassar detta till 
att välja och skapa ett gemensamt varumärke, att ”branda” Furunäset genom ett visst element. 
Det skulle till exempel kunna vara genom ett exceptionellt bra värdskap och presentation 
genom storytelling. Eller genom att spela på områdets historia. Vad är det området har 
förknippats med och vad strävar man efter nu? 
 
Lorentzen (2009) skriver om hur städer som förlorat arbetstillfällen i tidigare blomstrande 
industrier börjar anpassa sig efter ”The Experience Economy” (upplevelseekonomin) som hon 
definierar som följer: Intentionen att konceptualisera den nya trend där människor drivs av sitt 
sökande efter identitet. Vi anser att Furunäset kan dra nytta av detta genom att nischa sig. Att 
med hjälp av sin historia och sitt läge skapa en unik microdestination som turister kan tänkas 
vilja besöka. 
 
Lang med flera (2008) skriver om ”boomburbs” som enkelt sagt är stora snabbt växande 
förorter och inte traditionella städer. Furunäset ligger några kilometer utanför Piteå centrum 
och vi anser att det kan räknas som en förort. I och med projektet Vision Furunäset har en 
satsning på att snabbt utveckla Furunäset till en microdestination påbörjats, vilket 
förhoppningsvis leder till tillväxt. Det som är intressant för oss för att besvara forskningsfråga 
tre är just de olika beskrivningarna på miljön där olika boomburbs uppstår i som Lang med 
flera (2008) skriver om. Om vi kombinerar beskrivningarna från områdena ”Urban Villages” 
och ”Main street” blir resultatet något som liknar Furunäset idag men det visar också på vissa 
indikatorer på saker som måste ändras eller förbättras. Dessa attribut har Furunäset idag från 
de olika områdesbeskrivningarna: 



37 

Urban Villages 
• Troligen en utbyggnad från en äldre traditionell huvudgata som föregår 

moderna transportmedel 
• Blandning av bostäder och näringsliv 
• Kontor i kontorsparker men inte i höghus. 

 
Main Streets (Huvudgator på svenska) 

• Har ingen knytpunkt för kollektivtrafik 
 
Lang med flera (2008) menar att de snabbt växande förorterna är en hoppfull trend som bör 
uppmuntras. Med detta i åtanke anser vi att trots att denna artikel är skriven med fokus på 
USA kan vi dra åtminstone en lärdom till Furunäset: Det måste finnas bra 
transportmöjligheter från centrala Piteå till Furunäset och tillbaka för att få ett bra flöde av 
gäster. 
 
Detta styrker Toh med flera (1997) när det skriver om ön Singapore och hur beroende de är av 
luft- och sjötransporter då Singapore är en ö av ringa storlek. Givetvis är inte Furunäset en ö, 
men det är ett geografiskt avgränsat område som ligger utanför Piteås centrum och som är 
beroende av transport av något slag. I detta fall är kollektivtrafik i form av buss en 
nödvändighet för alla framtida gäster, som inte har tillgång till bil. Ordentliga och säkra gång- 
och cykelbanor är ett alternativ för de mer aktiva. Resultatet från vår analys av empirin 
påvisar att goda transportmöjligheter är en av förutsättningarna för att gynna tillväxten och 
göra Furunäset till en attraktiv turistdestination. 
 
Reid och Reid (1994) nämner i en artikel att microdestinationer bör samla sina resurser för att 
överkomma individuella begränsningar. De punktar upp vad en viss kraftsamling kan ge för 
möjligheter inom en microdestination: 

• Dela och hantera information, 
• Uppnå möjligheten att göra storskaliga köp liknande som större konkurrenter 

kan genomföra, 
• Ha specialister inom management tekniker och heltidsarbetande 

servicepersonal för ex underhållstekniker och revisorer, 
• Ha faciliteter och service både för sin egen användning och gästernas, 
• kapa en grupp av tränad personal för att kunna hantera information och 

tillhandahålla behövande produktutveckling, 
• Åta gemensamma marknadsföringsinsatser och produktutveckling. 

 
Brouder och Fullerton (2015) styrker detta genom att påstå att anledningarna till varför man 
startade en turistorganisation i Niagara var följande: 

• Det innebär att man skapar en destination utanför kommungränserna så att 
turister uppfattar regionen som en plats att besöka med många aktiviteter, 
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• Det styrker deras förmåga att kommunicera med och förhandla om resurser 
med högre organisationer. “Organisationen är starkare, individuellt är vi inte 
ens på bordet”, 

• Det skapar en lokal kommunikation samt en kanal för att byta kunskap och 
erfarenheter, som tidigare saknades. 

 
Flera av dessa punkter av Reid och Reid (1994) och Brouder och Fullerton (2015) kan man 
direkt överföra till Furunäset där de idag startat en ekonomisk förening där ett samarbete 
mellan näringsidkarna påbörjats för att utveckla Furunäset till en microdestination. Denna 
ekonomiska förening innebär möjligheter att åta gemensamma insatser exempelvis 
marknadsföringsinsatser på en nivå de individuella företagen kanske inte kunnat själva. De 
skapar en grupp med spridda kunskaper som tillsammans utgör den ”tränade personalen” 
samt specialister inom olika områden. Genom ett samarbete finns det en mängd faciliteter till 
förfogande. Näringsidkarna på Furunäset blir starkare tillsammans än vad de någonsin kan 
vara individuellt. Brouder och Fullerton (2015) skriver också i sin artikel om hur de mindre 
aktörerna på turism marknaden är viktiga om en hållbar samhällsutveckling ska uppnås. 
Furunäset består idag av förhållandevis små aktörer som siktar på att utvecklas och bidra till 
samhällsutveckling men framför allt turism- och destinationsutveckling. 
 
Brouder och Fullerton (2015) menar också att turismutveckling oftast mäts i ekonomiska 
formler som exempelvis antal jobb eller antal gästnätter. Men de anser att i mindre samhällen 
är det viktigt att inte glömma bort att det också kan mätas genom andra positiva 
samhällsresultat som förbättrad kvalité på platsen och förbättrad livskvalité för alla i området, 
till exempel boende, näringsidkare och så vidare. Detta, anser vi, kan vara en viktig parameter 
att ta med i utvärdering av en ny microdestination då upplevelsen av en plats bör räknas in. 
Inte bara upplevelsen för gästen utan även den upplevelse som näringsidkarna eller de boende 
i området upplever. Vad för samhällsnytta ger denna utveckling av en microdestination i 
Furunäset de involverade förutom de eventuella ekonomiska vinsterna? De ekonomiska 
aspekterna är såklart ofta en förutsättning för att exempelvis förbättra platsen, men vi anser att 
Brouder och Fullerton (2015) är inne på rätt spår då de påstår att andra positiva 
samhällsresultat är viktiga att ta i beräkning. 
 
För att microdestinationen Furunäset ska kunna ta sig in i den nya ekonomin, 
upplevelseekonomin, och skapa upplevelser istället för tjänster kan de använda sig av The 
progression of economic value, “trappan”, som Pine II och Gilmore (1999) har utarbetat. Alla 
delar i den trappan; råvaror, produkt, service och upplevelse är väsentliga för att kunna förstå 
och nå upplevelseekonomin. Du kanske kan skapa en upplevelse ur tomma intet men det blir 
enklare om du har med alla delar av trappan för att kunna skapa just en meningsfull eller 
minnesvärd upplevelse. Om vi tar exemplet igen med restaurangbesöket så behövs råvaror för 
att kunna laga maten som då blir själva produkten medan serveringen av maten och 
tillagandet av den blir tjänsten. Upplevelsen blir gästens upplevelse som bygger på alla dessa 
steg i trappan samt interaktionen och intrycken hen får av näringsidkaren.  
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Om näringsidkare på Furunäset arbetar utifrån detta upplevelseproduktionsperspektiv med sin 
verksamhet anser vi att det skulle ge dem en konkurrenskraft gentemot andra 
microdestinationer och andra besöksmål med liknande erbjudanden. 
 

5.4 Tolkningsprocessen	
Nedan följer en redovisning över resultatet av analysen som genomfördes genom 
tolkningsprocessen av Denscombe (2009) som är beskriven i kapitel 3 Metoder i detta arbete. 
Tolkningsprocessen syftar till att jämföra resultatet från forskningsfråga ett samt två och 
resultatet av denna analys skall leda till en definition om vad en microdestination skulle 
kunna vara. Genom detta uppnåddes första delen av syftet med detta arbete. 
 
Koda data 
1. Vad är en destination? 
Bo, se, äta, göra. Avgränsat område. Lätt att förstå vad platsen handlar om. Klart budskap om 
vilka man vill ha dit.  
 
2. Vad är en microdestination? 
Bo, se, äta, göra. En del i något större. Förädling av en produkt. Utveckling av befintlig 
produkt. En destination i destinationen. Paketering. Geografiskt avgränsat område. Varierande 
storlek. Liknande utbud bland aktörer. Specifik inriktning. Kluster. Destination inom den 
stora destinationen. Avgränsat område inom den stora destinationen. Avgränsat område. En 
stad i staden. 
 
Identifiera teman och samband bland koder och kategorier 
I resultatet på fallstudien finner vi flera likheter med resultatet i kategori ett av 
litteraturstudien om microdestinationer. I litteraturstudien beskrevs en microdestination som 
en mindre del av en större destination men att microdestinationer kan variera i storlek. Allt 
från en sammanslagning av län i Rumänien till en restaurang i en stad. I fallstudien beskriver 
respondenterna en microdestination som en destination i destinationen, något som är en del av 
en större destination, exempelvis som Furunäset är en mindre del i Piteå som destination. 
Jämförelsen mellan de olika resultaten från de två första forskningsfrågorna visade således på 
samma sak att en microdestination är en destination inom destinationen.  
 
Utveckla begrepp och kom fram till generella uttalanden 
Baserat på resultaten från de två första forskningsfrågorna samt denna analys har vi utformat 
ett begrepp (definitionen) och ett generellt uttalande (beskrivning av definitionen). 
Vi valde att definiera en microdestination som följande:  
 
En microdestination är en destination inom destinationen 

Ø En destination som i sig kanske inte är huvudmålet med resan men som även 
kan vara det. Det är ett avgränsat geografiskt område där det finns tillgång 
till aktiviteter, boende och mat. Gästerna kan, om de så vill, spendera hela 
sin vistelse inom microdestinationen och behöver ej lämna den om de själva 
inte väljer att göra det.   
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6 Diskussion	
I detta kapitel diskuteras arbetets reliabilitet och validitet, dess omfång, etik och resultat samt 
vidare forskning. 
 

6.1 Arbetets	reliabilitet	och	validitet	
Med utgångspunkt från tesen av Holme och Solvang (1997) om reliabilitet och validitet kan 
forskaren fråga sig om några slumpmässiga fel uppkommit i studien och därigenom påverkat 
reliabiliteten och validiteten. De anser att forskaren bör ifrågasätta om slumpmässiga fel 
uppkommit i bland annat utvecklingen av frågeställning samt insamlandet av data både i 
planeringsfasen och vid genomförandet av studien. Holme och Solvang anser att kontinuerlig 
kritisk prövning och noggrannhet är det enda tillvägagångsättet för att erhålla god validitet 
och reliabilitet. 
 

6.1.1 Frågeställning	
Forskningsfrågorna för denna studie har bearbetats på ett flertal sätt med olika synvinklar. I 
planeringsfasen av studien diskuterades och analyserades vilka forskningsfrågor som ansågs 
vara lämpliga samt att de skulle generera ett resultat som uppnådde syftet med studien. När 
problemområdet togs fram i denna studie blev det även enkelt att tydligt urskilja vad som just 
var problemet och vad det var denna studie skulle tillföra för kunskap till det valda området. 
Då studien påbörjats med insamlandet av data var forskarfrågorna och syftet i fokus. På så 
sätt utfördes kontinuerligt beaktande och värderande ifall frågorna skulle uppdateras. 
Forskningsfrågorna visades vara relevanta för studien då den data som erhölls var relevant till 
respektive forskningsfråga. Under analysen där första delen av syftet besvarades: Syftet med 
detta examensarbete är att utforma en definition av begreppet microdestination… uppdagades 
ett nytt synsätt på de två första forskningsfrågorna: 1. Vad är en microdestination utifrån 
befintlig litteratur? 2. Vad är en microdestination för inblandade näringsidkare på Furunäset 
samt aktörer inom turism i regionen Swedish Lapland? Den nya synvinkeln som uppdagades 
innefattade att slå samman dessa två forskningsfrågor för att på så vis tydligare kunna uppnå 
första delen av syftet. Detta diskuterades mellan författarna av detta arbete och efter 
diskussionen var alla eniga om att behålla dem som två olika forskningsfrågor och besvara 
första delen av syftet för sig. Detta på grund av att kunna påvisa skillnader mellan de två 
forskningsfrågornas resultat, det vill säga hur litteraturen använde sig av begreppet 
microdestination respektive hur fallstudiens intervjuade respondenter använde begreppet vid 
Furunäset. 
 

6.1.2 Insamlande	av	data	
Litteraturstudierna är genomförda med varsitt sökord. Dessa är ”micro destination*” och 
”experience production”. För att säkra litteraturens validitet har sökningen utförts med hjälp 
av EBESCOs möjlighet att avgränsa sökningen till bara vetenskapligt granskade artiklar, 
kallat ”Peer Reviewed Journals” använts. Denscombe (2009) anser att vetenskapliga artiklar 
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och skrifter kan ses som relativt pålitliga källor, speciellt om de är granskade innan 
publicering av experter inom området som artiklarna berör. Denscombe anser även att 
artiklarnas pålitlighet och validitet inte går att antas vara höga bara för att artiklarna är 
granskade av experter och därför bör forskaren, själv, granska artiklarnas validitet. Detta har 
inte utförts i detta arbete för att författarna bedömde att de resultat som EBECSOs databas 
genererade ansågs tillräcklig. Båda litteraturstudierna genomfördes via samma databas, 
EBESCO. Luleå tekniska universitet rekommenderar den nämnda databasen och att den ger 
även möjlighet till att avgränsa sökningen till enbart vetenskapligt granskade artiklar, vilket 
exempelvis Google Scholar inte kan. Om fler databaser använts vid litteraturstudien kunde 
utfallet av data sett annorlunda ut och mängden data varit större. Om detta hade gjorts skulle 
det kunna ge en större förståelse och ett bredare underlag för studiens resultat. Dock anser vi 
att den insamlade datan vid EBESCOs databas gav tillräckligt brett underlag för att besvara 
och i detta fall även stärka hypotesen som har definierats i arbetet; att en microdestination är 
en destination i destinationen. Då sökordet gav få träffar tyder detta även på att det inte finns 
någon vedertagen definition och att få skrivit om ämnet innan detta arbete författades. 
 
Vid insamlandet av data rörande fallstudien kring Furunäset intervjuades totalt fyra 
respondenter. Fallstudien i detta arbete följde metoden teoretisk mättnad, vilket Denscombe 
(2009) förklarar som när forskarna upplever att ny data inte tillför något nytt till studien utan 
bara bekräftar befintlig, redan insamlad data. Detta uppnådde författarna vid den fjärde 
informanten och avslutade då studien. 
 

6.1.3 Intervjufrågor	
Intervjufrågorna till fallstudien togs fram av alla tre författare tillsammans. Det diskuterades 
och konstaterades att frågorna skulle generera de resultat vi var ute efter. Intervjustrukturen 
som användes för denna studie var semi-strukturerade vilket innebar att satta intervjufrågor 
rörande ämnet fanns som ställdes till respondenterna men de gav möjlighet till följdfrågor 
vilket, enligt Lantz (1993), är vad en semi-strukturerad intervju bör bestå av. Med hänsyn till 
att respondenten bör vara insatta i aktuellt ämne utfördes ingen pilotintervju för att säkerställa 
frågornas relevans. Samtidigt önskades att ingen av respondenterna till studien skulle 
användas till en pilotstudie då det kunde ha genererat ett snedvridet resultat om 
respondenterna påverkats av pilotstudien och därigenom ändrat uppfattning av begreppet 
microdestination innan själva studien genomfördes. Något som styrkte att det var relevanta 
intervjufrågor som användes i denna studie var att frågorna genererade data som direkt kunde 
besvara och överensstämde med forskningsfråga två; Vad är en microdestination för 
inblandade näringsidkare på Furunäset samt andra aktörer inom turism i regionen Swedish 
Lapland? 
 

6.1.4 Respondenter	
Spridningen av respondenterna kan ifrågasättas i detta arbete då alla som intervjuades i denna 
studie har en relativt nära koppling till en eller flera redan intervjuade respondenter. Detta är 
på grund av att studien använde sig av snöbollsurval, det vill säga att intervjuad respondent 
fick rekommendera en eller flera personer som hen ansåg skulle kunna tillföra information 
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och data till studien. För att få en bredare spridning på respondenter kan en annan 
urvalsmetod ha använts. Då datan som insamlats från respondenterna uppnådde teoretisk 
mättnad samt besvarade forskningsfrågan anses ändå snöbollsurvalet vara passande för denna 
studie.  
 
Alla respondenter i fallstudien kan ha tagit del av samma information ifrån exempelvis 
Swedish Lapland Visitors Board som börjat använda begreppet microdestination. Alla är 
belägna med sin verksamhet inom regionen där Swedish Lapland Visitors Board driver sin 
verksamhet vilket kan ha gjort att studien uppnått teoretisk mättnad snabbare än om så inte 
hade varit fallet. Om denna fallstudie varit belägen på en plats där begreppet inte används 
skulle det kunna ge mer spridda svar ifrån respondenterna samt eventuellt mer data innan 
författarna uppnådde teoretisk mättnad. 
 
Som nämnt ovan användes snöbollsurvalet för fallstudien i detta arbete efter att den första 
intervjun var genomförd. Den första respondenten valdes ut ur ett subjektivt urval till denna 
studie då han var en av initiativtagarna till projektet Vision Furunäset. Han ansågs därav som 
en relevant respondent som besatt mycket kunskap kring begreppet microdestination och hade 
ett brett nätverk till intressanta potentiella respondenter. Respondenterna fick rekommendera 
vem som helst som de ansåg kunde tillföra något till studien. 
 
Citaten som använts för att besvara forskningsfråga två; Vad är en microdestination för 
inblandade näringsidkare på Furunäset samt andra aktörer inom turism i regionen Swedish 
Lapland? är framtagna utifrån vad respondenterna sa om just destinationer och 
microdestinationer. Erica Mattsson har enbart ett citat i empirin presenterad för denna 
forskningsfråga. Detta på grund av att det var kort/lite om tid när intervjun kunde genomföras 
och därav prioriterades de mest relevanta frågorna vilket ansågs vara frågorna rörande 
begreppet microdestination.  
 

6.1.5 Hantering	av	data	
Interbedömarreliabilitet, d.v.s. slumpmässiga fel när data kategoriseras och analyseras då det 
är en subjektiv bedömning enligt Bryman (2011) och olika forskare kan då analysera och 
kategorisera på olika sätt och med olika bedömningskriterier. Innan kategorisering och 
gruppering av data genomfördes så diskuterades dessa igenom och metoden som användes, 
innehållsanalysen, innefattar enligt Burman (2011) både objektivitet och systematik.  
 
Med objektivitet syftar Burman (2011) till att forskaren i förväg tydligt specificerar hur 
råmaterialet och dess olika delar ska kategoriseras. I denna studie gjordes detta för de båda 
litteraturstudierna och för fallstudiens intervjuer genom att författarna tillsammans tog fram 
kategorierna och diskuterade igenom vad som möjligtvis skulle passa in i respektive kategori. 
Därefter delades arbetet upp och författarna arbetade enskilt med att kategorisera datan. När 
kategoriseringen var utförd samlades samtliga författare och diskuterade kategoriseringen för 
att se om de alla var överens om de kategoriseringar som gjorts. Alla behövde vara eniga om 
kategoriseringarna som gjorts innan den ansågs vara klar och genom detta höjs även 
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interbedömarreliabiliteten. Innehållsanalysen innehåller även systematik som nämnt ovan och 
med detta menar Bryman (2011) att de direktiv som framtagits för processen skall efterföljas 
systematiskt för att analysen ska bli konsekvent och därigenom undvika felkällor. Detta 
efterföljdes i denna studie genom att forskarna var så konsekventa och systematiska som 
möjligt. Det går även tydligt att följa hur innehållsanalyserna i denna studie har gått till i 
kapitel 3 Metoder så gott det går då det är kvalitativa innehållsanalyser som genomförts vilket 
även det höjer interbedömarreliabiliteten i studien. Analysen och kategoriseringen av 
intervjuerna i fallstudien gjordes av författarna tillsammans och även de på liknande vis som 
ovan att vilka kategorier som datan skulle kategoriseras utifrån diskuterades fram och sedan 
analysera datan i kategorierna. Allt detta gjorde författarna av detta arbete tillsammans. 
 
Reliabiliteten anses för denna studie vara hög för både litteraturstudierna samt fallstudien. 
Detta på grund av att det tydligt är förklarat hur studien gått till och därav enkel att återskapa 
eller genomföras av någon annan. Även validiteten för denna studie anses vara hög då arbetet 
genomförts objektivt av författarna. Artiklarna i litteraturstudien anses som nämnts innan ha 
hög validitet och så även respondenterna och datan de bidragit med till studien då de ger olika 
infallsvinklar på vad en microdestination kan vara för dem. Eftersom svaren överensstämmer 
mellan de olika respondenterna anses validiteten vara hög även i fallstudien. Framtida utfall 
kan påverkas av respondenternas uppfattning av begreppet som kan komma att förändras, så 
även deras erfarenhet. Men om studien genomförs snarast igen anser vi att resultatet kommer 
att vara av samma karaktär som i denna studie. 
 

6.2 Arbetes	omfång	
När det gäller arbetets omfång kan frågan ställas huruvida arbetet är tillräckligt omfattande 
för att ha genomförts av tre personer. Vid beaktande av den tid som lagts ner på arbetet anser 
vi att dess omfång är tillräckligt stort. Givetvis skulle det ha varit intressant att titta närmare 
på ytterligare en microdestination och hur de definierar begreppet microdestination. Vi anser 
dock att med den tid som fanns till förfogande så var denna studie av rätt storlek. Om den 
gjorts större kunde det ha resulterat i att studien inte hunnit bli klar till utsatt slutdatum. 
 

6.3 Etik	
Etiken i detta arbete är baserat på Denscombes (2009) föreskrifter. Men även Vetenskapsrådet 
(2002) har föreskrifter kring forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. De anser att forskningskravet, som syftar till att det finns ett 
krav om att utveckla och förbättra samhällets utveckling och kunskap bör vägas upp mot 
individskyddskravet för dem som medverkar eller blir påverkade av forskningen. 
Individskyddskravet har de sedan delat upp i fyra huvudkrav. Dessa är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att 
forskaren ska informera de som berörs av forskningen om syftet med undersökningen. 
Samtyckeskravet syftar till att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan. Konfidentialitetskravet syftar till att alla uppgifter om deltagarna i 
undersökningen ska behandlas med högsta möjliga sekretess och exempelvis personuppgifter 
ska lagras på ett sådant vis att obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista kravet är 
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nyttjandekravet och syftar till att uppgifterna som insamlats vid forskningen bara får användas 
för forskningens ändamål och inte säljas vidare eller ges till företag som utnyttjar 
informationen på annat vis (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Dessa krav går att kopplas in i det Denscombe (2009) säger om etik inom forskning och vi 
anser att dessa krav har uppnåtts på bästa sätt när de vägts upp jämt emot forskningskravet. 
 
Vid fallstudien fick respondenterna frågan om de samtyckte till inspelning av intervjun eller 
ej samt om de önskade att vara anonyma vid presenterandet av den data de bidragit med till 
studien. Alla respondenter samtyckte till medverkan i studien och de fick även här 
information om vad syftet med studien var och på så vis uppnåddes även vetenskapsrådets 
informationskrav samt samtyckeskrav. I planeringsfasen av detta arbete hade författarna 
beslutat att om någon av respondenterna önskade att vara anonym så skulle samtliga 
respondenter presenteras som anonyma i resultatet av studien.  
 
Det vetenskapsrådet menar på är att forskaren bör värdera forskningens kunskapstillskott jämt 
emot eventuella negativa konsekvenser för de medverkande i studien om de skulle identifieras 
(Vetenskapsrådet, 2002). I detta arbete tillfrågades alla respondenter, som tidigare nämnts, om 
de önskade vara anonyma eller nämnas vid namn när resultatet presenterades och ingen valde 
att vara anonym. Därför tog vi, som författat detta arbete, ett gemensamt beslut om att istället 
för att dölja respondenternas identitet tydligt visa vilka dem var då detta ansågs tillföra djup 
och kunskap till studien. Det ansågs att av största sannolikhet så kommer ingen av 
respondenterna till skada av att deras namn publiceras i anknytning till deras citat. Inga 
negativa aspekter eller följder har kunnat urskiljas med att detta publiceras för respondenterna 
och på grund av det vägde inte konfidentialitetskravet särskilt tungt jämt emot 
forskningskravet. Det kan till och med ses som en fördel att respondenternas namn 
offentliggörs då det blir tydligare vilken koppling de har till Furunäset och projektet Vision 
Furunäset. Men personuppgifter, så som kontaktuppgifter, presenteras inte i denna studie och 
dessa har behandlats utifrån konfidentialitetskravet och förvaras på ett sådant vis att de inte 
går att få tag på via oss av andra utomstående som inte bedrivit denna forskning. 
 
Inga kränkande, politiska eller personliga frågor ställdes till respondenterna under intervjun 
och därav anses att studien inte försatte respondenterna i en obekväm eller farlig situation. Då 
inga frågor av obekväm karaktär ställdes till respondenterna anses det även att de svarat ärligt 
på de frågor som ställdes och inte hade någon anledning att fabricera svar eller dylikt. Under 
kapitel 4 Empiri redogörs data ifrån intervjuerna och detta görs med hjälp av citat från 
intervjuerna för att visa på att datan inte förvrängts av oss som författat detta arbete. 
Transkriberingen av intervjuerna finns även dem som bilagor till detta arbete för att påvisa att 
citaten inte förvrängts. 
 
Även vid användning av dokumenterade källor har arbetet haft en etisk aspekt. Då källorna 
som använts och deras data inte medvetet förvrängts för att gynna vårat eget syfte utan datan 
ifrån källorna har kategoriserats och analyserats på ett så objektivt sätt som möjligt. 
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Datan som insamlats och använts i denna studie har inte som syfte att användas för att säljas 
vidare till exempelvis företag som kan utnyttja dem på något vis. Utan denna studie och dess 
data är till för att öka kunskapen kring begreppet microdestination samt hur det kan användas. 
Organisationer eller liknande får självklart ta del av detta arbete men ingen information som 
insamlats kommer att säljas vidare från denna studie för att användas i annat syfte än i denna 
forskning och därigenom uppnås även vetenskapsrådets nyttjandekrav. 
 

6.4 Resultat	av	forskningsfrågorna	
Genom en jämförelse av resultatet av forskningsfråga ett: vad är en microdestination utifrån 
befintlig litteratur? och två: vad är en microdestination för inblandade näringsidkare på 
Furunäset samt andra aktörer inom turism i regionen Swedish Lapland? uppnåddes första 
delen av syftet med detta arbete, d.v.s. att utforma en definition av vad en microdestination är. 
Denna definition var att en microdestination är en destination inom destinationen. 
Besvarandet av forskningsfråga två i detta arbete genomfördes av en fallstudie. Bryman 
(1994) diskuterar kring att fallstudier och dess resultat ifrågasätts av flertalet forskare om att 
det kan ses som generellt och tillämpas på andra fall. Han menar att så inte är fallet och att 
dess resultat inte kan ses som generellt. Definitionen i detta arbete är grundat i både en 
fallstudie och i en litteraturstudie och går därför inte att ses som en generell definition, vi 
anser dock att den skulle gå att appliceras på andra fall som starkt liknar Furunäset.  
 
Vid planeringsfasen av denna studie uppkom en hypotes om vad en microdestination är och 
den fanns i åtanke genom hela arbetet. Denna hypotes var att en microdestination är en 
destination i en destination. All data som hittades och insamlades styrkte hypotesen, då 
började vi ifrågasätta om studien var för smal för att motstridig information skulle uppdagas 
samt hur den motstridiga informationen skulle ha påverkat definitionen som framtagits i detta 
arbete. Hypotesen har inte påverkat val av metoder i detta arbete och därav anser vi att studien 
är av tillräckligt stor skala och att även om detta arbete inte haft denna hypotes hade samma 
resultat genererats som nu med hypotesen. 
 
Andra delen av syftet med detta examensarbete var att undersöka hur 
upplevelseproduktionsperspektivet kan tillämpas på en microdestination i Furunäset och detta 
var även forskningsfråga tre. Detta uppnåddes genom att kombinera 
upplevelseproduktionsperspektivet som presenteras i kapitel 2, Problemområde, med 
resultatet från kategori två från litteraturstudien om microdestinationer. För att förankra 
upplevelseproduktionsperspektivet ytterligare genomfördes en litteraturstudie på 
upplevelseproduktion inom turism. Genom den kombinationen av data anser vi att en 
nyanserad bild av hur en microdestination i Furunäset kan se ut ur ett 
upplevelseproduktionsperspektiv har framkommit.  
 
Vid slutskeendet av arbetet kom vi på att direktiven troligtvis kan ha presenterats på ett annat, 
lättare överskådligt vis, om detta arbete hade innefattat en konceptutvecklingsmetod när 
direktiven framtogs. Detta framkom så sent i arbetets skeende så enigt valde alla författarna 
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att inte inkludera en till metod på grund av tidsbrist och därav är direktiven framtagna och 
presenterade på de vis de är i detta arbete.  
 
När direktiven skapades användes inte all den insamlade data som presenteras i kapitel 4 
Empiri. Detta på grund av att författarna ansåg att de inte skulle tillföra något utan bara 
resulterat i för långa och svårbegripliga direktiv. Datan är dock med i kapitel 4 Empiri för att 
de passade in i kategorierna som framtogs i innehållsanalysen av litteraturstudierna. Den data 
som användes vid besvarande av forskningsfråga tre och som även uppnår andra delen av 
syftet i detta arbete anser författarna var den data som passade bäst ihop med 
upplevelseproduktionsperspektivet samt kan hjälpa Furunäset att utveckla en microdestination 
med ett upplevelseproduktionsperspektiv.  
 
Definitionen av begreppet microdestination är ett relativt begrepp i detta arbete och 
definitionen har kopplats till Furunäset då det var en del av denna studie samt att Furunäset 
passade in på definitionen av begreppet. Beskrivningen av definitionen innefattar att det är ett 
geografiskt avgränsat område, att det går att bo, se, äta och göra inom detta område samt att 
det inte behöver vara huvudmålet med resan men även kan vara det. Ett annat perspektiv är 
att en microdestination såväl kan vara ett område i Furunäset som Furunäset i helhet så länge 
de uppfyller definitionen för begreppet. Både litteraturstudien kring microdestinationer och 
fallstudien visar på att storleken på en microdestination kan variera, allt från exempelvis en 
region, lokal nivå (Piteå i Swedish Lapland) eller så litet som ett hotell eller en resort.  
 
Låt oss säga att begreppet microdestination är relativt och exempelvis kan tillämpas på 
näringsidkares verksamhet i Furunäset. Då kan de direktiv som framtagits i detta arbete för 
hur upplevelseproduktionsperspektivet kan tillämpas på en microdestination i Furunäset ses 
som direktiv för även den enskilda näringsidkaren och inte bara för hela Furunäset. Då det är 
ett relativt begrepp kan direktiven och definitionen användas på olika sätt och för mindre eller 
större microdestinationer och det anser vi är en styrka i begreppet. Det säger inte att såhär är 
det och vad som precist krävs för att bli kategoriserad som en microdestination utan ger 
istället möjligheten till en bredare tolkning.  
 

6.5 Vidare	forskning	
Eftersom det område denna studie undersökt är relativt outforskat skulle fortsatt forskning 
kunna bedrivas inom området och ämnet microdestination. Exempelvis genom att undersöka 
och jämföra hur begreppet används i andra delar av Sverige samt världen och därigenom 
kanske, inom en framtid, kunna skapa och etablera en vedertagen definition av vad en 
microdestination är.  
 
Något som inte undersökts i denna studie är hur användningen av microdestinationer stärker 
eller försvagar den större destinationen men även hur exakt en microdestination påverkar den 
större destinationen som den är en del av. Detta är ämnen nära anknutna till det område som 
undersökts i detta arbete och som vi anser skulle kunna tillföra ny kunskap om fortsatt 
forskning kring dessa ämnen bedrivs.  
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Bilagor	
 
Bilaga 1: Mall för intervjufrågor till fallstudie 
 

• Spela in? 
• Anonymitet? 
• Hur involverad är du i projektet Vision Furunäset? Vad vet du om Vision 

Furunäset? 
• Furunäset ska utvecklas till en destination- hur tänker ni kring det och varför 

vill ni göra detta? Hur ska detta genomföras? Vad önskas?  
Vad är Furunäset för er idag? 

• Att utveckla en destination i Furunäset, vad ger det Piteå som destination? 
Möjligheter? Problem? 

• Vad ger projektet Furunäset som plats? Möjligheter? Aktivitet? Rörelse? 
• Vad är en destination för dig? 
• Vad är en microdestination? Vid ovisshet: ge en förklaring. Är det något de 

håller med om? Något de kan tänka sig att använda? Något de kan dra nytta 
av? 

• Om Furunäset utvecklas till en microdestination inom destination Piteå, hur 
skulle det gynna er organisation/företag? 

 
Bilaga 2: Transkriberad intervju med David Wellborg 
R=Rebecka Larsson  
D=David Wellborg 
C=Caroline Fahlén 
 
R: Vill du vara anonym... 
D: Näe 
R: Eller får vi använda ditt namn? 
D: Det får ni. 
R: Vi får se om, om det är så att, eh, dom andra säger att dom vill vara anonyma exempelvis 
så kanske alla blir anonyma. 
D: Ja. 
R: Men också för vi har, använt, refererat till dig… 
D: Mm 
R: Tidigare i, i bakgrund och sådär så då är det okej att dom är där också? 
D: Mm, men så jag vill ju bli känd så att jag tänkte... 
R: Ja, hahahaha 
D: De är nu eller aldrig. 
R: ja. Men också. Vi nämner Vision Furunäset... 
D: mm 
R: Eh och den, det pappret vi fick av dig där det stod lite syfte och så för det var med också. 
D: mm absolut. 
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R: Aa men vad bra. Eh det var dom tekniska bitarna. 
D: Jo 
R: Eh, då börjar vi. 
D: Kör. 
R: Och då bara för dokumentationens skull vad är din roll i vision Furunäset? 
D: I Vision Furunäset så är jag numera då ordförande i den ekonomiska föreningen som har 
startats. Och den innefattar då alla dom bolag som är verksamma där. Eh, främst inom 
besöksnäringen men även, de kommer bli företag som bara vill stödja den goda sakens skull. 
Eh som ordförande ansvarar jag då för som sagt för den ekonomiska föreningen och även se 
till att som projektleda arbetet framåt. men för utvecklingen och vad vi som ska göra och hur 
vi ska göra. 
R: Yes… Hur’e och just vad är ditt intresse på, på Furunäset? 
D: Mm, asså för mig börjar de egentligen, jag är ju uppfödd på dom fotbollsplanerna där nere 
så jag har lixom ett, både ett eh, personligt plan att jag tycker att det är kul att det där området 
används. Eh, sen också för att jag förstår potentialen i området, det är väldigt fint, det finns 
mycket att göra, nära vattnet, naturen och sen också att den är o, helt outtnyttjad den. Det 
finns sån, som jag ser det i Piteå finns det ungefär fyra destinationer du har, stan du har 
havsbadet, möjligvis säger man kyrkbyn då som ett destination och sen storforsen. den tar 
man faktiskt, som i Piteå säger man att dit ska ni åka, de hör till Piteå. Det gör det inte alls 
men, man säger de så. För det är ungefär en timmes.. färd. eh och då det här skulle bli nästa 
destination som man kan skicka turister och även företag. 
R: Mm… Eh… Ja eh i och med erat projekt då, Vision Furunäset så, eh vill man ju utveckla 
då eh Furunäset till en destination och nu har du svarat lite på det här redan men frågan är. 
D: jag kan utveckla. 
R: Frågan är så här hur man tänker kring det och varför man vill göra just Furunäset till en 
destination. 
D: Mm. Eh jag tror det är mycket med synergieffekter. Just det där att vi, man jobbat 
tillsammans mot ett gemensamt mål och då lär det komma in eh, en hel del business från det 
och mer turister och det är mer som skriver om det, syns i olika sociala medier och kanaler så 
att det finns många fördelar att jobba många på en plats. Eh, för att vi med vårat öl vi, vi går 
ju inte ut mot alla målgrupper men med heta hyttan, konstlängan och dom andra då tar vi i 
stort sett alla från barn till vuxna. 
R: Mm… Eh… Och hur, vad är, hur har ni tänkt att det ska genomföras? Att ni ska få ihop 
det här? 
D: Eh det vi då har börjat, steg ett var då att samla alla för att se liksom man intresserad av… 
(ljudbortfall) och sen, blev det då givetvis att starta då en ekonomisk då förening för att ha ett 
kluster som vi kan skicka in gemensamma ansökningar, vi kan eh samla alla runt ett tänk och 
en vision. Eh, och sen blir de ju då att, att någon får vara drivande. Helst hade vi ju sett en 
projektledarroll alltså en som satt och ansvarade för det här men nu är det vi som har den 
rollen men eh vi hade hoppats på att få bidragspengar för att göra det men nu ser det tyvärr 
inte ut som att vi får det men. 
R: Okej. Vad önskar ni att det hära, ja om man då säger det här projektet eller hela grejen att 
göra Furunäset till en destination va, vad önskar ni att det ska ge er? Vad önskar ni med 
projektet? 
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D: Eh om man ser på först en för varje enskild näringsidkare så är det ju ökad business, det 
kommer mer besökare, du får sälja mer och du får mer exponering så det är väl för 
näringsidkaren. Och sen för det stora hela, jättekul att erbjuda Piteå som destination att det 
finns någonting mer å göra, till besöksmål helt enkelt. 
R: Vad ser ni för, eh, ja men det här har du sagt lite men vad ser ni för möjligheter med att 
och vad ser ni även för problem med att genomföra det här? 
D: Mm, ehm jag gillar att börja med problemen för att det är ju möjligheter ellerhur! 
(R & D skrattar till) 
D: Nä men det är väl just det här hur man får ihop allt, att det blir en gemensam bild i och 
med att verksamheten är så oherhört skilda i sin förgrening, vad de sysslar med. Det är konst 
det är kultur det är mat, det är öl, det är boende så där gäller det att hitta ett ett bra sätt att, att 
få runt det där. Och när det är, vi räknar med att vi är tio näringsidkare som kommer att vara 
mer drivande så är vi tio kockar så det kommer vara svårt å hitta en väg i början vars man vill. 
För att när man säger Vision Furunäset eller vi ska göra en microdestination så, eh finns det 
många tankar och synpunkter. Och det är väl kanske det svåraste. Eh möjligheter är väl 
egentligen, hur mycket som helst. Just det här att vi kan jobba tillsammans, ökade 
synergieffekter, mer besökare och givetvis då kunna arrangera grejer för vi som, vad ska man 
säga, eventbyrå kunna arrangera grejer på plats som kan vara väldigt bra både för oss och för 
området. 
R: Eh.. Vad tror ni att att utveckla destination Furunäset då så till en en…Att utveckla 
Furunäset till en destination, vad tror ni det ger Piteå som som destination, nu blev de samma 
ord men som huvuddestination? 
D: Mm vi hade ju först benämnt det som en destination i destinationen. Eh och det var väl just 
det som var tanken att man får ett ett nu har det varit Swedish Lapland som sa 
microdestination och vad som är rätt det vet jag inte men just det att du har BOSE, bo, se, äta, 
göra på ett ställe och kunna erbjuda det, sälja och paketera eh det är det jag tror det är främst 
det att man får ett besöksmål för turismen.  
R: Mm.. Ah, Ehm… Det där kanske vi har svarat på.  
C: Mm. 
R: Men så här då, eh vad om vi går till, vi undersöker ju begrepp lite i den hära eh i den här’a 
undersökningen då och vad, vad är om man säger, om man använder begreppet destination, 
vad är en destination för dig. 
D: Mm eh jag tror att det är det här med destination och microdestination som det här nu 
kommer att bli, jag tror egentligen att det kommer från hotellbranschen. För där började man 
skapa en, nånting som först hette urban resort, man skapa ett hotell som är en destination i en 
destination, att man försökte skapa eh, en slags ja de hade delar av det som finns utanför stan i 
stan. Alltså det lugna men samtidigt nära till stan. Och sen har man väl spinnt vidare på det 
här då och nu försöker man göra dom här microdestinationerna istället. Eh destination för mig 
det är där du har de här, bo se äta göra. Där du kan göra allt som du bör göra. Saknar du asså 
boende alternativt, ja jag vet inte om det är en destination då. Eh du kan inte övernatta där och 
då blir det mer ett utflyktsmål för mig. Så det är väl så jag tänker runtomkring det. 
R: Aa, ehm för då kommer vi ju in på det såhära, vad är en microdestination för dig? Det 
svarade du lite på. 
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D: Ehm som sagt dom där, dom ska ha dom där bitarna som gör att du kan göra det. Och sen 
varför det blir en microdestination då om vi lånar av Swedish Lapland uttryck blir väl då att 
det är nånting del i nånting större. Att det egentligen är en större dragare du kommer it till 
besöksanledningen är inte microdestinationen det är sekundärt. Först kommer du till 
destinationen som är Pite och sen när du börjar lära dig pite, aha Furunäset det låter intressant 
dit vill jag. Så att där tror jag att det är en stor skillnad att microdestinationen är inte 
besöksanledningen det är en asså det är en förädling av en produkt eller en utveckling av en 
produkt som destinationen har. 
R: Eh, då eh, just det här’a asså begreppet microdestination eller vad en microdestination är, 
det finns ju, vi har ju gjort en litteraturstudie då såhär och det finns ingen förklaring på vad en 
microdestination är. Vi har, vi vet ju då att Swedish Lapland använder det, inte helt insatt 
eftersom vi inte har pratat med dom så dom nämner det på sin hemsida och sådär och vi har ju 
plockat ut det från att vi pratat med dig tidigare att du nämnt begreppet microdestination en, 
en destination inom destinationen. Men för såhär aa våran undersökning är då att göra en, en 
definition av av ordet för utifrån, aa det blir ju här och sen kan man väl anpassa det till annat, 
men våran fallstudie är ju i Furunäset. Eh Men ja vi har lite följdfrågor var en 
microdestination är men man, att man håller med om den förklaringen men du har ju dragit 
den hela vägen till Swedish Lapland där så att du har ju svarat på dom frågorna redan eh. Men 
om om man om nu det blir nånting av det här att Furunäset blir en microdestination inom 
destination Piteå då. hur, det här har du också svarat på men jag säger det iallafall. 
D: Gör det. 
R: Hur, hur skulle det gynna er som organisation eller företag eller man kan se utifrån både 
från brygerikällan, till neok, till du som ordförande för den ekonomiska föreingen? 
D: Mm jag tror mycket är det vi var inne på givetvis det här att när man mäter varför man har 
gjort själva DCD projektet av destination capacity det bidrar ju swedish lapland, det är ju för 
att öka kapaciteten där, man vill, man ska få hit fler turistnätter, man vill att man ska få hit 
mer besökare så det finns ju en tydlig ekonomisk koppling. Eh och här får man ju titta också 
politiskt och se vad är framtiden här uppe i norr, är det skog, är det malm, är det industri eller 
kan vi hitta nya arbetstillfällen på turism. Som är extremt viktigt i mycket många andra länder 
och i Sverige är det som, jo men, går du tillbaks historiskt så har man inte satsat så mycket 
som man gör just nu, med Swedish Lapland. Eh, nu mest troligt kommer de inte att fortsätta 
den här satsningen då att man vill satsa på andra grejer efter det här. Så att det, jag tror det är 
viktigt också att eh man kan se på’t ett macroperspektiv hur viktigt turismen är för, att vi får 
pengar utifrån in till Sverige. Eh men för oss som bryggerikällan vi får mer besökare, det 
sprids kunskap och det sprids asså awareness om att vi finns och det är ju jättepositivt. Eh och 
som ordförande i föreningen så hoppas jag att vi kan göra större arrangemang vi har då teman 
som vi kommer att köra antikrundan, asså köra liksom ställa upp bord och så, ha dit någon 
person som får gå och kolla på deras porslinkatter och säga hur mycket dom är värda och lite 
sånt där och ha lite barndag och temadagar och lite såntdär så det finns jättemycket att göra. 
R: Aa, eh..Hhar du kommit på något? 
C: Nej, jag tycker du har täckt in det ganska bra. 
R: Hahah ja försöker, eh… Jag tror att de var det vi ville ha fram, vi kan berätta lite mer om 
vad vi själv faktiskt, vad vi gör. Ehm för att det är spännande för du tar upp många delar som 
vi redan har skrivit ner asså redan i vår bakgrunden där vi pratar om det här på plats, göra, äta, 
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bo. Eh vad, det är egentligen en deffinition av turism, enligt mycket kurslitteratur och sånt där 
och sen har ju vi vävt in med upplevelse och upplevelserummet och då i samma, samma 
begrepp och så och starta, kommer ifrån det perspektivet å så. Vårt syfte är egentligen med 
examensarbetet att vi ska ehm att vi ska göra en deffinition av vår litteraturstudie och så där vi 
har hittat mycket artiklar och sånt som använder begreppet microdestination oftast utan 
förklaring, men en del förklarar det och som du säger det ett hotell kan vara en 
microdestination inom en destination eller i Rumänien där typ de har 40 regioner eller är det 
län? 
C: De har 41 län och så är dom indelade på 8 eller 10 microdestinationer. 
R: Men det här länen är microdestinationer. eller såhär, regionerna. 
C: Det är väldigt stora områden liksom. 
R: Eh och även vissa pratar även om mer om beskrivande som vi skulle kunna anpassa till en 
microdestination. Men det är ju litteraturstudien då och det är mycket Östeuropa, Kroatien, 
Rumänien, eh. 
D: Intressant. 
R: Som använder det begreppet och sen så fick vi då, vi hade då handledningar så då fick vi 
veta att Swedish Lapland då också använder bgreppet så då har vi letat upp det lite mer också. 
För att väva in det då på nått sätt. Eh att det finns men det, det är till exempel att det finns ju 
inte alls i strategin, i turiststrategin i Sverige och sånna grejer, där använder man de inte alls 
men i Swedish Lapland använder man det men inte. Inte i strategierna så att säga. Ehm vilket 
då leder in till fallstudien där vi ska kolla då utifrån furunäset, vad, vad säger du, vi ska prata 
med, vi ska försöka prata med Swedish Lapland också då eftersom dom använder det men 
destination Pite, och ja vi får se vart det leder oss så att säga. Vad är och utifrån 
litteratustudien och den fallstudien skriva en definition av vad microdestination är. Ehm 
baserat på här då och sen så får man då anpassa den, får man då anpassa den till övriga 
ställen. Eh men också för att få in upplevelseperspektivet så går det ju ut på att vi kommer att 
göra någon typ av verktyg för hur en microdestination skulle kunna se ut, eller mer specifikt, 
eftersom vi gör en fallstudie så blir det hur en microdestination skulle se ut på Furunäset 
utifrån våran kompetens eller utifrån upplevelseperspektivet så att säga. Så det blir liksom, vi 
har som två, två delar av våran rapport då, själva definitionen och sen också hur man skulle 
kunna använda det utifrån vårat perspektiv. Ehm, då det är ju vad vi ska göra det, 
förhoppningsvis kommer vi fram till ett resultat som leder till det. Ehm, aa, det är det vi ska 
göra då och nu är vi på fallstudien så sen ska den sammanställas och sen ska vi göra själva 
verktyget. Och sen ska det ju vara klart då förhoppningsvis. 
D: Nått som jag inte nämnt som kan vara värt att veta också det är nu kommer (ljudbortfall) 
www.bookpitea.se och där är det någonting vi kommer att satsa mycket på att digitalt närvaro, 
att det går att boka saker direkt på nätet. Det är någonting som jag har haft jätteproblem med 
här uppe att aktiviteter finns men då måste du ringa, maila, det kanske tar en dag att veta ens 
om det här är möjligt. Och vi säger nu att turismen, om du åker till en destination det är inte 
så ofta du kanske har alla aktiviteter planerade och klara innan utan man åker till Prag och 
så  ja så kollar man på nätet och så jaha tripadvisor ja men det där lät kul, dit, dit far vi. Så att 
där jobbas det jättemycket med att hitta en digital plattform. 
R: Mm ja men det är ju jättebra att veta, speciellt inför tredje delen då av våran då vi ska göra 
ett verktyg att man sitter på sådana grejer. Eh aa. Jag tror inte att vi har sådär jättemycket mer. 
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C: Nej jag tror faktiskt vi har fått in det mesta i det där. 
R: Ja och men sen så, vi har då ett snöbollsurval, vilket betyder att vi, frågar våra intervju, eh 
dig då vem, vem du tycker att vi ska prata med. Du har gett oss ett namn tidigare. 
D: Mm eh på destination Piteå så ska ni prata med Stina Eriksson eh på Swedish Lapland 
Erica Mattson. Hon är nu, hon var vice vd men nu har hon slutat. 
R: Jag tror vi har pratat med henne, nej du var ju inte med, ah jag tänker att du var med på 
den kursen men det var du ju inte. 
R & D: Ehm. 
D: Hon kan vara lite svår att få tag i Erica. Eh tidsmässigt. Det är nog bäst att bara ring att 
bara, hej! (haha) Vad är en microdestination för dig. Då får du nog igång henne tror jag, dom 
har extremt mycket att göra just nu. Men då Stina Eriksson på DP. Eh.. vem mer skulle man 
kunna prata, ah jag tror dom där skulle ni nog komma längst med. 
R: Ja. 
D: Det är ju, det skulle väll vara kul att få tag i någon som jobbar med microdestination någon 
annanstans asså om man nu hittar det där som, då kanske Rumänien är för långt att ringa till. 
R: Jo men det är ju svårt. 
D: De, men det här är nytt här uppe, såatte. 
R: Ja men det är ju det, de har vi väl kommit fram till som sagt det finns inte med i svanska 
turism eller vad det nu heter, dom här strategierna, det det finns inte, det nämns inte ens men 
som sagt Swedish Lapland använder ju begreppet men aa. 
D: aa asså jag tror i övrigt, eller i rent allmänhet så är turismen i sverige väldigt outvecklat. 
R: ja men det är den. 
D: Det finns extremt mycket att göra men man har aldrig sett det riktigt som ett, en prio tror 
jag. 
R: Nej, så är det ju. Eh, vi har ju ett intresse av att eventuellt prata med någon av dom andra 
näringsidkarna ute på furunäset men jag tänkar att i sådanafall kan vi höra av oss till dig så får 
vi… 
D: Absolut. 
R: Men vi får se vart det här tar oss så att säga först och sen, för vi har ju även med att vi kan 
välja själva om vi saknar information någonstans, ehm. Ja men i sådanafall kan vi höra av oss 
till dig så kan vi se vem som, som är vem som skulle vara aktuell i sådanafall. Ehm. 
D: Jag tänker spontant, ehm, det är nog heta hyttan, Linda... Isaksson tror jag hon heter i 
efternamn. 
R: Ja, jo men henne har jag träffat… Aa men jag tror att vi är klara hur känner du utifrån att 
såhär nu, tycker du att vi saknar nått i intervjun när jag berättat mer vad vi ska göra? 
D: Näej, asså… Vi gick ju som igenom fördelar och… Kommer ni att göra en ren SWOT på 
allt det här eller? 
R: Vi får se de blir ju, som i den tredje delen isådanafall där vi ska bygga in våra saker, det 
vet vi inte än. 
D: Nej, 
R: Den delen är outforskad, tills vi…  
C: Har något att jobba från helt enkelt…  
R: Ja precis, tills fallstudien är klar så står den och väntar så att säga. 
D: När ska ni vara klara? 
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R: Ja sista inlämningen är ju 5e juni. men vi har opponeringen i maj va? 
C: 19e maj är inlämning för opponering så i mitten av andra halvan av maj ska vi vara klara 
D: Så en månad har ni på er. 
C & R: Mm. 
R: Ja då ska det ju vara ischklart iallafall och sen har vi fram till 5e juni på oss då att göra det 
helt helt. sen är det inlämning. 
D: Hur ligger ni till då? 
R: Jag tror vi ligger bra till men det är ju svårt att säga. Det beror ju på hur lång tid det tar 
med fallstudien och få tag i folk och genomföra intervjuerna eller eh de hela, sen ska vi ju 
liksom koda och tolka data utifrån en analys och sådana grejer utifrån intervjuerna och sådär 
satt, de de beroende på hur lång tid den processen tar. Men det känns som att vi ligger rätt till. 
Ligger bra till utifrån vad vi har planerat iallafall. Sen så kan det ju dyka upp hehe, hinder där 
någonstans men, men det ska nog gå bra, förhoppningsvis.  
C: Det kommer ju att gå bra. 
D: positiva, klockrent! 
R: Nej men då är vi klara. 
C: Precis. 
R: Tack så jättemycket och tack för att du tog dig tid. 
D: absolut. kul att man fick vara med. och tack för saften. 
 
Bilaga 3: Transkriberad intervju med Linda Isaksson 
R=Rebecka Larsson 
L=Linda Isaksson 
F=Felicia Liljestrand 
C=Caroline Fahlén 
 
R- Hej det är Rebecka. Ja hej! Hej. Ja ingen fara. Ja, ja men de är ingen fara. Jag ska, ja jag 
ska bara fårga först att det är okej att vi spelar in och såna grejer. Em för då ska jag sätta dig 
på högtalare här så sitter vi alla tre här i fall dom vill flika in någonting.  
Så… eeh och sen så, jag måste ta fram frågorna här bara.  
L- mm 
R- Sen så har vi så hära, fråga om om du vill vara anonym när vi presenterar resultatet i det 
hära eller om vi får använda ditt namn. 
L- det spelar ingen roll. Nog kan ni använda mitt namn. Om ni vill.  
R- Ja, toppen. Okej eeh då eem då kommer vi börja med lite frågor om… eller vi kanske ska 
berätta vad vi faktiskt, vad vi undersöker kanske.. 
L- Ja. 
R- eeh det är ju så att vi har pratat med David Wellborg tidigare innan vi började med det här 
arbetet eeh och då informarade han oss om projektet Vision Furunäset.  
L- Ja. 
R- och hur man ville då göra furunäset till en destination inom destinationen.  
L- Mm 
R- mm och det är därifrån vi  har då börjat titta på att utifån furunäset som är de vi gör nu 
med intervjuer då eem titta på en definition av begreppet som  microdestination då… eem…  
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L- Ja 
R- För det här fallet då och sen ska vi då efter som vi läser upplevelseproduktion så ska vi 
göra en… ja ett verktyg på hur en microdestination skulle kunna se ut eller en strategi av 
något slag får att få in då vårat perspektiv på det hela. 
L- Mm 
R- Eem så det är vad vi håller på med och förhoppningsvis kommer vi fram till nåt bra.  
L- Ja men va bra.  
R- Aah. Eem men då då tänker vi så här att vi har ju ett ramverk av frågor men det är inte 
säkert att alla passar in till just… eeh ja till dig så får se hur det blir formulerat. Eem och om 
det är någonting som du känner att du inte eem har insikt i eller att du inte känner att du inte 
är involverad i så får du bara säga till så hoppar vi vidare. 
L- okej. Ja men då kör vi! 
R- ja, toppen. Em då börjar vi med hur involverad du är i projektet Furunäset. 
L- Ja jag är ju medlem i ekonomiska föreningen och ja det kommer väl att bildas en styrelse 
antar jag nu strax ut efter de har jag väl tänkt engagera mig ganska mycket där. 
R- Mm toppen. Eem okej eeh och då eeh då kommer en liten följdfråga på de. Furunäset har 
ju då tänkt sig att de ska utvecklas till en destnation eller ja.  Och hur ni *host* i den 
ekonomiska föreningen då för att få med näringidkarnas perspektiv  som är varför du är med 
då. Eeh hur har nu tänkt kring det och varför vill ni… varför vill ni göra det till en 
destination? 
L- Ja men vi ser ju mycket möjlighter i dom företagen som finns här att vi har alla jobbar med 
upplevelser eller mot besöksnäringen på ett eller annat sätt och sen ser vi också stora 
möjlighter med att vi har egentligen allting som man behöver göra för att vara en destination. 
Vi har ju både boende mat och upplevelser så det är ju alla dom hära bo, äta se göra. 
R- ja precis 
L- på en ganska liten yta ochså är det kulturminnesmärkt område varckert område och så att 
bra, nära stan och mm   
R- Mm Eeh hur ser ni att det ska genomföras? Eller hur… ja hur har ni tänkt ni ska kunna 
genomföra det projektet eller ja.. Eller att det ska bli en destination? 
L- Ja vi tänker att styrkan finns ju i att vi ändå är flera ganska väletablerade företag som idag 
lägger ganska mycket på vår marknadsföring, och om vi lyckas sammanföra och våra 
marknadsföringspengar till en bra marknadsföring för att man ska komma till området så 
kommer det ju att gynna alla. 
R- Mm jaa eeh vad vad önskar ni em vad önskar ni att resultatet av det här projektet eller vad 
önskar ni att resultatet av att göra furunäset till en destination ska ge er? 
L-Jaa… det vore väl eeh ypperligt om resultatet blev att vi blev ett självklart besöksmål när 
man är i närhten av av Piteå eller att man rent av kommer att synas i det hära större 
sammanhanget mera självklart tillsammans med större aktörer som kanske Treehotell och Is-
hotellet och Pite havsbad och så dära.. 
R- Mm okej eeh hmm att utveckla destination.. Attlstå att utveckla destination furunäset var 
tror ni att de ska ge piteå som huvud destination eller vad man ska använda för begrepp men, 
men vad tror ni det ger Piteå som destination?  
L- Ja men jag tror att det kan etablera Piteå som lite gran som Piteborna redan vet att det 
är,  att det är en en stad med ett jätte bra värdskap vi har ganska udda upplevelser ja men vi 
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gör saker på ett lite annorlunda sätt och vi har har väldigt mycket kultur i piteå. Och jag tror 
att det kommer som att förstärka bilden av piteå som en lite annorlunda häftig kultur stad. 
R- Ja, ser du några utifrån ditt perspektiv några specifika möjligheter eller specifika problem 
med att göra furunäset till en destination? 
L- Ja jag ser ju ganska mycket möjlighter det gör jag ju, specifika problem skulle väl 
möjligtvis kunna vara att vi befinner ju oss på ett ett område som som är avsatt för 
näringsverksamhet. Och det finns lite restriktioner kring alltså hur man får skylta och, ja hur 
man man kan parkera och så där så tanken är att det ska vara ett ganska bra flyt här när folk 
kommer in och jobbar det kommer ungefär 1000personer varje dag och jobbar här. Och vi då 
vil skapa ett besöksmål där vi kanske får ett mera stökigt flöde.. 
R- Ja 
L- och så det kan ju bli lite motsättningar tror jag. 
R- Mn  
L- Att vi vill kanske, vi vill ju synliggöra det hära besöksmålet och vi vill ju ha skyltar och 
sånt där hit men man kommer nog hänvisa oss till att vi har skyltar till det hära 
näringsområdet då. 
R- Ja ockej emm. Det här kan vi ha varit inne på men vad ger em vad ger det här projektet, 
alltså vision furunäset då eller om det nu är det som är projektetnamnet fortfarande men men 
vad ger det projektet furunäset som som en plats. 
L- ja men det skakar ju liv i dom hära byggnaderna och i historien. Vi får ju också ett flöde av 
andra människor än dom som bara jobbar här. Det är ju ett vackert område så som fler borde 
vistas i. 
R- Mm okej eeh då tänker vi så här vad begreppet en destination vad är det för dig?  
L- ja det är ju en plats där man kan både göra saker och äta framför allt. Em det ska vara lätt 
att förstå vad platsen handlar om om det då är en kulturmarknad eller om det är en 
familjeäventyrspark eller vad det är så ettklart budskap vad, vilka man vill ha dit och dom 
som kommer dit ska ju också känna att dom kan vistas länge på platsen och ja, ja det tycker ja 
är en destination.  
R- Ja eh har du varit med i disskutionen när man har använt begreppet microdestination? Vad 
skulle du säga att det är? Om du ska förklara för någon vad det är?  
L- Ja alltså vi vill ju gärna ha det till att det är en destination i en destination. Så men det är ju 
inte egentligen definitionen, för att Pite i sig är ju en microdestination inom Swedishlapland 
så det beror ju lite på hur stort perspektiv man har. Man skulle ju kunna säga idag att 
havsbadet är en microdestination för att du kan ju spendera all din tid på havsbadet du kan ju 
både bo, äta och sova där. Utan att besöka någonting annat, det är ju som en stad i staden så.. 
R- Ja precis eeh men är ordet microdestination som ni vill använda ute på furunäset?  
L- ja det är väl klart att vi vill, vi ser oss ju som en microdestination men vi fyller ju 
egentligen inte kraven för det på det sättet som man har satt att en microdestination handlar 
om rent i lite större perspektiv. 
R- ja um okej eeh om furunäset utvecklas till en microdestination eller ja om det  kanske 
slutar med att det inte är den definitionen, det begreppet som används men om det utvecklas 
till en microdestination inom destination pite hur skulle det gynna just dig eller eran 
organisation eller företaget heta hyttan i det här fallet?  
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L- Ja det skulle ge ett större inflöde av besökare, det skulle ge en lättnad i 
marknadsföringskostnader eftersom att man delar dom. Jag ser att det skulle kunna ge en 
större synlighet och ja många möjligheter så både bespara kostnader och att samtidigt synas 
mer.  
R- Mm det var alla frågor vi hade tror jag om inte mina kompanjoner har kommit på något 
medans jag har pratat och missat? 
F + C: Nej- tack….. 
 
Bilaga 4: Transkriberad intervju med Stina Eriksson 
 
S=Stina Eriksson 
R=Rebecka Larsson 
C= Caroline Fahlén 
 
S- Stina Eriksson 
C- JA men hej igen Stina det var Caroline här. 
S- Hej  
C- Hej du har fortfarande tid för mig va? 
S- jajamensan.  
C- Härligt. Då ska jag, visst var det okej att vi spelade in med dig?  
S- Jadå det är helt okej 
C- Perfelt! För då ska jag nämligen sköta inspelningen och så kommer Rebecka här att få 
intervjua dig om det är okej. 
S- Jajamen 
C- Perfekt. 
R- Hej Stina.  
S- Hej. 
R- Vi råkade ju lämpligt nog sitta runt samma bord när hon ringde till dig så vi… 
S- Ja perfekt. 
R- Eeh ja men va bra då ska, har jag lite så där grejer du har sagt att vi får spela in men hur 
vill du vara anonym eller får vi använda ditt namn när vi presenterar resultatet?  
S- Nej men nog får ni de, det är inga problem. 
R- Toppen, Då eeh nu vet vi ju att efter vi har skrivit dom här frågorna har det ju blivit lite om 
ja om struktureringar i vision furunäset och dom här projekten och de. 
S- Ja 
R- Men vi utgår från dom frågorna vi har skrivit och så får du, är det bara att säga till om du 
tycker att någonting inte stämmer, som du inte kan svara på eller så. 
S- Jaja men. 
R- Ja Eeh så då börjar vi med eeh hur är du involverad i projekt furunäset eller vad vet du om 
vision furunäset? 
S-Eeh det som är jag jobbar ju i ett projekt som heter “Destination capacity bildning” som är 
ett länsprojekt via Swedish lapland på 152 miljoner om i det projektet så sitter jag som lokal 
ansvarig för produkt och ja vad heter det? Nu vet jag inte ens vad det heter, ska se… eeh… ja 
produkt utveckling kan vi säga så det jag sitter och jobbar med är mycket med att hjälpa 
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företagarna att få fram nya produkter som då gäller allting det vi gör ska utmynna i att det 
gäller mot besökare från nationell och framförallt internationell marknad. 
R- Ja  
S- Mm 
R- Mm  
S- och utifrån det här projektet så har vi varit kontakt med varandra både jag och 
David(Wellborg) med just Furunäset som område, vad kan vi tillsammans titta på där. 
R- Mm 
S- För dom har ju ganska mycket planer och samarbeten där och det tycker ju vi är jätte 
viktigt för hela destinationen pite. 
R- Ja. Aa eem då var du inne lite på det här för vår nästa fråga är om nu eeh furunäset 
utvecklas som en ja men utvecklas som en, man säger använder begreppet destination som en 
destination inom destinationen hur alltså vad hur, varför vill ni det ska hända? 
S- Ja framför allt för att det blir fler reseanledningar till Pite och så får vi in fler skatteintäkter. 
Det är ju så vi måste tänka i allting, det är kronor och ören det handlar om. 
R- Ja eem hur från destinations pites håll då hur önskar ni att det genomförs eller vad önskar 
ni med ska hända där ute?  
S-  ja det jag önskar mest framför allt av allting och det är ju grunden till det är ju att 
företagen måste vara kreativa så är det ju. Det är ju företagarna som måste ha sina egna idéer 
och stå för det och tro på de dom vill göra. Eeh gör man de så lyckas man ju oftast så är det ju 
så att det är ju någonstans ett perspektiv ifrån företagen det dom vill och de dom satsa på ska 
vi ju självklart stötta. 
R- Mm precis. Eeh var, hur eller ja hur ser ni på furunäset idag med så som furunäset används 
idag den aktiviteten och de näringsidkare som finns där. 
S- det finns ju jätte mycket där och det är ju ett ofantligt vacket område men det finns ju 
också en jätte stor potential. För det finns ju jätte mycket som går att utveckla och det går ju 
att göra så mycket mycket mer. Eeh på framför allt om man ser på helårsbasis framför allt eeh 
det jag jobbar med och i projektet som är det stora det är ju att vi måste öka övernattningar 
ehh  från septembet till i maj för att där har vi bara 30%ig beläggning i piteå. Så där finns det 
ju en jätte stor potential och då måste vi ju få till mer aktiviteter mer öppen tider mer och det 
är ju inte bara i Piteå utan så är det ju överallt.   
R- Ja 
S- Mm 
R-okej eeh ser du några speciella, kan du preka ut några speciella möjligheter eller problem 
med att göra furunäset till en destination inom destinationen? 
S- nej jag ser inga problem med de. 
R- nee  
S- Jag tror bara att Wild and Crazy och bra idéer tror jag på. Och sen testa dom sen vad 
kunden köper och hur man marknadsför det hära och hur man når ut det är ju också en jätte 
stor del i det här a men det ser jag kanske lite mer sekundärt just nu men det viktiga är ju att 
företagarna måste våga och företagen måste vilja göra det hära det är ingen annan som kan 
komma och säga till en annan företagare vad den ska göra utan man måste som själv ta ansvar 
över sin del.  
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R- Ja precis. Eem okej. Eem hur, eeh nu går vi över lite mer på nej nu missade jag vad ger 
projekt furunäset, det här projektet eller vad man säger att dom nu startar en ekonomiska 
förening och hela att dom försöker samla ihop sig och göra någonting av furunäset om man 
tänker utifrån det projektet vad ger det projektet furunäset som en plats?  
S- Eeh framför allt tror jag det ger hela furunäset som en plats en styrka och en styrka att man 
samarbetar. 
R- Mm  
S- Dte tror jag är den stora grejen sen på beror det lite gram på hur man gör det det kan man 
alltid ändra under tid vad som man känner det här har varit bra det här har varit mindre bra 
men huvudsaken man ser till att samarbeta det är ju det som är det tror jag det vinnande 
konceptet.  
R- Ja, nu kommer vi lite mer in på begreppen då. Och då vill vi böraj med vad är en 
destination för dig vad begreppet en destination för dig?  
S- Ja… det är ju lite svårt jag brukar säga ibland blir jag lite förvirrad vad är skillnaden som 
det vi gör på destination Piteå, vad är skillnaden på destination Piteå och Piteå kommun? För 
mig är det egentligen ingen skillnad det är samma sak det är ett avgränsat område och nu har 
vi ju destination Piteå, destinationerna oftast som är alltså på orterna håller ju oftast 
kommungränserna så dom blir ju egentligen lite samma sak sen kan kan du ju ha en 
microdestination inom destinationen eller inom kommunen osm furunäset eller som kanske 
landsbygden eller som kanske skärgården eller.. Så jag tror att det är mer ett avgränsat område 
sen är det väl fritt till hur man avgränsar det här området för att kallas en destination.  
R- Ja japrecis. Då var ju vår nästa fråga var ju hur du skulle definiera, eller vad du skulle säga 
att en micro destination var och de var du ju inne på lite där.  
S- Ja det är lite grann samma sak men det är, det böir ett avgränsat område inom den större 
destinationen eller kommunen eller ja vad man då ska kalla det.  
R- Mm precis. Eeh är begreppet microdestination något som ni vill använda er av på 
destination Pite som organisation?  
S- Eeh Jag jobbar ju inom det här DCB projektet och då har vi i den stora projektplanen att vi 
ska jobba med micro destinationer så att vi ska ju använda det begreppet och vi ska jobba med 
microdestinationer så det är ju lite grann en av kraven i det hära i den här arbetsmetoden vi 
gör är det uttsatt vissa saker vi arbetar på och micro destinationer är ett av dom så det 
begreppet kommer vi ju självklart att använda. 
R- Ja, känner ni utifrån organisationen som jobbar då med det här begreppet att det är med i 
den planen att begreppet microdestinationer ni kan dra nytta av för att, altså inom en större 
destination?  
S- Ja o ja definitift tror jag de jag kan tro jag tycker att precis som att man säger en stor 
destination eller man säger destinationen Pite, eller piteå kommun vad man nu väljer att 
använda där eeh så finns det ju olikheter hur det ser ut inom destinationen Pite precis som det 
finns människor som har olika intressen så jag tror att det är en jätte fördel att man jobbar i 
microdestinationer eller av kluster eller vad man ska kalla det för jag tycker att det finns 
många ord som betyder ungefär samma sak. 
R-Ja absolut. Aah men då har du varit inne lite på med det här men jag ställer den ändå. Om 
furunäset utvecklas då till en Microdestination inom destination pite, hur skulle det gynna just 
eran organisation då som destination pite?  
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S- Ja våran uppgift som destination pite det är ju att få mer besökare till pite och få mer 
gästnätter i projektet som jag då jobbar heltid i har vi ju ett uppdrag att i Swedishlapland så 
till 2020 så ska vi ha fördubblat gästnattsstatestiken och dte är ganska stora krav det är inte så 
lätt att fördubbla.  
R- Nej precis. Ehh det var nog allt jag hade jag ska kolla dom två som är med mig här om 
dom tycker jag har missat någonting men 
S- ja 
C- nej  
R- Men då känner vi oss ganska nöjda men vi har så här iochmed den här fallstudien där vi 
pratar med lite olika perspektiv som david och dig och så har vi ett snöbolls urval där vi 
frågar våra respondenter då om ni har någon ni tycker vi borde prata med om just det här med 
begrepp och microdestinatiner och destinationer. 
S- eeh ja det tycker jag och då tycker jag att du ska prata med och framförallt när det gäller 
furunäset så att då ska du prata med Nina Sjömark  
R- Nina sjömark 
S- Ja hon sitter på Pite näringslivsfastigheter PNF och hon sköter marknadsföringen där, så 
hon är ansvaring på lite gran för hela området så hon ska ni prata med. 
R- Trevligt hennes namn har inte kommit upp tidigare så det var spännande. 
S- nä men du vet att jag tänker lite annorlunda jag hahaha 
R- ja hahaha ja men då får vi tacka för oss 
 
Bilaga 5: Transkriberad intervju med Erika Mattson 
E = Erica Mattsson 
F = Felicia Liljestrand 
R = Rebecka Larsson 
 
F: Ja, och det är okej då att jag spelar in? 
E: Det går jättebra. 
F: Och, eh, vill du vara anonym när vi redovisar resultatet eller är det okej om vi använder ditt 
namn? 
E: Ja du kan använda mitt namn, det går bra. 
F: Okej, ehm, ja så då, det vi, vi gör en fallstudie kring ett projekt som heter vision furunäset. 
E: Mm. 
F: Eh i Piteå och dom vill då skapa en microdestination av Furunäset och vet du något om det 
här projektet över huvudtaget? 
E: Eh, lite lite gran, eh vet jag om den här satsningen man gör på Furunäset men sen jobbar vi 
ju nära destination Piteå, i det arbete vi har gjort regionalt i och med att plocka fram 
microdestinationer. Eh men innehållet i microdestinationen Furunäset kan jag lite grann om... 
F: Okej. 
E: ...kopplat till hotellet, bryggeriverksamheten och konsthantverket och sådär. 
F: Okej, eh och, vad, hur, vad, hur tänker du om att Furunäset vill utveckla sig själv till en 
destination, eh och, eh, varför tror du att dom vill genomföra detta? 
E: Ja, varför dom, de, jag tror såhär att de som dom ska göra det är ju, vi har tittat på det här 
med microdestinationer är ju rent utifrån perspektiv, vi har sett att vi kan inte säga att en stor 
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kommun, eller en stor destination, Piteå, Kiruna, Gällivare, exempelvis. Att gästerna och 
reseanledningarna sett likadana ut på alla platser. Eh och då blir det ganska yxigt när vi ska 
titta på, på hur vi ska kunna hjälpa företagen om vi bara tittar på en generell bild. Exempelvis 
när det gäller hur säsongen ser ut eller hur ser gästnätterna ut, vilka länder eller hur ser det ut 
med bytesdagar på veckorna för ska man då koppla ihop alla dom här små platserna i en enda 
generell bild då då kanske man inte får ut den spec man behöver utan då kan man istället 
jobba med det vi kallar för microdestinationer för att se, hur ser det ut på just den här platsen. 
Vilket är anledningen till att gästerna vill komma dit, när kommer dom, eh, varifrån kommer 
dom, vilken utvecklingspotential har man för att kunna exempelvis förlänga säsongen, är det 
högtryck under en viss period är de kanske inte där man ska lägga insatsen då på, på såkallad 
säsongsförläggning. Vilka är denhär microdestinationens specifikabehov och vart skiljer de 
sig åt och på några platser kan det handla om att man kan behöva hjälp att fixa 
transferlösningar från flygplatsen dit, på andra ställen kan det vara att man behöver jobba 
gemensamt kring produktutveckling och affärsutveckling mot internationell marknad så att 
man vill bli ett, en plats som attraherar internationella gäster. På andra platser kan det vara så 
att man redan har sina produkter och behöver stöd att gå ut tillsammans på en marknad för att 
kunna attrahera gästerna eller dom internationella researrangörerna som paketerar området. Så 
att de, så det är, det skiljer sig väldigt mycket åt och det är det som är så, så bra och ju mer 
specifik man kan bli och lära sig av en plats utmaningar desto lättare är det ju för oss som 
jobbar i utvecklingsprojekt och med att då skapa stöd för näringen och också kunna hjälpa på 
bästa sätt. När det gäller Furunäset så skulle jag väl gissa att det handlar om att hitta ett 
kluster som gemensamt vill jobba kring produktutveckling för att sen ta det ut på, på 
marknaden. 
F: Mm. 
E: Eh, så om man skapar en microdestination så behöver man ju titta på antingen nummer ett, 
hur ser det ut idag, vad har vi för starka produkter, hur ser gästnätterna ut idag och där man 
kanske se då deras, eh, mer värde för det som gör vår plats... 
F: Aa 
E: ...Unik och vad vad ska vi göra, vad är platsen för unik aspekt? Eh och hur ska vi skapa då, 
paketera produkter utifrån det som vi sen kan ta ut på marknaden. och Furunäset är ju mer i 
början av att, att göra den här resan lete gran av det jag pratade om kan vara denare men man 
borde tillexempel skulle “bendge mark:a” mot Abisko som microdestination kring vad som 
har skett där, en utveckling kring norrskenet. Som då har drivits då av en stark produkt som 
skapades för att det sedan skapats kringprodukter, alltså vår starkaprodukt är då Aurora 
skystation kopplat till norrskenet och sen är det andra entreprenörer som vill jobba med 
fototurism, man paketerar norrsken, man går på snöskor, man åker hundspann, man åker 
snöskoter, man har utvecklat boendeanläggningar för att kunna ta emot efterfrågan av gäster 
och sen nu är de, och då har man ju även börjat upptäcka vad är behovet här? Jo men vi 
behöver ha stöd och hjälp när det gäller transferlösningar mot Kiruna flygplats och in till 
Kiruna för att dom gäster som bor mer i Kiruna tätort ska kunna komma hit upp och uppleva 
norrsken och då skapades det ett, ett företag som samlade dethär klustret runtomkringsig och 
ordnade transferlösningar och sen gick man vidare och tittade. Ah men vad är det nu då? Jo vi 
hade kunnat bli bättre på att bli bokningsbara, både för gästen som tittar utifrån men också att 
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vi kan boka varandras produkter, att jag kan boka in mina gäster hos en kollega som har den 
här fototuren eller min... 
F: A.a 
E: ...Kollega som erbjuder det här och att man då har ett bokningssystem både där gäster kan 
boka direkt men också där man kan boka varandra. Det är väldigt mycket omvärldsdrivet, vad 
en vad ett antal företag då som kan binda ett sånt där kluster behöver jobba med. 
F: Mm. 
E: Eh och jag kan tänka mig att i Furunäset så är det väldigt mycket fokus till vilka är på 
produkter och reseanledningar och hur ska vi kunna ta, paketera dom och prissätta dom och ta 
dom ut på marknaden. Vilka är våra målgrupper och så så atte, det är väl min, min bild av det 
utan att vara väldigt insatt. 
F: Mm, ja. Sen kollar vi också på själva definitionen av vad en microdestination är. Eh och 
vad skulle du säga att, eller först vad är en destination för dig? 
E: Mm. Om man tittar på en microdestination så tycker jag att det är en, en plats, den behöver 
inte vara.. eh, det är ju en geografisk avgränsad plats men bara för att det heter 
microdestination så behöver den inte vara väldigt väldigt liten. En geografiskt avgränsad plats 
för en destination som har, ehm, liknande, som har företag som har liknande eh, utbud av och 
kan samlas kring ett utbud av kring reseanledningar och ett antal produkter som man 
attraherar då som samma typ av gäster och samma typ av marknad och då har man oftast 
också, eh, liknande utmaningar. En annan microdestination exempelvis Tornedalen. Det är ju 
ingen, eh ingen liten plats som Furunäset eller Abisko utan det är ju en plats, en 
microdestination som sträcker sig faktiskt över flera kommungränser. men där företagen är 
samlade kring ett utbud som är kopplat till vad är kulturen, älven, fisket och så liknande och 
på så sätt är ganska lika varann när det gäller säsonger och hur (hör inte vad hon säger) 
mönstren ser ut och så. så att det är väldigt mycket kopplat till, inte så mycket inifrån utan 
mer utifrån, hur ser gästen, eh vad är anledningen till att gästen reser dit, hur ser gästernas 
resmönster ut, varifrån kommer dom, vad har man för slags saker som attraherar en viss gäst. 
Så det är ganska omvärlds besökaredrivet, inte så mycket att titta inifrån och titta och då då 
säga att vi vill, vi vill vara en microdestination utan mer hur ser gästen mer på det där. 
F: Okej, ehm och eh, det har vi redan pratat om men om furunäset då i det här exemplet 
utvecklas till en microdestination, eh hur skulle det gynna eran organisation Swedish 
Lapland? 
E: Vad sa du, hur skulle det…? 
F: Eh, skulle det gynna eran organisation, Swedish Lapland, på något vis? som du ser? 
E: Absolut. Vi behöver ju fler, eh, reseanledningar och produkter att erbjuda exempelvis 
marknaden. Eh och ju fler sådant vi har desto, desto lättare blir vårat jobb. Vi jobbar ju 
väldigt nära då våra stora destinationsbolag eller lokala destinationsbolag, exempelvis Piteå 
då. Då det är i Piteå i det här fallet. Sen är det ju också så att när företag kommer samman och 
väljer att samverka så passar ju det otroligt bra in i det sätt som vi jobbar med där vi faktiskt 
har, vi har ju samverkan mellan våra destinationer men vi jobbar ju också exempelvis med 
marknadsgrupper. det kan vara en marknadsgrupp mot en specifik marknad, UK eller 
Tyskland, det kan också vara klimatiskt kring mat eller kultur eller skidåkning eller har man 
då ett kluster som redan är vana att samverka, man märker att de redan arbetar tillsammans, 
dom är öppna med prissättning och liknande mellan varandra och så så, så är det ju väldigt 
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lätt för dom att ta steget in och att jobba i en sånhär gemensam verkan. … satsning som är 
pågång. Vi välkomnar ju väldigt mycket dom här lokala klustren och samarbeten och ser 
liknande skeenden som sker i Kangos kring fiske och så så att det pågår fast litegran ute  så de 
är ju, det är klart att , vi är ju till för företagarn att det är ju inte, dom ska ju inte arrangera sig 
för att dom är till för oss utan vi finns för att stötta företagen och företagen kan klarar av, kan 
binda en samverkan och de börjar jobba tillsammans för att skapa unika produkter som 
hjälper till att sätta både Piteå och hela den här regionen eller destinationen på kartan så, så 
blir dom ju en bra spelare i lagstrukturen vi har. 
F: Mm. eh, och sen tänkte jag också, när började ni använda er av begreppet 
microdestination? 
E: Det är ganska nyligt. eh vi har nog inte jobbat med begreppet i mer än.. eh… drygt ett, ett 
och ett halvt år men vi har börjat använda det i våra regionala samverkan i samband med att vi 
startade upp det här stora projektet som vi driver som heter Destination Capacity Building 
Swedish Lapland där alla destinationer och kommuner i Norrbotten och Skellefteå och 
Sorsele, dom är också med i våran sammanslutning, eh är medfinansiärer och så är det då 
tinget i Norrbotten, … Norrbotten och Västerbotten och strukturhållet då. och då jobbar ju vi i 
samma struktur på varje plats i regionen och på varje plats så jobbar vi i samma struktur och 
där har vi börjat använda oss av ordet microdestination och det har att göra med att vi var 
tvungen eh, att titta mer i detalj på vad behöver företagen för stöttning och då kunde vi inte gå 
i dom där generella termerna. Ja men såhär ser säsongen och reseanledningarna ut till Kiruna, 
alltså Kiruna kommun exempelvis.. för det ser inte likadant ut i Jukkasjärvi som i Kiruna som 
tätort som i Abisko. För det ser inte likadant ut i Piteå tätort som de gör, kanske på Furunäset 
eller ut mot Piteå havsbad eller i skärgården eller liknande. så att, man får inte glömma bort 
att även en tätort är ju även en microdestination. Det har ingenting att göra med geografin 
eller storleken eller på antal hotell eller resenärer utan mer att det är en destination inom den 
stora destinationen som du har hela kommunen eller hela Swedish Lapland egentligen med 
microdestinationer går vi ju som bort från kommungränserna och arrangerar oss mer i, dom 
här klustrena för att dom har liknande, eh liknande reseanledningar. 
F: Ja men det var allt.  
E: Ja men vad bra! ja det var ju bra att vi fick tag på varandra. 
F: Ja, haha. eh vill du ta del av arbetet sen, det vi kommer fram till efteråt 
E: det får ni jättegärna, ni får väldigt gärna skicka det, jag tar hemskt gärna del av det. 
F: Ja men då mailar vi det till dig sen. 
E: Ja. 
F: men tack så jättemycket. 
E: Ja tackar tackar. 
F: Hej hej. 
E: Hej. 


