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FÖRORD
Vi vill rikta ett stort tack till våra närstående som har haft förståelse för våra
känslostormar och stressade tankegångar. De personer som bör nämnas är våra evigt
hjälpsamma och uppmuntrande lärare Hans Gelter och Elisabeth Hellmér samt vår
handledare Veronica Fjäll som vi fört intressanta diskussioner med samt våra älskade
familjer, vänner och ambitiösa klasskamrater. Genom den här forskningsprocessen
har vi lärt oss om oss själva och vi har tagit flera kliv framåt på vår livsresa.
"Change is not merely necessary to life, it is life." - Alvin Toffler
Amanda Rex & Josefin Enström
Piteå, 2013
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SAMMANFATTNING
Studien genomförs som ett examensarbete för en filosofie kandidatexamen inom
programmet för Upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet.
Studien berör destinationsutveckling, Strategi 2020 samt de immateriella värdena
inom upplevelseproduktion. Strategi 2020 är framtagen av Svensk Turism AB som ett
underlag för destinationer att arbeta med. Bakgrunden till studien grundar sig i
upplevelsesamhällets utveckling och upplevelseekonomin. Vi har identifierat att
människorna i upplevelsesamhället idag kräver mer än basbehoven och de materiella
värdena samtidigt som konkurrensen ökar för destinationer i och med globaliseringen
och urbaniseringen. Det krävs därmed att destinationer identifierar unika erbjudanden
genom immateriella värden som adderar mening till människors liv och tillfredsställer
deras behov.
Syftet med studien är att undersöka om svensk besöksnäring kan gynnas av
immateriella värden för att i destinationsutvecklingssyfte nå Strategi 2020. Genom en
kvalitativ forskningsöversikt som är gjord med ett positivistiskt förhållningssätt och
en deduktiv ansats har vi svarat på studiens forskningsfrågor.
Vi har genom ett urval av teorier kommit fram till vårt resultat som presenterar sex
upplevelseproduktionsteorier som alla berör de immateriella värdena. Teorierna har
var och en analyserats där resultatet visar att fem av teorierna skulle kunna appliceras
på teorin The Six Senses. De teorierna, tillsammans med turismens och destinationsutvecklingens övergripande begrepp åka, bo, äta och göra har formats som ett
verktyg för aktörer inom destinationsutveckling. Vi identifierar därmed att
destinationsutveckling kan gynnas av immateriella värden.
Nyckelord: Upplevelseproduktion, Upplevelseekonomi, Destinationsutveckling,
Strategi 2020, Svensk besöksnäring, Immateriella värden
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ABSTRACT
The study is conducted as a thesis for a bachelor's degree in the program of
Experience Production at Luleå University of Technology.
The study involves destination development, Strategy 2020 and the intangible values
in experience production. Strategy 2020 is developed by Svensk Turism AB as a basis
for destinations to work with. The background to the study is based on the experience
society and the experience economy. We have identified that people in the experience
society today requires more than the basic needs and material values meanwhile the
competition for destinations increases with globalization and urbanization. It is thus
necessary to identify the destinations’ unique offerings by intangible values that add
meaning to people's lives and satisfies their needs.
The purpose of this study is to investigate whether the Swedish tourism industry can
benefit from intangible values in order to in the purpose of destination development
reach Strategy 2020. We have responded to the study's research questions by a
qualitative research study that is made with a positivistic and deductive approach.
We have through a selection of theories arrived at our results, featuring six experience
production theories all of which concern the intangible values. Each of the theories
have been analyzed where the results show that five of the theories could be applied
to the theory The Six Senses. These theories along with the general concepts of
tourism and destination development go, stay, eat and do have been shaped as a tool
for actors within destination development. We thereby recognize that destination
development can benefit from intangible values.
Keywords: Experience Production, Experience Economy, Destination Development,
Strategy 2020, Swedish tourism, Intangible values
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1 INLEDNING
Den här studien genomförs som ett examensarbete för en filosofie kandidatexamen
inom programmet för Upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet (LTU),
institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå, på avdelningen för
medier, ljudteknik, upplevelseproduktion och teater.
Under våra tre år på Upplevelseproduktionsprogrammet har vi slitits mellan olika
intresseområden inom ramen för Upplevelseproduktion. När vi träffades första
gången hösten år 2010 hade Josefin en föreställning om att hon skulle arbeta inom
besöksnäringen medan Amanda fann intresset inom mässor och evenemang. Senare
engagerade sig Josefin i forskningsprojektet BART, som handlade om att utveckla
Barentsregionen. Även Amanda blev under våren 2013 involverad i ett turismrelaterat projekt med namnet “Turism i Bollebygd” vilket är ett Leader-projekt. Det
handlar om att utveckla landsbygdsturism i Västra Götaland. Våra intresseområden
ledde i sin tur till att vi tre år efter att vi börjat på programmet insåg att vi båda var
intresserade av att utveckla regioner och destinationer för att skapa förändring med
hjälp av upplevelseproduktion mot det bättre både för människan och världen. Turism
är ett brett område där vi alltså funnit vårt gemensamma intresseområde inom
destinationsutveckling.
I början av vår studie kom vi i kontakt med Strategi 2020 som Svensk Turism (2010)
har tagit fram för att driva Sveriges besöksnäring vidare mot en global marknad. Vi
valde därefter att rikta in oss mot den första av dess sex huvudstrategier, nämligen
Strategi för destinationsutveckling - att utveckla destinationer i världsklass. Vi vill ta
reda på hur upplevelseproduktionsteorier kan implementeras i destinationsutveckling
för att nå Strategi 2020. Närmare beskrivning av strategin går att finna under avsnitt
2.3.
För att läsaren av vår studie ska få en bredare uppfattning om vad vi skribenter har
för förförståelse, kommer vi att berätta mer ingående om Upplevelseproduktionsprogrammet. Detta för att våra resonemang och slutsatser ska bli mer tillförlitliga.
Luleå tekniska universitet (2012:1) har i samråd med filosofiska fakultetsnämnden
fastställt definitionen av huvudområdet Upplevelseproduktion enligt följande
beskrivning:
Upplevelseproduktion som huvudområde handlar om att utifrån ett
kundperspektiv
producera
erbjudanden
inom
upplevelseindustrin.
Upplevelseproduktion baseras på att kombinera processer och metoder för
kommersiell produktion av meningsskapande och berikande upplevelser med
kunskap om upplevelse som fenomen, som mänskligt behov och som
kommersiell produkt (Luleå tekniska universitet, 2012:1, 1027-12).
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Hellmér (2013) förklarar på hemsidan för Luleå tekniska universitet att
upplevelseproduktionsutbildningen i Piteå är en unik utbildning som fokuserar på
människans behov av upplevelser. Hellmér menar att inom utbildningen läggs
blickfånget på huvudämnet Upplevelseproduktion vilket innebär att arbeta med
processer och produktioner. Detta genom kreativitet och nyskapande inom de
kreativa och kulturella näringarna som bland annat innefattar media, design,
festivaler, evenemang och turism (ibid). Tanken är att efter utbildningen kunna skapa
meningsfulla WOW-upplevelser för gästerna och besökarna och på så sätt berika och
utveckla människors livsstil och image (Hellmér, 2011)
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2 BAKGRUND
Detta kapitel inleds med vad samhällsutvecklingen och dess ekonomi har för
betydelse för studien. Nedan följer information om hur besöksnäringen, destinationsutveckling och Strategi 2020 ser ut i Sverige. Detta för att mottagare som tidigare
inte har varit i kontakt med begreppen ska kunna få en bredare förståelse och
överblick av vad det betyder. Även för att fastställa vilken infallsvinkel studien
kommer att ha, enligt de referensramar vi skribenter har utifrån ett
upplevelseproduktionsperspektiv.

2.1 Ett samhälle i förändring
Det västerländska samhället har genomgått en snabb samhällsutveckling genom ett
flertal paradigmskiften, där tankemönster och förebilder har växlat menar Kuhn
(1997). Samhället har gått från det prehistoriska jägarsamhället då föda, jakt,
berättelser, naturen och gemenskap var det centrala (Nationalencyklopedin, 2013a).
Då människorna var beroende av varandra och levde i grupper i en biocentrisk värld
(ibid). Vidare har människorna genomgått jordbrukssamhället då premoderna städer
har växt fram (Carlsson, 1970; Jensen, 1999). Människor lärde sig då att kontrollera
naturen och utvecklade brukartekniken i en värld där människan var i centrum (ibid).
Vidare genomgick jordbrukarsamhället i de västliga samhällena en industrialisering
enligt Bjøl (1979) där utvecklingen drevs av två krafter; de tekniska framstegen samt
den stigande konsumtionen. Enligt Bjøl har industrisamhället även kallats
konsumentsamhälle då samhället är beroende av stadigt växande förbrukning. Underförstått menas en överflödskonsumtion som lockas fram av reklam då dessa
samhällen har ett ekonomiskt välstånd (ibid). Industrisamhället övergick sedan i postmodernismen och informationssamhället där människans hantering av information i
hög grad har ersatt fysiskt arbete (Jensen, 1999).
Jönsson (1999) menar att till skillnad från informationssamhället så kämpade
människorna i industrisamhället för att inte använda all sin tid till att arbeta. De
skulle aldrig enligt Jönsson tackat nej till en dag ledigt då det hela tiden fanns nya
arbeten att ta tag i. Till skillnad från idag då människan ibland får skapa sitt eget
arbete menar Jönsson. Även om industrialismen innebar mycket arbete för
människorna har samhället idag anammat begrepp som bland annat effektivisering,
arbetstid och fritid. Detta är viktiga ledord i hur människor värderar sin tid i
informationssamhället. Det beskriver också hur människan anpassar sin tid till det
växande informationsflödet i förhållande till den snabba utvecklingen på ett helt
annat sätt än tidigare (ibid).
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Teknikutvecklingen och innovationer är avgörande, som ovan nämnt, för hur
människors tid spenderas men är även avgörande för kläd- och matproduktionen,
boendet, kommunicerandet, konsumerandet samt transporten (Framtidskommissionen, 2013). Det är även avgörande för hur och av vem som kultur
produceras, distribueras och konsumeras. Även var, och med vad människan arbetar
med (ibid). Denna utveckling leder till att människors insikt om att de måste försöka
hitta tid över till vila och rekreation stärks (Jönsson, 1999).

2.1.1 Upplevelsesamhället
Den tidsstress som uppstår i det västerländska samhället leder till att människor vill ta
vara på sin fritid, lämna vardagen, investera samt konsumera sin tid och oftast pengar
i upplevelser (Mossberg, 2003; Hanefors & Mossberg, 2007). Detta gör att de verkar
i ett så kallat upplevelsesamhälle. Människorna i detta samhälle kräver att företagen
lyssnar på dem och erbjuder varor och tjänster som innebär ett mervärde istället för
enbart ett användarvärde menar Hanefors och Mossberg. Kraven ser olika ut för olika
människor och kan exempelvis vara status eller identitet. En upplevelse och ett
erbjudande som någon konsumerar kan ses som ett personligt fenomen då denna
delvis kan vara medskapare av det som den upplever (ibid). Alvin Toffler (1970)
menar att människor i välfärdsländer tillgodoser andra behov utöver basbehoven så
som mat och sömn. Detta leder till en ekonomi som är inriktad på att tillfredsställa de
immateriella samt psykiska hos människan (ibid). Ordet immateriell betyder enligt
Nationalencyklopedin (2013b), icke materiell, abstrakt samt andlig.
Det Mossberg och Hanefors (2007) samt Toffler (1970) beskriver, illustreras väl i
psykologiprofessorn Maslows behovshierarki, se figur 2.1, vilken är en motivationsteori som innebär att människan motiveras av de hon inte har (Maslow, 1968).
Samhället och människans behov har gått i från första steget i hierarkin och vidare
uppför enligt Wahlström (2002). Tidigare fokuserade människorna under jägar- och
jordbrukssamhället på de primära behoven, de biologiska och fysiska behoven i
trappan. I industrisamhället handlade det om materiell trygghet, alltså nästa steg i
hierarkin menar Wahlström. Detta har sedan blivit självklarheter i det västerländska
samhället vilket gjort att människor strävar efter andra behov där tillhörighet,
uppskattning och behovet av självförverkligande är komponenter. Dessa behov
speglar innehållet i upplevelsesamhället (ibid).
Självförve
rkligande
Självkänsla
Gemenskap
Trygghet
Fysiska behov

Figur 2.1 Maslows behovshierarki modifierad efter Maslow (1968).
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Boswijk et al. (2012) menar att den tyske sociologen Schulze beskriver
upplevelsesamhället som en samhällsutveckling baserad på meningsfulla upplevelser,
fritidsintressen och värden istället för på politiska åsikter, samhällsklass och tro. Pine
och Gilmore (1999; 2011) menar att i upplevelsesamhället handlar det för människor
inte bara om varor och tjänster utan upplevelsen runt omkring dessa. Författarna
menar att människor i upplevelsesamhället vill bli engagerade på ett personligt sätt.
Företagen måste förstå detta behov och inte bara tillverka och paketera varor och
tjänster (ibid).
I det postmoderna samhället som innefattar upplevelsesamhället finns även andra
samhällsaspekter och benämningar på detta samhälle. Jensen (1999) menar att det bör
kallas drömsamhälle då fokus går från det materiella till att fokusera på människors
känslor. Andersson (1988) lyfter fram K-samhället där kreativitet, känslor och
kunskap är viktiga komponenter. Enligt Wahlström (2004) som vill kalla det
kunskapssamhälle, så handlar det om den snabbt föränderliga världen där människan
måste lära oss att avlära, lära och ta del av nya insikter. Wahlström vill även kalla de
olika samhällstyperna för bredbandssamhället och balanssamhället. Pink (2005)
menar att meningsfullhet har blivit en central aspekt av människors liv men att det
inte finns någon väg till mening som är rätt eller att det är en lätt väg och menar att vi
är i The Conceptual Age. Dahlén (2009) menar att vi har gått in i förväntningssamhället, där förväntningarna ibland kan vara viktigare än själva produkten (ibid).
En annan samhällsmodell beskriver processen från pyramider till pannkakor som
Green kallar det (Boswijk et al., 2012). Hon påstår att samhället håller på att
transformeras från en struktur likt en pyramid till en platt struktur. Green påstår även
att människan är på väg in i en period bortom konsumtion och teknik där det blir
viktigare att värna om meningen i sitt liv. Det som ändå konsumeras i denna nya
period är produkter och tjänster som då genererar upplevelser och ger mening till
människors liv (ibid).

Figur 2.2 Pyramids to pancakes modifierad efter Green, 2009 (Boswijk et al.,
2012:96)
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2.1.2 Det transmoderna samhället
Begreppet det transmoderna samhället som Luyckx (1999) myntade beskriver han
som ett samhälle med ett annat tänkande än tidigare. Luyckx menar att människor
måste arbeta tillsammans mot gemensamma mål och ändra tankesätt mot ett mer
globalt sinne. Även ekonomin och ekologin bör samarbeta. I detta samhälle bör
människan inse att de tillsammans måste ta vara på samt skydda den fysiska miljön
menar Luyckx. Även att den tekniska utvecklingen och framfarten på jorden har gjort
att människorna är de dominerande aktörerna. Detta innebär alltså att det är dem som
måste styra och göra rätt för sig i en föränderlig värld. Tyngden enligt författaren
ligger i att de måste stanna kvar i det långt gångna moderna samhälle som de lever i
idag, där de lärt sig att vara konstnärliga, intellektuella, etiska och medmänskliga.
Dock måste människan snabbt arbeta med att förändra konsekvenserna som det
moderna levandet och den sociala verkligheten bär med sig (ibid). Lynckx menar att
alla civilisationer måste vara mottagliga för det som är främmande. Fortfarande så är
inte detta tankesätt det främsta enligt Luyckx men det håller på att förändras, till det
globala sinnet, mycket via den digitala framväxten.
Denna uppsats har sin utgångspunkt i upplevelsesamhället därav följer ett stycke om
upplevelseekonomin.

2.2 Upplevelseekonomins framväxt och innehåll
Enligt Boswijk et al, (2012) myntade Pine och Gilmore begreppet the experience
economy, som fritt översatt till svenska blir upplevelseekonomin. Begreppet nämns
för första gången i artikeln Welcome to the experience economy i Harvard Business
Review från år 1998.
Begreppet har sedan fått flertalet olika benämningar av författare och forskare, bland
annat erlebnisesellshaft fritt översatt till engelska the experience society av Schulze
(Boswijk et al., 2012), the entertainment economy av Wolf (ibid), the dream society
av Jensen (1999), the attention economy av Davenport och Beck (2001) och i Sverige
Upplevelseindustrin av Stiftelsen för Kunskap- och kompetensutveckling (2000) och
vidare Kulturella- och kreativa näringar (KKN) av Generator Sverige (2009).
Florida (2002) benämner utkomsten av utvecklingen som the creative class.
Pine och Gilmore kommer båda från företagsekonomins värld och år 1999 kom de ut
med sin bok där de förklarar sina idéer (Boswijk et al., 2012). Bland annat menar
Pine och Gilmore (1999) om att när ett land nått ett visst välstånd så skiftar intresset
från enbart produkter och tjänster till upplevelser. Då alla produkter och tjänster till
slut liknar varandra och har samma pris måste organisationer hitta nya sätt att sticka
ut med sina produkter för att attrahera kunder. Upplevelser menar Pine och Gilmore
är den nya formen av värdeskapande och det främsta konkurrensmedlet. Det är detta
som företag måste förhålla sig till i en upplevelseekonomi (ibid).
6

I Pine och Gilmores modell Completing the Progression of Economic Value visas de
olika ekonomiska erbjudandena. Det första ekonomiska erbjudandet är råvaror, följt
av varor och sedan service. Det fjärde ekonomiska erbjudandet är upplevelser, följt
av transformeringar (Pine & Gilmore, 1999).

Commodities Extract

Goods Make

Services Deliver

Experiences Stage

Transformations Guide

Figur 2.3 Completing the Progression of Economic Value modifierad efter Pine
och Gilmore, 1999:166.
Pine och Gilmores (1999) idé grundar sig i att när kunden köper det andra eller tredje
ekonomiska erbjudandet i form av tjänster eller service får de en uppsättning av
abstrakta aktiviteter. Dessa utförs åt kunden då denna är passiv. När kunden istället
köper det fjärde erbjudandet, en upplevelse, köper den tid att njuta av en serie
minnesvärda händelser och är då en aktiv deltagare i upplevelsen som företaget
regisserar. Författarna liknar processen vid en teaterpjäs där regissören, alltså
företaget, bör tänka på att engagera och involvera kunden på ett personligt sätt. När
kunden köper transformering, det femte ekonomiska erbjudandet, blir de efter köpet
transformerade i form av att deras livsstil och synsätt kan förändras. Vidare tar Pine
och Gilmore upp företaget Walt Disney som benämner alla sina kunder som gäster
vilket även de tar fasta på och följer vidare i sina teorier (ibid).
Samma år som Pine och Gilmore kom ut med sin första bok The experience economy
uttryckte även affärsmannen Wolf (1999) sig om konkurrensmedel och menar att den
särskiljande parametern och konkurrensmedlet är underhållning och han vill kalla
ekonomin för the entertainment economy. Jensen (1999) skriver i sin bok The Dream
Society att konsumenter allt mer kommer att fokusera på icke-materiella egenskaper
vilket kommer vara det största konkurrensmedlet. Jensen menar även att berättelsen
runt produkten kommer att spela en stor roll i konsumenternas köpbeslutprocess då
den skapar en upplevelse kring produkten och gör den unik enligt författaren. Detta
gör att produkten sticker ut till skillnad från vad den gjorde under industrialismen
med dess massproduktion (ibid). Davenport och Beck (2001) har i sin bok, The
attention economy, publicerat en ekonomisk teori som beskriver att människans
uppmärksamhet bör värdesättas högt då det är en bristvara eftersom människan
överöses av en mängd samhällsinformation och de har svårt att absorbera
allt. Människan är även ständigt uppkopplad och ska finnas närvarande både för
kollegor, kunder, familj och omvärlden samtidigt (ibid).
I Sverige år 1999 myntades begreppet Upplevelseindustrin då Stiftelsen för
Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) gjorde en satsning för att ta
fram en bild och en samlad gemensam nämnare för kreativa näringsgrenar i Sverige
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(Almqvist, Engström & Olausson, 2000). De näringsgrenar som identifierades som
delar av upplevelseindustrin då var: Arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur,
marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och
besöksnäring och upplevelsebaserat lärande (ibid).
Som en vidareutveckling av den satsning som KK-stiftelsen gjorde, kallas numera
industrin för kulturella- och kreativa näringar med förkortningen KKN (Generator
Sverige, 2011). Denna utveckling genomfördes av personer i nätverket som ville
fortsätta att samarbeta och därför startade de Generator Sverige i årsskiftet mellan år
2009 och 2010. Sedan starten har olika näringsgrenar kommit och gått inom KKN
men idag är det enligt Tillväxtverket (2013a) följande som ingår i de kulturella- och
kreativa näringarna:

Figur 2.4 De kulturella och kreativa näringsgrenarna modifierad efter Generator
Sverige, 2011.
I rapporten från Creative nodes (Almqvist, 2012) med namnet En ny näring växer
fram inkluderas även data och IT samt turismsektorn i KKN då Swedish Lapland är
Europas snabbast växande turistdestination (Almqvist, 2012). I England har
utvecklingen inom KKN haft en stor framgång och där skapas lyckade strategier för
KKN, vilket gör att de ligger i framkant enligt Almqvist. Begrepp som experience
economy, cultural sector, cultural industry samt creative industries härstammar från
England (ibid).
Enligt Bille (2012) utgår det skandinaviska perspektivet på upplevelsekonomin ifrån
en blandning av tre olika områden och teorier nämligen följande; Pine och Gilmores
första bok The Experience Economy, Storbritanniens Creative Industry samt Richard
Floridas begrepp The Creative Class.
Som nämnts ovan har Florida (2002; 2005), professor vid George Mason University,
myntat uttrycket the creative class. Fritt översatt till svenska blir det den kreativa
klassen. Med begreppet syftar författaren på människor i sociala grupper samt klasser
och definierar det som en ekonomisk klass. Människorna i den kreativa klassen
adderar ekonomiskt värde genom sin kreativitet (ibid). Livsstilen människorna har i
den kreativa klassen menar Florida (2002) handlar om att passionerat söka efter
upplevelser och erfarenheter. De vill “leva livet” i form av ett kreativt liv fyllt av
intensiva, högkvalitativa och flerdimensionella upplevelser. Typen av upplevelser de
söker är de som reflekterar deras identitet och kreativitet som människor (ibid).
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De som ingår i den kreativa klassen enligt Florida arbetar med att skapa nya
meningsfulla former och innehåller bland annat forskare, ingenjörer, poeter,
skådespelare, designers och arkitekter. Den kreativa klassen påstår Florida (2002)
består av 40 % av befolkningen i länder så som USA och Sverige och är ekonomiska
vinnare av sin tid. Den kreativa klassen i dagens samhälle flyttar till kreativa regioner
och center som bildar kluster. De kreativa klustren har en hög koncentration av
människor ur den kreativa klassen menar Florida. I dessa kreativa områden kan alla
former av kreativitet bo och blomstra, så som konstnärliga och kulturella, tekniska
och ekonomiska (ibid).
I Sverige satsade KK-stiftelsen (2008) på att stärka konkurrenskraften och skapade
kriterier för kreativa kluster där Hultsfred, Hällefors, Piteå, Trollhättan och
Karlshamn först utsågs till kreativa mötesplatser. Senare följde även storstäderna;
Göteborg, Stockholm och Malmö efter och skapade kluster. Dessa är alla ett bevis på
hur arbetet med Upplevelseindustrin i Sverige har växt fram och hur olika kluster har
samarbetat genom dess gemensamma nämnare för att stärka kunskapsutbytet och
kompetensutvecklingen och där med konkurrenskraften (Algotson & Daal, 2007;
KK-stiftelsen, 2008).
Som tidigare nämnts så håller ett konkurrensskifte på att ske och rollen av det
materiella värdet på varor och tjänster minskar medan vikten av det immateriella ökar
som bland annat berättandet (Pink, 2005; Boswijk et al., 2012). Ekonomin handlar
därmed om mer än bara iscensättningen av platsen där produkter och tjänster verkar,
det handlar om att sätta människor i huvudrollen i den värld där de lever (Boswijk et
al., 2012). Organisationer måste ställa sig frågan hur de kan vara meningsfulla för
människor och hur de kan skapa värde för dem menar Boswijk et al. De måste även
veta hur de kan hjälpa människor att addera mening till deras liv och hitta de viktiga
sambanden med vad människor behöver med vad som gör deras liv tillfredsställande
och mer meningsfullt (ibid).

2.2.1 Den svenska besöksnäringen som en del av upplevelseekonomin
Svensk Turism (2010) menar att den svenska turism- och besöksnäringen är den
näring som bidrar till turismkonsumtion. Förenta Nationernas definition av turism
enligt Näringsdepartementet (2012) beskrivs som följande:
Turism omfattar 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 (Näringsdepartementet, 2012:5)
Besöksnäringen är en samverkan mellan olika aktiviteter inom flertalet branscher i
näringen och innefattar bland annat logi, restaurang, transport och handel samt kultur,
sport och rekreation (Svensk Turism, 2010). Besöksnäringen är även sammanlänkad
med den offentliga strukturen (ibid).
9

Handel
Sjöfart

Flyg

Restauranger

Kultur/ sport

Övrig
transport

Hotell

Övriga
tjänster

Järnväg

Småhus/
fritidshus

Uthyrning

Figur 2.5 Modell över besöksnäringens företag modifierad efter Svensk Turism
AB, 2010a:13.
Enligt Lundmark, Marjavaara och Müller (2011) och Tillväxtverket (2012), är det
inte vad som produceras utan vem som konsumerar som definierar vad som är turism
och som avgränsar näringen. Det finns tre olika grundformer av turism och turister,
vilka beskrivs som inhemsk turism, inkommande turism och utgående turism
(Lundmark et al., 2011).

Inhemsk turism

Inkommande
turism

Utgående
turism

Figur 2.6 Former av turism modifierad efter Turistdelegationen, 1995:5
För att marknadsföra Sveriges destinationer mot turister delas de in i målgrupper så
som exempelvis den globala resenären och det globala företaget (Svensk Turism,
2010a). Vidare delas dessa in i segment för att kunna spetsa marknadsföringen
ytterligare. Exempel på segment inom målgruppen globala resenärer är DINKs som
står för double income, no kids och definieras som unga par utan barn och med
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resandet som livsstil. De har höga krav på resandets alla delar. De är individualister,
de har brist på tid och värnar därför om sin fritid samt att de är noggranna med sin
image och identitet. Ett annat segment kallas för WHOPs, wealthy, healthy, older
people och definieras som en frisk åldersgrupp mellan 45 och 64 år. Detta segment
har inga barn boendes hemma och de har tid och pengar som de gärna lägger på
kultur- och naturupplevelser. De har stor frihet under sina resor då de inte har några
barn att fokusera på. Ytterligare ett segment kallas Active family, som definieras som
den aktiva familjen som värdesätter familjeaktiviteter och tiden tillsammans samt
kultur och natur. Det globala företaget eller MICE-segmentet, meetings, incentives,
conferences, events, definieras som ett segment som innehåller mötes- och
incentiveresenärer med krav på infrastruktur, säkerhet, boende, mat och
kringaktiviteter samt annorlunda och exotiska upplevelser. Ovanstående målgrupper
och segment är de som organisationen VisitSweden för Sverige satsar på enligt
Svensk Turism (2010).
Gemensamt för alla dessa segment är bland annat att de är globalt medvetna,
högutbildade, har hög internetmognad. De föredrar genuina- och lärande resmål samt
upplevelser, som söker nya annorlunda upplevelser i interaktion med naturen eller
storstäder samt att de i första hand vill koppla av och uppleva andra kulturer på sin
semester (VisitSweden, 2013). De är i behov av snabb och korrekt information,
bekvämligheter och bra utbud av aktiviteter på resmålet enligt Visit Sweden. De åker
gärna på sol- och badresor, storstadssemester, natur- och outdoorsemester samt
kultursemester (ibid).
Begrepp som oftast används inom besöksnäringen är åka, bo, äta samt göra
(Lundmark et al., 2011). I upplevelseekonomin används begrepp så som gästens
möjlighet till underhållning, utbildning, estetik och eskapism (Hanefors & Mossberg,
2007). Oavsett område handlar det om att utveckla unika erbjudanden till turisterna
(ibid). VisitSweden (2013) har tagit fram erbjudanden och positionsteman i sin
destinationsmarknadsföring som ska spegla olika huvudmålgrupper så som Urban
Nature för DINKs, Swedish Lifestyle för WHOPs, Natural Playground för Active
Family och Vitalised Meetings för MICEs. Detta för att det är viktigt att skapa en
tydlig position vid marknadsföring utomlands och att kommunicera sina erbjudanden
på ett enkelt sätt (ibid). Detta är även viktigt för att det ska vara lätt för alla aktörer i
branschen att kommunicerar en samlad bild av Sverige (Svensk Turism, 2010).
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) har formulerat fyra karaktäristiska
kärnvärden: Nytänkande, öppenhet, äkthet och omtänksamhet för just en samlad bild
(Svensk destinationsutveckling, 2012).
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Figur 2.7 Turismens delar modifierad efter Hanefors och Mossberg, 2007:16
Besöksnäringen i Sverige står för en växande del av landets ekonomi och
sysselsättning (Svensk Turism, 2010a; Näringsdepartementet, 2012). Enligt Svensk
Turism (2010a) är besöksnäringen i Sverige en av de mest värdefulla näringarna
utifrån ekonomi, sysselsättning och regional livskraft. Näringen är även en ledstjärna
för ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Näringsdepartementet (2012)
beskriver Sveriges besöksnäring som en bransch som består av många småföretagare
och att branschen har en stark växande betydelse för Sveriges välstånd. Exportvärdet
uppgick år 2011 till drygt 98,8 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 45 procent
mer än Sveriges järn- och stålexport (Tillväxtverket, 2012). Exporten syns tydligt i
storstäderna där de utländska gästnätterna har ökat de senaste åren, men även på
landsbygden blir turistnäringen allt viktigare för sysselsättningen (Näringsdepartementet, 2012). Där finns det natur- och kulturmiljöer som har mycket att
erbjuda utländska turister. Med denna information är förhoppningen att satsningen på
turism- och besöksnäringen samt destinationerna i Sverige ska kunna förlänga
turistsäsongen och öka tillväxten (ibid). Genom Strategi 2020, som följer nedan har
Sveriges destinationer och aktörer fått en strategi att direkt sätta igång och arbeta med
(Svensk Turism, 2010a).

2.3 Strategi 2020
Svensk Turism (2010a) har givit ut ett strategidokument med rubriken Nationell
strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och destinationer.
Svensk Turism representerar den svenska besöksnäringen och äger tillsammans med
regeringen, VisitSweden. Dokumentet är framtaget i samarbete med SHR (Sveriges
Hotell- och restaurangföretagare), Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors
Board, Sveriges Regionala Turistorganisationer, Västsvenska Turistrådet och
Jordbruksverket (Svensk Turism, 2010b). Bolaget Svensk Turism AB (2010a) ägs av
160 organisationer som representerar 10 000 företag. Meningen med strategin är att
den ska vara en drivkraft, prioritering, resursinsats och verka som operativa åtgärder
för att uppnå målen (Svensk Turism, 2010b). Strategin är utformad på ett sätt så att
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det ska vara enkelt att sätta igång och strategin fokuserar på ordet action enligt
Svensk Turism. Strategins heltäckande vision leder som följande:
Med fokus på hållbarhet ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020
är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt
förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder
kronor och erbjuder 35 exportmogna destinationer (Svensk Turism, 2010b:3)
Strategi 2020 är en nationell satsning för den svenska besöksnäringen där visioner
och mål finns uppsatta inom en greppbar tidsram om 10 år, från år 2010 till 2020 och
med delmål till år 2015. Strategin innehåller tre fokusområden, fyra strategiska mål,
sex huvudstrategier och flertalet handlingsplaner byggda på visualiseringar av var
näringen kommer att befinna sig i framtiden (ibid). Enligt Svensk Turism (2010a) är
visionen för Strategi 2020 utmanande och kommer att ställa krav på alla inblandade
att rikta sina resurser i strategins riktning för att nå maximalt kunskapsutbyte. De
inblandade aktörerna förutom näringens egna är regering och riksdag, departement,
myndigheter och statliga bolag, destinationer och regioner, län och kommuner.
Nedan följer Svensk Turisms (2010a) visioner för en fördubblad besöksnäring på tio
år, citerade, inom områdena Resmålet, Destinationerna och Betydelsen för Sverige:
Resmålet
Å̊ r 2020 är Sverige ett av europas mest attraktiva resmål med starka
varumärken på nationell och destinationsnivå. Sverige är känt som ett
modernt, spännande, naturnära och hållbart besöksmål med en svårslagen
kombination av storstad och naturupplevelser. Att resa till Sverige när man
klarat av ”måsten” som Europas storstäder står mycket högt i kurs hos den
globala resenären, den globala företagaren och hos svenskarna själva.
Destinationerna
Besöksnäringen har utvecklats till en professionell, konkurrenskraftig och
lönsam näring med ökade förädlingsvärden och goda vinstmarginaler för
näringens företag. Företag, destinationer och regioner är medvetna om sina
produkter, deras värde och hur de kan säljas, och tänker i termer av
utveckling, destinationssamverkan och innovation. 35 destinationer är helt
mogna för exportmarknaden och har ökat omsättningen på den inhemska
marknaden.
Betydelsen för Sverige
Besöksnäringen är en av sveriges mest värdefulla näringar avseende
ekonomi, sysselsättning och regional livskraft, och är ledstjärna för ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet. Den turistiska konsumtionen har
fördubblats från år 2010 till 500 miljarder kronor, antalet anställda har ökat
till 260 000 årsverken och exportvärdet till 200 miljarder kronor.
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Enligt Svensk Turism (2010b) har Sverige stor potential att utvecklas inom
besöksnäringen, men konkurrensen är hård gentemot andra länder i Europa. Då
Sverige i dagsläget är ett av världens mest framgångsrika länder på hållbar utveckling
är det därför viktigt att inkludera hållbarhetsfrågorna i arbetet för Strategi 2020 enligt
Svensk Turism. Enligt Svensk Turism (2010b) krävs ett kluster av samordnade
aktörer för att nå målen och för att kunna utveckla fler exportmogna destinationer. En
destination behöver inte alltid vara geografisk utan kan även vara tematisk och då
innefatta olika typer av rundresor, som till exempel golf- eller gourmetresor (ibid).
Visionens kvantitativa mål för tillväxt är att den turistiska konsumtionen ska ha
fördubblats till 500 miljarder kronor från och med år 2009. Antalet anställda ska ha
ökat från 160 000 sysselsatta till 260 000 årsverken. Exportvärdet ska ha ökat till 200
miljarder kronor samt att Sverige ska erbjuda 35 exportmogna destinationer (Svensk
Turism AB, 2010b). För att nå denna uppsatta strategi och vision har organisationen
Rese- och turismnäringen (2011) tagit fram en trendanalys för att se vilka
konsekvenser satsningen skulle få för infrastrukturen och boendeformerna. I analysen
framkommer det att storstadsområdena inte kan ta hela tillväxten. För att Sverige ska
kunna ta emot fler besökare behöver det bland annat planeras och byggas fler hotell,
även utanför storstäderna (ibid). Potentiella platser för detta skulle enligt analysen
vara Kalmar, Gotland, Hälsingland och södra Lappland. För att kunna ta emot fler
besökare krävs det även fler direktflyg även till andra områden än storstäderna, från
Europa (ibid).

Kvantitativa mål för tillväxt inom Strategi 2020
Mål
Omsättning (Mdr kr)
Exportvärde (Mdr kr)
Antal anställda (årsverken)
Antal exportmogna destinationer
Image NBI Ranking*

2010
252
94
160000
15
10

2015

2020

350
150
200000
25
9

500
200
260000
35
8

Källa: Svensk Turism AB (2010a:45) *Nation
Brands Index
Figur 2.8 Kvantitativa mål för tillväxt modifierad efter Svensk Turism AB,
2010a:45.
De tre fokusområdena, sex huvudstrategier och fyra strategiska mål som Svensk
Turism AB (2010b) har tagit fram för att lyckas med den övergripande visionen är:
Fokusområden:
1. Destinationsutveckling och teman
2. Offensiv marknadsföring och försäljning
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3. En samordnad besöksnäring
Huvudstrategier:
1. Strategi för destinationsutveckling - att utveckla destinationer i världsklass
2. Strategi för finansiering - att attrahera kapital som accelerar utvecklingen av
näringen
3. Strategi för samverkan mellan privat och offentlig sektor
4. Strategi för marknadsföring - att attrahera utvalda målgrupper
5. Strategi för entreprenörskap, företagande och kompetens
6. Strategi för en hållbar besöksnäring
Strategiska mål:
1. Attrahera så många utländska besökare som möjligt inom de prioriterade
målgrupperna
2. Utveckla fler exportmogna destinationer
3. Stödja redan exportmogna destinationer så att de kan öka sina volymer
4. Att få fler svenskar att resa och utnyttja besöksnäringens tjänster i Sverige
Vi har valt att inrikta oss på det första fokusområdet och den första huvudstrategin,
nämligen Strategi för destinationsutveckling - att utveckla destinationer i världsklass.
Nedan i underavsnitt 2.3.1 följer en närmare beskrivning av den huvudstrategin.
Svensk Turism AB, Swedavia samt VisitSweden har bildat ett dotterbolag med
namnet Svensk Destinationsutveckling AB då destinationsutveckling är ett av de
prioriterade fokusområdena som kräver mycket uppmärksamhet (Svensk
destinationsutveckling, 2012). Bolaget har bildats efter att Strategi 2020 formades
och det blev ett nödvändigt agerande för att kunna arbeta mer och på en högre nivå
med just destinationsutveckling för att nå exportmognad (ibid). Nyttan av satsningen
på destinationsutveckling och bolaget är att näringens företag ska växa samt att fler
företag ska startas och bidra till en högre samhällsnytta. Genom destinationerna
skapas enligt svensk destinationsutveckling nya företag, arbetstillfällen och
möjligheter till inkomster. För att destinationerna ska kunna växa krävs stöd till de
strategier som utpekades i den Nationella strategin för hållbar tillväxt för företag och
destinationer i svensk besöksnäring. Bolaget ska arbeta för att säkra strategin och ska
fungera som ett strategiskt instrument och katalysator som tillhandahåller verktyg,
processer, angreppsätt och rådgivning i syfte att påskynda utvecklingen (svensk
destinationsutveckling, 2012). Bolaget har även som uppgift att sprida idéer,
kompetens och erfarenheter till andra aktörer för att hjälpa destinationers
utvecklingsarbete. Målet är tjugo nya exportmogna destinationer år 2020 men var
från satsningens början uppsatta till 35 destinationer (ibid).

2.3.1 Destinationsutveckling - Att utveckla destinationer i världsklass
Enligt Bohlin och Elbe (2012) är begreppet destination allmänt använt på olika sätt,
utan gemensamma definitioner, med olika innebörd och betydelse. De menar att det
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dels används för att förklara destinationer som rumsliga fenomen med tjänster och
attraktioner som utbud. Dels anses destinationer vara platser utan gränser som
förändras genom de sociala interaktionerna mellan intressenter inom turism. Olika
föreställningar om vem destinationen riktar sig till är också diskuterat, om det enbart
är till för turister eller för medborgare (ibid).
Bohlin och Elbe (2012) definierar destinationer efter några gemensamma
karaktärsdrag nämligen följande; en komplex turistprodukt som innehåller ett antal
resurser, produkter och tjänster, ett mottagningssamhälle, en aktiv privat sektor,
offentliga aktörer inom planering och förvaltning samt andra ekonomiska och sociala
aktiviteter som strider mot eller kompletterar turismens delar (ibid).
Enligt Tillväxtanalys (2012) är destinationsutveckling en process som avser
interaktionen mellan en destinations intressenter i syfte att stärka en destinations
konkurrenskraft genom att utveckla attraktiva och väl fungerande resmål. Målet med
processen är att skapa ett attraktivt besöksmål (ibid). Enligt Bohlin och Elbe (2012)
handlar det oftast om en ökning av besöksantal och en kvalitetsförbättring av
produktutbudet. Processen anses enligt Tillväxtanalys (2012) vara en komplex
process med många olika frågeställningar och aktörer, både privata och offentliga.
Även besökarnas efterfrågan är komplex. Besökare har olika motiv för att besöka
samma destination men de vill alla i grunden ha en högkvalitativ helhetsupplevelse.
För att lyckas är det därmed viktigt att ha kunskap om sin målgrupp, sina faktiska och
potentiella besökare (Tillväxtanalys, 2012). Attraktionskraften för en destination
hänger samman med dess faktiska kvaliteter och egenskaper samt med hur besökare
uppfattar destinationen, det vill säga dess image. Dessa två stämmer inte alltid
överens med varandra. För att arbeta med destinationsutveckling gäller det att skapa
en realistisk bild av vad som är viktigast att lägga resurser på samt vem som ska göra
vad. För att processen ska fungera behövs välgrundat beslutsfattande och strategiska
val (ibid).
När destinationsutveckling fungerar som bäst är den i främsta fall en integrerad
innovationsprocess (Tillväxtverket, 2012; Tillväxtanalys, 2012). Detta innebär
utmaningar då destinationer är komplexa och innehar många tjänster såsom
exempelvis boende, mat och attraktioner. Tillsammans skapar dessa ett helhetsvärde
för besökaren och en tjänst kan lyfta helhetsintrycket. Därför behövs alla aktörer på
en destination och de behöver inte bara ha en egen innovationsprocess utan framför
allt en gemensam, vilket visar på destinationens konkurrensförmåga (ibid).
Turismen över lag har en tydlig nätverkskaraktär enligt Tillväxtanalys (2012) och kan
vara en konkurrensfördel för de destinationer som nyttjar detta. Dessa nätverk
behöver även koordineras för att kunna skapa värde för destinationerna. Relationerna
i nätverket mellan offentlig och privata intressenter samt till lokalbefolkningen är
viktig för utvecklingen och för innovationsförmågan för alla parter (ibid).
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Tillväxtanalys (2012) uppvisar en lista med 36 attribut och egenskaper som skapar
konkurrensfördelar i ett helhetsperspektiv. Denna lista har grupperats tematiskt och
har fem huvudområden vilka är följande:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Kärnresurser och attraktioner
Destination management
Kvalificerande och förstärkande faktorer
Policy, planering och utveckling
Understödjande faktorer och resurser

Listan med de 36 egenskaperna som skapar konkurrensfördelar rangordnas och nedan
följer de tio högst listade.
1. Natur och klimat
2. Mix av aktiviteter
3. Kultur och historia
4. Understödjande tjänster (boende, mat, etc)
5. Säkerhet
6. Pris (prisvärt)
7. Tillgänglighet
8. Evenemang
9. Image
10. Lokalisering
Följande punkter på listan är bland annat infrastruktur, gästbemötande, lokalisering,
marknadskontakter, och underhållning (Tillväxtanalys, 2012). Egenskaper som
hamnar långt ner på listan är organisation, human resource development och
krishantering (ibid).
De befintliga resurser en destination har, är också de inräknade som
konkurrensfördelar (Tillväxtanalys, 2012). Dessa resurser kan delas in i kärnresurser,
nedärvda resurser och skapade resurser samt understödjande och möjliggörande
resurser (ibid). Kärnresurserna avser både offentliga och privata aktörers roll inom
destinationsutveckling. Naturen och arvet (kultur, historia) tillhör de nedärvda
resurserna. Till de skapade hör evenemang, utbudet av aktiviteter, underhållning,
turistisk infrastruktur samt shopping. De understödjande och möjliggörande
resurserna avser bland annat tillgänglighet, infrastruktur, servicekvalitet samt
gästfrihet. För besökaren spelar det ingen roll vilken slags resurs det är, om de är
nedärvda eller skapade så länge dem levererar de som besökaren förväntar sig och
skapar en helhetsupplevelse (ibid).
Enligt Bohlin och Elbe (2012) så krävs förenklat tre saker för att en plats ska kallas
för en destination. Dessa tre saker är attraktioner, infrastruktur och ett utbud av
stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen (ibid). För att kunna
skapa en attraktiv region eller destination menar Lundmark et al. (2011) att fyra till
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viss del sammanhängande områden, måste samverka. Dessa områden innefattar
utbudet av attraktioner, omfattningen av serviceutbudet så som boendemöjligheter
och restauranger, möjligheten till god kommunikation samt distributionen av
information kring destinationen och regionen.
Många studier enligt Tillväxtanalys (2012) om destinationer landar i resultat som
menar att destinationer har individuella och unika förutsättningar, hot och möjligheter
samt att det inte finns några enkla anvisningar eller teorier att följa.
Enligt Tillväxtanalys (2012) bör destinationsutvecklare tänka på följande faktorer då
de arbetar. Den politiska faktorn på olika nivåer (lokal, regional, nationell,
internationell), efterfrågefaktorer som rör medvetenhet, perception och preferenser
där även frågor om marknadsföring, varumärkesbyggande och image kommer in.
Omvärldsfaktorer påverkar destinationens resurser och konkurrenskraft och
inkluderar demografiska, ekonomiska, legala och politiska förändringar (ibid).
Enligt Tillväxtanalys (2012) kan vissa strategiska framgångsfaktorer för
destinationers utveckling- och konkurrenskraft identifieras. En destinations framgång
beror bland annat på dess förmåga att anpassa resurstillgångar, konkurrensfördelar
samt konkurrenssituation i en allt mer global omgivning (ibid). Dess framgång kan
också härledas till hur väl destinationen nyttjar lönsamma affärsmöjligheter som
sedan bidrar till välstånd i samhället. Hur väl en destination analyserar och
organiserar sig själv utifrån ett flertal aspekter för att sedan gå från ord till handling
avgör också hur stor dess framgång kan bli. Det kan även behövas nya investeringar,
produktutveckling och ny kunskap i inom destinationen (ibid).
Det Sverige behöver göra enligt Svensk Turism (2010) är att ta rejäla krafttag i
utvecklandet av attraktiva produkter att sälja för att kunna konkurrera på en
internationell marknad med andra länders produkter. VisitSweden har redan enligt
Svensk Turism tagit fram en plattform för marknadsföringen utomlands, Sverige
behöver bara ha någonting att fylla den med. Det kan Sverige enligt VisitSweden
göra genom att systematiskt arbeta med destinationsutveckling genom ett aktivt
samarbete, engagemang, samordning och finansiering (ibid).
Regeringen beslutade den 26 januari 2012 (Näringsdepartementet, 2012;
Tillväxtverket, 2012) att satsa 60 miljoner kronor på att utveckla hållbara
turistdestinationer för att stärka innovationsförmåga, kvalitet och konkurrenskraft i
små och medelstora turist- och upplevelseföretag. Uppdraget är tilldelat
Tillväxtverket som tillsammans med VisitSweden under åren 2012 till 2014 aktivt
arbetar med detta. Tillväxtverket (2012) har i sin tur valt ut fem destinationer av de
40 som sökte medel. De har störst potential enligt Tillväxtverket att utvecklas till
hållbara destinationer. Detta genom att de redan har ett utvecklat samarbete mellan
aktörer inom destinationen samt att de redan är attraktiva destinationer som kommit
en bit på väg till internationalisering. De utvalda är Åre, Kiruna, Stockholms
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skärgård, Bohuslän och Vimmerby som alla har goda förutsättningar gällande kultur,
natur och skapade attraktioner (Tillväxtverket, 2012). Den kunskap, de verktyg och
metoder som uppkommer under arbetet kommer sedan att vidareförmedlas till andra
destinationer och företag i Sverige (Näringsdepartementet, 2012). Uppdraget och
satsningen beräknas pågå fram till den 31 mars 2015 då en slutrapport kommer att
redovisas (ibid).
VisitSweden har tagit fram ett stöd med arbetsmodeller, processer, metodiker,
verktygslådor och organisationsformer för att destinationsbolag ska kunna arbeta mot
samma mål. Syftet är att bilden av Sverige inte ska bli för spretig (Svensk Turism,
2010b). VisitSweden roll är att stödja de olika processerna och fungera som
uppföljning i arbetet med utveckling av produkter och deras attraktionskraft (ibid).
Då både samhälle och marknad ställer höga krav på destinationer, hållbara- och
kvalitetssäkrade produkter idag så har Tillväxtverket (2013b) beslutat att stödja
rådgivningssystemet Swedish Welcome under 2013 med 10 miljoner kronor. De
arbetar med att kvalitetssäkra turistprodukter och destinationer för en långsiktig,
konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till hållbar tillväxt och professionalisering
inom turistnäringen (Tillväxtverket, 2013b). Projektet för kvalitetssäkring startades
redan 2009 av Västsvenska Turistrådet, men då under namnet Hållbar besöksnäring.
År 2013 bytte projektet namn till Swedish Welcome. Projektet bygger på nationella
kvalitetssystem, dels ett från Scottland, men även från Nya Zeeland och från flertalet
andra länder (ibid).
Arbetet och syftet med projektet, Swedish Welcome, är att hjälpa företag att bli bättre
och att hjälpa besökare att med trygghet kunna välja svenska upplevelser som
motsvarar eller överträffar deras förväntningar (Tillväxtverket, 2013c). Projektet har
även som syfte att stödja destinationer för exportmognad samt att bidra till hållbar
utveckling. Detta ska i längden stärka Sveriges besöksnäring och konkurrenskraft
menar Tillväxtverket. Under 2013 kommer sju rådgivare, eller professionella gäster
som de kallas, att utbildas i systemet för att året efter besöka omkring 600
turistföretag. Målet med projektet är att ha besökt minst 4000 företag år 2020 (ibid).
Enligt Swedish Welcome (2013) så kommer rådgivarna att lägga stor vikt vid det
personliga mötet med företaget och arbeta med företagens styrkor och svagheter samt
avvärja risken med att bli hemmablind genom att ge konstruktiv feedback och
konkreta tips på förbättringsförslag (ibid).
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3 PROBLEMOMRÅDE
I följande kapitel beskrivs problemområdet, syftet och forsknings-frågorna för
studien samt avgränsningar och vårt upplevelseproduktionsperspektiv.
Enligt Pine och Gilmore (1999; 2011), Mossberg (2003), Hanefors och Mossberg
(2007) samt Boswijk et al. (2012) så befinner sig människor i välfärdsländer, som i
Sverige, i ett upplevelsesamhälle där människor söker efter mer än att tillgodose
basbehoven. De söker efter de övre stegen i Maslows behovshierarki; tillhörighet,
uppskattning samt behovet av självförverkligande. Detta menar författarna leder till
en ekonomi där konkurrensen skiftar från det materiella värdet på varor och tjänster
till det immateriella värdet, det som talar till människans känslor och sinnen (ibid).
Pine och Gilmore som myntade begreppet The Experience Economy har yttrat sig i
sin uppdaterade bok enligt följande:
Goods and service are no longer enough... Perhaps not enough people read
the line, let alone took it to heart. Although the book has since been published
in fifteen languages and purchased by more than three hundred thousand
people world-wide, the book’s thesis has not sufficiently penetrated the minds
of enough business leaders (and policy makers) to give full bloom to a truly
new - and desperately needed - economic order.
(Pine & Gilmore, 2011: ix)
Slutrapporten, Svenska framtidsutmaningar, utgiven av Framtidskommissionen
(2013) beskriver att världen successivt blir mer globaliserad och Sverige är rankad
som världens sjätte mest globaliserade land. Den ökande globaliseringen har gjort att
världen har krympt och människors fysiska närvaro minskat (Rese- och turistnäringen
i Sverige, 2011). Det har påverkat turisters resmönster samt individers och företags
möjlighet att välja var de vill leva samt verka (ibid). Detta har enligt Framtidskommissionen (2013) lett till en utbredd urbanisering. Den kreativa klassen letar
framför allt efter ett samhälle där de kan förverkliga sig själva och validera sin
identitet som kreativ människa menar Florida (2002). Turister är idag mer kräsna än
någonsin tidigare och det västerländska välståndet och globaliseringen har gjort att
människor har lättare att upptäcka, resa mer och jämföra destinationer med varandra
(Bohlin & Elbe, 2012).
För att företag och destinationer ska kunna överleva i den globala konkurrensen är
det en förutsättning att de kan erbjuda något unikt för turister att uppleva (Hanefors &
Mossberg, 2007). Boswijk et al. (2012) menar att företag måste ställa sig frågan hur
de kan vara meningsfulla för människor och hur de kan skapa värde för dem. De
måste även veta hur de kan hjälpa människor att addera mening till deras liv. Enligt
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författarna bör de likaså hitta de viktiga sambanden med vad människor behöver med
vad som gör deras liv tillfredsställande och mer meningsfullt (ibid). Bohlin och Elbe
(2012) menar att upplevelser handlar om att genom dessa tillföra fler immateriella
värden i form av till exempel känsla, fantasi och kreativitet. De menar även att en
tillförsel av sinnliga, emotionella och estetiska mervärden krävs för att göra produkter
och tjänster mer attraktiva samt för att differentiera sig och bli mer
konkurrenskraftiga i besöksnäringen (ibid).

Figur 3.1 Evolutionen (Pink, 2005:50)
Studiens problemområde identifierar att människorna i upplevelsesamhället idag
kräver mer än basbehoven och de materiella värdena i högre grad (Boswijk et al.,
2007; Pine & Gilmore, 2011; Bohlin & Elbe, 2012) samtidigt som konkurrensen ökar
för destinationer i och med globaliseringen och urbaniseringen (Framtidskommissionen, 2013).

3.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka om svensk besöksnäring kan gynnas av
immateriella värden för att i destinationsutvecklingssyfte nå Strategi 2020.

3.1.1 Forskningsfrågor
För att uppnå syftet kommer vi att besvara följande frågor:
Ø

Vilka teorier, som behandlar de immateriella värdena inom
upplevelse-produktion är motiverade genom studiens urval att
använda inom destinationsutveckling?

Ø

Hur skulle resultatet från forskarfråga ett, kunna appliceras på
destinationer för att nå Strategi 2020?
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3.1.2 Avgränsningar
Ø För att begränsa studiens omfång väljer vi att enbart fokusera på Sverige och
svensk besöksnäring. Vi anser oss veta för lite om organisatoriska och
kulturella skillnader utanför Sveriges gränser, samt om lagstiftning och
tillgänglighet.
Ø Studien fokuserar på Strategi 2020 och dess övergripande vision för
besöksnäringen i Sverige. I vision 2020 har vi valt att fokusera på det första
fokusområdet och den första huvudstrategin, nämligen Strategi för
destinationsutveckling - att utveckla destinationer i världsklass.
Ø Det finns många olika begrepp inom området för destinationsutveckling, som
beskriver liknande företeelser, så som place branding, place management,
place development men vi har medvetet använt oss av enbart det svenska
begreppet destinationsutveckling.
Ø Den här studien har inte för avsikt att titta på alla aspekter inom
destinationsutveckling då det är ett komplext område. Därför har vi valt att
inte gå in på djupet inom till exempel marknadsföring, ekonomi, juridik,
image och varumärkesbyggande samt organisation.
Ø Vi har även valt att inte fokusera eller lägga vikt vid någon speciell region
eller destination utan studien skall vara generell. Vi har även avgränsat vår
studie till ett fåtal teorier inom upplevelseproduktion med fokus på
människans sinnen och känslor och vi utgår från ett gästperspektiv.
Ø Vi har valt att använda litteratur som vi själva har språkkunskaper nog att
förstå där vi inte behövt använda översättningsprogram då vi anser att detta
kan göra att budskapet i texten försvinner. Därför har vi använt svenska och
engelska informationsmaterial då vi hanterar dessa språk. Vi har genom vår
forskningsöversikt gjort en viss avgränsning via de sökord vi har använt oss
av.
Ø Den här studien är inte menad att ge ett enda korrekt tillvägagångssätt för hur
arbetet med destinationsutveckling kan se ut.

3.2 Vårt upplevelseproduktionsperspektiv
Vi anser att vårt upplevelseproduktionsperspektiv behöver redas ut för att vidare ge
läsaren en större förståelse för vår studie. Denna studie utgår från nedanstående
definitioner. Pine och Gilmore (1999) definierar upplevelser enligt följande:
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Experiences are events that engage individuals in a personal way.
(Pine & Gilmore, 1999, s.12)
Fritt översatt till svenska menar Pine och Gilmore att upplevelser är händelser som
engagerar individer på ett personligt sätt (Pine & Gilmore, 1999:12). Boswijk et al.
(2012) definierar en upplevelse likt följande:
An immediate, relatively isolated event with a complex of emotions that leave
an impression and represent a certain value for the individual within the
context of a specific situation (Boswijk et al., 2012:61).
O´Dell (2002) beskriver att en upplevelse till skillnad från ett föremål, som kan köpas
och ägas, betraktas som ett personligt fenomen som individen är med om och som
individen därigenom åtminstone delvis skapar själv. Mossberg (2003) menar att
upplevelsen har en början och ett slut där människan investerar i sin tid och där
tidsuppfattningen kan variera. Mossberg beskriver även att en upplevelse kan vara
extraordinär genom att den utlöses av ovanliga händelser och karaktäriseras av höga
nivåer av känslomässig intensitet (Mossberg, 2003).
Enligt Pine och Gilmore (1999) utgår upplevelseproduktioner alltid från ett
gästperspektiv. Innan arbetet med upplevelseproduktionen tar sin början bör
målgruppen vara uttalad och en målgruppsanalys bör göras. Detta för att kunna
uppfylla gästens behov och önskemål (ibid).
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4 METOD
I följande kapitel redogör vi för studiens vetenskapliga förhållningssätt,
forskningsansats och metodteori. Därefter redogörs forskningens genomförande som
beskriver de metoder och det urval som genererat teori för att uppnå studiens syfte.
Avslutningsvis redogörs studiens kvalitetsbegrepp, validitet och reliabilitet, samt
studiens etiska perspektiv.

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt
För att besvara forskningsfrågorna kommer vi i detta avsnitt att beskriva de
vanligaste vetenskapliga förhållningssätten, det hermeneutiska och det positivistiska,
enligt Patel och Davidson (2003). Detta för att läsaren ska få en god överblick och
förstå likheter och skillnader de emellan.
Positivistisk vetenskapsteori har sin grund i naturvetenskapen (Patel & Davidson,
2003; Thurén, 2007; Denscombe, 2009) och i empirin för att pröva och mäta
hypoteser, vilket ofta handlar om statistiska hårddatametoder, förklaringsmodeller
som ofta är kvantitativa och logiska. Positivism handlar om att man inte betraktar
helheten utan ser till alla de delar och behandlar de var för sig. Det positivistiska
förhållningssättet utgår från objektivitet vilket innebär att forskarens egna
erfarenheter och inställning inte ska kunna påverka forskningsresultatet. Studien ska
därmed kunna göras om igen av annan person, med samma resultat (Patel &
Davidson, 2003). Enligt Thurén (2007) går positivismen ut på att skapa en så säker
kunskap som möjligt.
Hermeneutisk vetenskapsteori är i förhållande till det positivistiska förhållningssättet,
raka motsatsen (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 2004; Thurén, 2007). Det
hermeneutiska är en tolkningslära där det handlar om att studera, tolka och att förstå
mänskliga beteenden och erfarenheter verbalt. Hermeneutiken används framför allt
inom human-, kultur- och samhällsvetenskap där den oftast är kvalitativ där den
behandlas och tolkas subjektivt i förhållande till positivismen som behandlas
objektivt. Det innebär att forskarens egna tankar, intryck, kunskap och känslor är
viktiga. Hermeneutiken behandlar helheten, det som benämns som holism, istället för
del för del (ibid).
Denna studie har en positivistisk utgångspunkt, då vi kommer att göra en verklig
forskningsöversikt och därmed utforska mönster inom området för vår studie. Thurén
(2007) menar att det är svårt att uppnå kunskap som är säker då vi som människor
uppfattar den sociala världen ur olika synvinklar. Genom iakttagelsen med hjälp av
intellektets logik och sinnen strävar positivismen för att nå absolut kunskap. Vi
kommer att ha ett objektivt förhållningssätt i vår studie.
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4.2 Forskningsansats
För att läsaren ska kunna få en helhetsbild och förstå relationen mellan
forskningsansatserna deduktion, induktion och abduktion samt vad studien syftar till
gällande teoribygget av data, information och verklighet så förklarar vi detta närmare
nedan.
Deduktiv ansats handlar om bevisandet där utgångspunkten ligger i befintliga teorier
och där slutsatser dras utifrån det som sedan bildar bredare hypoteser som prövas
(Patel & Davidson, 2003; Hartman 2004). I en deduktiv ansats blir objektiviteten
tydlig då forskaren utgår från befintliga teorier istället för att själv färga innehållet
(ibid).
Induktiv ansats handlar om att studera och undersöka enskilda empiriska fall utan att
först ha studerat befintlig teori och utifrån den insamlande informationen dra
slutsatser och forma en teori (Patel & Davidson, 2003).
Abduktiv ansats är en kombination av deduktion och induktion där det innebär att
utifrån ett enskilt fall formulera en hypotes, likt induktion (Patel & Davidson, 2003).
Sedan prövas hypotesen eller teorin på nya fall, vilket är deduktivt. Abduktion kan
påverkas av forskarens erfarenheter och kan då bli subjektiv vilket kan påverka
forskningsprocessen i den utsträckning att hypotesen som prövas utesluter alternativa
tolkningar (ibid).

Deduktion

Induktion

Abduktion

Från teori dras
slutsatser om
enskilda fall

Från enskilda fall
formuleras en teori

Från enskilda fall
formuleras en
preliminär teori,
denna testas på
nya fall och teorin
utvecklas

Teori till verklighet

Verklighet till teori

Verklighet till teori
till verklighet till
teori

Figur 4.1 Relationen mellan teori och verklighet modifierad efter Patel och
Davidsson, 2003:25.
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Vi kommer att ha en deduktiv ansats i studien då vi kommer att samla in data från
flera olika håll och göra en forskningsöversikt. Därefter kommer upplevelseproduktionsteorierna testas för att se om de kan användas inom
destinationsutveckling för att uppfylla studiens syfte.

4.3 Metodteori
Metodteorin beskriver hur informationen i rapporten har genererats, bearbetats och
behandlats. Det finns två olika metodteorier, kvalitativ och kvantitativ, nedan
beskrivs de båda och vilken studien är baserad på.
Kvantitativ forskning handlar om att bearbeta mätningar och statistiska data. Denna
forskning besvarar frågor som var och hur (Patel & Davidson, 2003) och är en
objektiv forskning är där forskarens resonemang och värderingar inte blir lika tydliga,
vilket därmed ökar trovärdigheten när det gäller tolkningar och tillit (Denscombe,
2009). En kvantitativ forskning är inte lika resurskrävande som en kvalitativ, om man
gjort noga förberedelser och planering, då går det snabbt efter genomförandet att ta
del av resultatet via tabeller och diagram. Det finns vissa nackdelar med kvantitativ
forskning vilka är att kvalitén i datan beror på hur bra utformad insamlingsmetoden
är. Det kan även vara lätt att få in “för mycket” information, vilket kan leda till att det
blir för många enheter och faktorer att studera. Vad som också är lätt med kvantitativ
data via t.ex. diagram är att det lätt kan bli missvisande och manipulerande vid
arrangemanget (ibid).
Kvalitativ forskning handlar om mjuka data i form av tolkningar av t.ex. intervjuer
och verbala analysmetoder av textmaterial och visuella bilder. En kvalitativ forskning
besvarar frågorna vad och varför (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativa data är enligt
Denscombe (2009) förankrade i verkligheten och har sina rötter i den sociala tillvaron
vilket också gör att den insamlade datan är riklig och ofta detaljerad. En kvalitativ
studie är bra vid komplexa situationer och har en tendens att hantera invecklade
situationer och skippa rättvisa. Inom kvalitativ forskning finns heller inte bara ett
svar, utan det finns möjlighet till flertalet förklaringar vilket gör att den blir subjektiv
och det accepteras att alla forskare inte behöver komma fram till samma slutsatser.
Nackdelar med en kvalitativ studie kan vara att datan kan vara mindre representativa
då det ofta är relativt få enheter, vilket kan göra det svårt att generalisera. En
kvalitativ forskning är som sagt subjektiv och forskarens egna erfarenheter och
resonemang spelar en stor roll i slutsatsen och analysen av datan. En risk är även att
datan kan bli förenklad på så vis att forskaren försöker att hitta teman och dra
slutsatser så att den väljer bort data som inte passar in och att datan lyfts ur sin
kontext. En kvalitativ forskning tar ofta väldigt lång tid att genomföra då mängden
data som forskaren samlar in är rådata och behöver bearbetas innan den kan
analyseras (ibid).
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Vår studie kommer att vara av den kvalitativa metodens karaktär eftersom den består
av en forskningsöversikt som används för att integrera etablerade teorier och begrepp
inom upplevelseproduktion och teorier om destinationsutveckling.

4.4 Metodval
Inom denna kvalitativa studie har vi gjort en forskningsöversikt för att uppfylla
studiens syfte. Nedan följer en beskrivning av metoden samt hur den har genomförts.

4.4.1 Forskningsöversikt
En forskningsöversikt är väldigt lik en litteraturgranskning och en meta-analys i sin
huvudsakliga innebörd, men de skiljer sig i sina målsättningar enligt Backman
(2008). En forskningsöversikt har som mål att sammanfatta och integrera empirisk
forskning och generalisera, söka samband och utveckla teorier eller söka praktiska
tillämpningar. Behovet och utbudet av översikter växer i samband med dagens
konstant växande informationsmassa enligt Backman (2008). Publiceringen av
vetenskapliga dokument ökar och också behovet av integration och översikter vilket
motiverar denna typ av forskning. I professionella vetenskapliga sammanhang har
forskningsöversikten vuxit fram som en egen och självständig forskningsdisciplin
(ibid). Ovanstående resonemang motiverar valet av metod i studien som är utformad
som en forskningsöversikt. Enligt Backman (2008) är de vanligaste anledningarna till
att göra en forskningsöversikt bland annat saknaden av en överblick över valt ämne
eller att ny forskning har tillkommit. Det kan även vara så att ett forskningsområde
behöver kompletteras med ett nytt perspektiv (ibid). Det sistnämnda är det vi kommer
att göra med hjälp av att integrera upplevelseproduktionsperspektivet med
forskningsområdet destinationsutveckling och på så sätt komplettera detta.
Användningen av skriftliga källor i litteratur och publikationer är bra då de har en
stor tillgänglighet enligt (Denscombe, 2009). Med skriftliga källor finns färre
problem så som tillstånd, kostnader, överenskommelser och etiska problem än med
andra metoder. Dock kan tillgängligheten i vissa fall vara stram och väldigt
begränsad och detta kan vara ett problem med att använda skriftliga publikationer
som källa (ibid).

4.5 Studiens genomförande
Vi redogör nedan studiens process och dess olika delar. En beskrivning av hur och
varför vi har arbetat och bearbetat frågeställningar, problemdiskussion,
litteratursökning, urval, analys och rapportering presenteras här.
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4.5.1 Skribenternas arbetsfördelning
Vi har tillsammans arbetat med alla delar i studien. Vi har sökt artiklar och litteratur
på olika håll men tillsammans gått igenom de artiklar och den litteratur med relevans
för studien. Vi har därefter gemensamt formulerat och skrivit studiens alla delar.

4.5.2 Forskningsprocessen
Vi har arbetat efter Backmans (2008) modell Översiktens forskningsprocess. Som
synes i bilden nedan finns följande moment i processen: Fråga, problemformulering,
litteratursökning, evaluering, analys, tolkning och rapportering (ibid).

Fråga

Rapport

Problem

Tolkning

Sökning

Analys

Evaluering/
Urval

Figur 4.2 Översiktens forskningsprocess modifierad efter Backman, 2008:75.
Likt andra forskningsrapporter innehåller en forskningsöversikt en forskningsfråga
(Backman, 2008). I forskningens första del när vi tog fram forskarfrågorna började vi
med att fundera över vilken del vi skulle forska på inom vårt intresseområde. Sedan
formulerades två forskarfrågor efter många infallsvinklar från publikationer,
seminarium och föreläsningar. Enligt Backman (2008) är forskarfrågan inte alltid
forskningsbar. Oftast på grund av bland annat mångtydiga eller för snäva begrepp.
Nästa anhalt i forskningsprocessen är problemformuleringen som krävs i allt
vetenskapligt arbete. I denna del ska problemet formuleras med precisa definitioner
så att det går att skilja relevanta studier från irrelevanta. Då vi har fler än en
primärstudie inom vårt forskningsområde så kan vi kombinera (kombinatoriska
översikter) eller jämföra studierna (komparativa studier) med varandra (ibid). I vår
forskning har vi gjort en kombinatorisk studie där vi beskriver, summerar och
integrerar forskningen. Vårt problemområde formades naturligt utifrån befintliga
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strategier inom besöksnäringen då vi genast identifierade ett mönster och
kunskapsluckor som vi sedan skulle kunna forska inom och detta blev vår
problemformulering.
En litteratur- och artikelsökning görs sedan enligt Backman (2008). Vi har sökt på
PRIMO vilket är Luleå tekniska universitets egna bibliotek där studenter har tillgång
till ett bibliotek av publicerat material. Vi har bland annat använt sökord som
transmodern, experience economy, upplevelseproduktion, destinationsutveckling för
att finna relevant material till vår studie. Vi har även använt oss av sökmotorn Google
för att söka efter artiklar, regeringsbeslut och information om specifika företag. Vi
har googlat på företag som bland annat Svensk Turism, Svensk
destinationsutveckling, VisitSweden och Sweden Welcome. Vi har i stor grad försökt
använda oss av så ny information som möjligt i de artiklar, regeringsbeslut och
information om specifika företag som vi sökt efter.
Efter denna sökning på relevanta primärdokument till forskarfrågorna och
problemformuleringen skall dessa dokument läsas och evalueras enligt Backman
(2008). Vi kommer att söka, kritiskt granska, bearbeta och analysera framförallt
primärdokument inom ämnet, men även sekundärkällor. Det som enligt Backman
(2008) kan vara svårt här är att avgränsa och göra urval alltså inkludera och
exkludera primärdokumenten (ibid). Det har i denna fas varit svårt för oss att
behärska oss och dra en tidsgräns. Vi båda tycker om att läsa och söka efter
information vilket gjort att denna fas har dragit ut på tiden.
Vad som sedan ska analyseras i nästa steg beror enligt Backman (2008) på
översiktens problem och frågeställning. Vanligtvis är analysen riktad mot resultatet
(ibid). Vi har tydligt beskrivit forskarfrågorna och när vi analyserat har vi visat på
vilken av de två frågorna vi analyserat. Vi har utifrån resultatet gjort en analys för att
filtrera vårt resultat.
I tolkningsdelen ska förklaringar om varför studier skiljer sig åt eller varför de
innehar likheter uppvisas (Backman, 2008). Här kan kreativitet och uppslagsrikedom
vara en fördel (ibid). Då vi har kompletterat ett forskningsområde
(destinationsutveckling) med ett nytt perspektiv (de immateriella värdena inom
upplevelseproduktion) har vi redogjort detta i kapitlet som behandlar resultat och
analys.
Rapportering kommer efter tolkningen enligt Backman (2008) och det finns inte
någon standardmall som passar alla slags översikter. Vi har gjort en rapportering som
ska vara enkel för läsaren att blicka över. En intresserad läsare ska kunna läsa
studiens rubrik och sedan direkt gå till rapporteringsdelen för att utläsa vad vi
kommit fram till.
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4.5.3 Urval
Enligt Backman (2008) är en forskningsöversikt oftast inte heltäckande utan istället
representativ. Det är enligt Hartman (2004) praktiskt omöjligt att undersöka och
beröra all litteratur inom ämnet. Backman (2008) menar att en forskningsöversikt är
selektiv då forskaren på ett eller annat sätt har gjort ett urval då artiklar eller liknande
antingen ska vara utgivna efter en viss tid eller under en viss tidsrymd. Han menar
även att det är en metod som lämpar sig väl för nystartade projekt eller inom
utbildning. Urvalskriterier kan enligt Backman även vara listade som kriterier för att
på så sätt utesluta vissa studier. De kan även röra sig om studier som har
försökspersoner med bland annat ett visst kön, ålder eller utbildning (ibid). Därför
kommer vi att göra ett strategiskt urval av teorier inom ämnet för upplevelseproduktion genom framtagna kriterier som följer nedan:
Teorin ska;
Ø vara berörd inom programmet för upplevelseproduktion
Ø vara i enlighet med vårt upplevelseproduktionsperspektiv
Ø vara för oss aktuell och intressant att studera djupare
Ø vara aktuell för destinationsutveckling
Ø utgå från ett gästperspektiv
Ø ta människans känslor och sinnen i beaktning, det vill säga de immateriella
värdena
Om teorierna uppfyller ovanstående kriterier kommer de att behandlas i resultat- och
analysdelen.

4.6 Studiens kvalitetsbegrepp
Vi har säkerställt att studien och dess resultat är riktiga och trovärdiga genom att
utvärdera kvalitetsbegreppen.

4.6.1 Validitet och Reliabilitet
Validitet avser noggrannheten och precisionen i datan menar Denscombe (2009) samt
Patel och Davidson (2003). Validiteten avser att se så att studien mäter det som det är
avsett att mäta. Validiteten är något som inte får tas för givet utan måste fastställas
för att uppnå en god trovärdighet enligt Denscombe (2009). Dokumentära källor får
aldrig accepteras “som de är”. Artiklar, tidskrifter och böcker bör utvärderas och
vissa punkter bör följas för att avgöra kvaliteten. Bland annat kan forskaren titta på
hur lång tid tidskriften funnits, vem som står som utgivare och när det gäller böcker
om boken är en andra eller senare upplaga. När det gäller Internetkällor skall även där
trovärdigheten kritiskt granskas. Bland annat bör forskaren titta på när webbplatsen är
uppdaterad, dess popularitet och auktoritet (ibid). Dessa olika källor delas in som
primära källor eller sekundära källor enligt Patel och Davidson
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(2003). Förstahandsuppgifter och rapporter är de källor där man är nära
informationslämnaren och det som är avgörande för att det ska vara en primärkälla.
Sekundärkällor är de källor som bygger vidare på de primära vilket kan vara
kurslitteratur eller andra arbeten (ibid).
Reliabilitet avser tillförlitligheten i forskningen och undersökningen ska gå att bevisa
genom att det ska gå att göra om studien och få liknande resultat vid andra tillfällen
(Patel & Davidson, 2003; Thurén, 2007; Denscombe, 2009). Blir resultaten liknande
är reliabiliteten hög och undersökningen korrekt genomförd (ibid).
I vår teoretiska forskningsöversikt har vi, för att vår studie ska uppfylla en så god
giltighet som möjligt i största mån använt oss av vetenskapliga förstahandskällor. Vi
har genom att arbeta med tillförligheten i studien främst använt oss av vetenskapliga
publiceringar och artiklar. Vi har även i största mån använt oss av fler än en källa när
vi argumenterat för något. Vi har framförallt sett till så att källorna levt upp till
äkthetskraven och använt nytt publicerat material i största möjliga mån.

4.7 Etiskt perspektiv
Begreppet etik kommer ursprungligen från grekiskans ethos, vilket betyder sed,
sedvänja. Etik står för reflexion över det moraliska handlandet och det moraliska
ställningstagandet (Collste, 2010).
De etiska ställningstaganden som forskare bör beakta gällande forskningen är enligt
Denscombe (2009) att de inte ska skada andra genom att alltid vara konkreta och
korrekta med den informationen som samlas in. Forskare ska ta hänsyn till forskares
och skribenters rättigheter och värdighet genom att inte plagiera texter och att alltid
ange de källor som används, för att läsaren ska kunna söka upp den ursprungliga
källan direkt. Det är viktigt att arbeta ärligt i utformandet av studier (ibid). Vi har
följt alla Denscombes rekommendationer gällande etik inom forskning.
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5 RESULTAT OCH ANALYS
I början av följande kapitel dras en koppling mellan den svenska besöksnäringen och
destinationsutveckling. Vidare presenteras de urval av teorier, inom området för
upplevelseproduktion, för att besvara studiens första forskarfråga. Analyser, för att
besvara studiens andra forskarfråga, presenteras direkt efter varje enskild teori samt
även i slutet där Strategi 2020 analyseras.

5.1 Kopplingen mellan destinationsutveckling och
begreppen åka, bo, äta, göra
Bohlin och Elbe (2012) menar att det krävs tre saker på en destination vilka är
attraktioner, infrastruktur samt ett utbud av stödjande tjänster som möjliggör en
vistelse på destinationen. Lundmark et al., (2011) menar att för att skapa en attraktiv
destination krävs att fyra områden samverkar. Dessa områden är attraktioner,
serviceutbudet så som boendemöjligheter och restauranger, god kommunikation samt
distribution av information om destinationen (ibid). Vi identifierar att dessa attribut
som Bohlin och Elbe (2012) samt Lundmark et al., (2011) menar att destinationer
behöver kan liknas vid de begrepp vilka ofta används inom besöksnäringen enligt
Lundmark et al., (2011). Begreppen är följande; åka, bo, äta, göra. Infrastruktur samt
god kommunikation kan liknas vid begreppet åka. Stödjande tjänster samt
serviceutbudet kan innefatta både bo och äta. Attraktioner kan stå för begreppet göra.

5.2 Meningsfulla upplevelser
För att skapa meningsfulla upplevelser är det enligt Boswijk et al., (2007) viktigt att
veta vad som motiverar och berör människor. Följande sex punkter är exempel på vad
som behövs för att skapa meningsfulla upplevelser för en gäst.
Att individen;
Ø involverar alla sinnen
Ø har en förhöjd koncentration och fokus
Ø tidsperspektiv blir förändrat
Ø blir känslomässigt berörd
Ø upplever en unik process och får ett inre värde
Ø integreras med omgivningen genom att uppleva och göra saker (ibid).
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Likt punkterna ovan beskriver Boswijk et al. (2012) en upplevelse som, “We are
what we experience” (Boswijk et al., 2012:55). Med detta menar författarna att
upplevelsen börjar redan från födseln då människan påverkas av omgivningen och
det omedvetna lärandet via sinnesintryck. Intryck från omgivningen leder till känslor
så som glädje och ilska vilka människan behöver för att lära sig att hantera
omvärlden. Dessa känslor påverkar i sin tur upplevelsen av omvärlden, vilket
Boswijk et al. (2012) kallar för erlebnis, som fritt översatt till svenska blir äventyrlig.
Erlbenis är alltså upplevelsen individen känner just nu i ögonblicket. När individen
sedan börjar reflektera över situationen så skapas erfahrung, vilket fritt översätts till
erfarenhet. Erfahrung är alltså erfarenheten som individen upplever efter händelsen.
De reflektioner, tankar, känslor och den transformation individen upplever och tar
med sig efter händelsen. På så vis har en meningsfull upplevelse skapats och
människan får värdefulla minnen med sig. Nedan visas en bild över processen av
meningsfulla upplevelser (ibid).

Sensory
Perception

Emotion

Experience
(erlebnis)

Meaningful
experience
(erfahrung)

Giving
meaning

Figur 5.1 The Process of Creating Meaning modifierad efter Boswijk et al.,
2012:56.
Boswijk et al. (2007) menar att de främsta meningsfulla upplevelserna är de
personliga och sociala relationerna till andra och händelserna runt omkring.
Människor letar efter partners i samhället som de kan känna behörighet till och dela
sina meningsfulla upplevelser med. Denna sociala kontakt med andra är en viktig
källa till glädje och för att känna meningsfullhet i livet. I individernas
meningsskapande process har företag och organisationer endast en liten roll. Den
främsta betydelsen för individen är dess eget skapande av meningsfullhet och
berikande åt sitt liv (ibid).
Enligt Boswijk et al. (2007) bör företag inte se på människan som konsument utan
som individ och person. Företag får genom denna syn vetskap om att de måste ta reda
på personers specifika livsstil och livsprogram i sociala samt personliga
sammanhang. Genom att ta reda på dessa livsprogram kan de sedan få en insikt om
hur de som företag kan bidra till individernas meningsskapande process (ibid).
Boswijk et al. (2007) menar i sin modell, The landscape of meaningful experience
nedan, att det främsta meningsskapandet sker i hemmets trygga miljö med familjen.
Modellen visar den enskilda individens olika höjder av meningsskapande i fyra
varierande sammanhang, vilka är på arbetet, i föreningar och organisationer, i publika
områden samt i hemmet (ibid).
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Figur 5.2 The Landscape of Meaningful Experiences modifierad efter Boswijk et
al., 2007:200.

5.2.1 Analys av meningsfulla upplevelser
Då destinationer bör erbjuda bland annat unika attraktioner för att vara
konkurrenskraftiga (Hanefors & Mossberg, 2007) bör de enligt våra studier inte
enbart fokusera på att skapa fungerande attraktioner och upplevelser utan
meningsfulla sådana för att erbjuda något unikt. För att göra detta skulle de kunna
utgå ifrån Boswijk et al. sex steg för att lyckas skapa meningsfullhet. Destinationer
skulle, för att uppnå några av Boswijk et al. steg, exempelvis kunna involvera gästens
syn och erbjuda en estetiskt fin miljö för ögat och låta blommorna dofta gott för
luktsinnet. Destinationen skulle också kunna vara uppbyggd på ett intressant sätt för
att få gästen att koncentrera sig mer och då få ett förändrat tidsperspektiv.
Destinationen skulle även kunna erbjuda unika upplevelser för att på så vis integrera
med omgivningen och uppfylla det sjätte steget.

5.3 Tre generationer
Enligt Boswijk et al. (2007) finns det tre generationer av upplevelseproduktion;
iscensättning, samproduktion samt självdirektion. Vilken generation en upplevelse
benämns som beror på omfattningen samt vem som är med och skapar upplevelsen
enligt författarna. I första generationen konsumerar gästen den iscensatta
upplevelsen, i andra generationen är gästen medskapare av produktionen och i sista
generationen söker och skapar individen upplevelsen själv och transformeras därefter
(ibid).
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Figur 5.3 Actors involved in creating a meaningful experience modifierad efter
Boswijk et al., 2012:11.
För att skapa en bra första generationens upplevelse och iscensätta den finns det vissa
principer att betrakta inom ramen för design enligt Boswijk et al. (2007).
Produktionen måste bearbetas som ett koncept för att ge ett naturligt och äkta intryck
och bör även ha en röd tråd för att förhöja konceptet så som ett tema på upplevelsen
så att gästen känner igen sig. Konceptet ska enligt författaren ge gästen ett
välkomnande intryck och de olika delarna bör harmonisera för att ge gästen en
meningsfull upplevelse. De fem sinnena torde engageras för att det ska bli lättare för
gästen att komma ihåg upplevelsen. Gästen ska kunna ta med sig något från
upplevelsen så som en souvenir för att kunna förlänga och minnas upplevelsen. Detta
är de mest konkreta punkterna för en lyckad upplevelseproduktion men det som
verkligen räknas är helhetskänslan av upplevelsen menar Boswijk et al. (2007).
I samproduktionen som är den andra generationens upplevelse är individen själv den
värdeskapande i upplevelsen (Boswijk et al., 2007). I samproduktionen handlar det
om dialogen mellan erbjudandet och efterfrågan. Ledord är dialog, tillgång,
riskhantering samt transparens (ibid).
Tredje generationens upplevelse handlar om självdirektion och transformation där
individen oftast är initiativtagare till upplevelsen (Boswijk et al., 2007). Producenten
och gästen eller individen har oftast en kontinuerlig dialog innan upplevelsen äger
rum och de genomgår sedan en transformation efter den faktiska upplevelsen (ibid).

5.3.1 Analys av tre generationer
Iscensättning, samproduktion och självdirektion som är de tre generationernas
upplevelseproduktion enligt Boswijk et al. (2007) skulle kunna användas på olika
delar på en destination. Den första generationen, iscensättning skulle kunna användas
utifrån ett helhetsperspektiv på destinationen i form av design, koncept och tema.
Destinationsutvecklare skulle kunna arbeta fram ett visst tema och arbeta med
destinationen utifrån ett koncepttänk. Den andra och tredje generationens
upplevelseproduktioner skulle kunna appliceras på destinationens attraktioner och
upplevelser och därigenom låta gästen själv vara med och skapa dessa.
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5.4 Upplevelserummet
Mossberg (2003) menar att interaktioner och omgivningen vid en upplevelse är viktig
och kallar detta för upplevelserummet. Det går ut på att överallt där gäster vistas för
en kortare eller längre period har de tid att utvärdera omgivningen och tjänsterna de
erhåller. Exempel på detta kan vara på restauranger där inredningen, personalens
klädsel och ljudnivån har en stor betydelse. Modellen visar den process som sker när
en kund konsumerar en upplevelse i samspel med personalen samt i det fysiska
rummet. Upplevelserummet kan beskriva och attrahera olika målgrupper. Därför är
det viktigt för producenten att tänka igenom vilken målgrupp de vill ha när de
exempelvis inreder en restaurang. Mossberg refererar till Bitner som myntat
begreppet servisescape som beskriver sammanhanget som att en trivsam miljö i sin
tur kan göra att kunderna blir så tillfredsställda att de köper mer än de annars hade
gjort. Personalens inställning spelar även den en stor roll. Inom upplevelserummet
beskriver Mossberg att det finns yttre och inre faktorer som påverkar gästens
upplevelse. Yttre faktorer kan vara parkering, omgivningen och tillgänglighet, medan
inre faktorer kan vara design, utrustning samt dekor (ibid).

Figur 5.4 Kundens interaktion med upplevelserummet (Mossberg, 2003:110)
Mossberg (2003) beskriver Batesons modell The servunction-model som beskriver de
två begreppen frontstage respektive backstage. Modellen belyser vad som är synligt
för gästen under en händelse eller upplevelse. Det som gästen uppfattar i
omgivningen är frontstage vilket kan vara exempelvis personal, upplevelserummet
och det som är menat att vara synligt för gästen. Det som ska vara osynligt för gästen
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benämns som backstage och kan vara exempelvis organisation och system som inte
är menat att gästen ska se eller uppleva. För att gästen ska få en god upplevelse bör
de olika funktionerna hålla sig till sitt område, antingen frontstage eller backstage
(ibid).

5.4.1 Analys av upplevelserummet
Enligt Mossberg (2003) är upplevelserummet en yta där gäster upplever under en
period och där interaktionen, omgivningen samt tjänsterna som erbjuds är viktig då
gästen utvärderar dessa. Mossberg ger ett exempel på att upplevelserummet kan vara
en restaurang (ibid). Upplevelserummet skulle kunna vara en hel destination där
gästerna integreras med omgivningen och vistas under en kortare eller längre period.
Destinationen skulle i hänseende av upplevelserummet kunna konsumeras och
utvärderas av gästerna. Modellen skulle kunna implementeras hos aktörerna på
destinationen för att tillsammans arbeta med ett gästperspektiv och helheten av
destinationen och på så sätt konkurrera för att nå Strategi 2020.

5.5 Värdskap
Service är något att ge, medan värdskap är något att vara i sin omtanke och
innerlighet menar Lachely och Morrison (2000). Enligt Gunnarsson och Blohm
(2004; 2010) är värdskap ett förhållningssätt till livet som grundas i de mänskliga
värderingarna. De menar även att det är allt som en gäst upplever i mötet med
företaget. Begreppet gäst är något som författarna anser att alla kunder bör benämnas
som och de menar att värdskap är en konst och utövaren konstnären (ibid).
Torkelsson (2010) menar att värdskap betyder att hjärtat finns med vid bemötandet av
gästen. Enligt Lashley och Morrison (2000) är en framgångsrik värd någon som
lägger sin personlighet i viljan att möta gästen, tar ansvar för dess behov samt har
förmågan att veta vad som gör gästen nöjd och kan leverera detta. Enligt Gunnarsson
och Blohm (2010) handlar värdskap alltid om att ge, dela med sig av sig själv och
sina kunskaper. Värdskap handlar enligt författarna om att aldrig glömma att
människan som tagit kontakt med dig är en annan form av dig själv. Att ha
förståelsen för att detta är ett viktigt ögonblick för människan då den har valt att
vända sig till just dig som värd även om det är med frågor du kan svara på eller något
annat. Varje värds primära mål bör vara att vara engagerad och intresserad av gästen i
sitt yrke samt att bära ett ansvar över att vara närvarande i mötet med gästen (ibid).
Gelter (2013) menar att ett värdskap är ett privat värde, en attityd och ett sätt att leva.
Det är en stolthet för sig själv, verksamheten och platsen och även hur värden ser och
värdesätter sina gäster (ibid).
Gunnarsson och Blohm (2010) menar att det finns flera olika faktorer som påverkar
gästens känsla av att känna sig välkommen. Till exempel när en gäst besöker en
restaurang bryr individen sig om det finns en meny utanför dörren - information.
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Gästen ser om någon brytt sig - design. Gästen ser till renligheten - allt från
servitrisens skjorta till att det inte ligger matrester på golvet. Gästen vill kunna se var
nödutgången är - säkerhet. Att någon uppmärksammar att gästen är där - individuellt
bemötande. Gästen vill inte sitta och vänta i evighet - uppmärksamhet. Ett leende dör
ingen av - vänlighet. Gästen vill bli förstådd - lyssnande. Att servicen är god hastighet. Att gästen inte genom priset blir lurad - priset (ibid).
Enligt Gunnarsson och Blohm (2010) är värdskapets grunder byggda av sex begrepp;
omtänksamhet, möte, helhet, dialog, ansvar samt kunskap. Omtänksamhet menar
författarna är det viktigaste attributet inom värdskap. Omtänksamhet att utan
värderingar känna igen det mänskliga i någon annan samt att göra det av kärlek.
Mötet mellan människor förändrar deras liv genom att de ger av sig själva, sin tid
samt uppmärksamhet. Helheten bygger på ett helhetsperspektiv. I dialogen är det
viktigare att förstå gästen än att bli förstådd. Som medarbetare att ta ansvar för sin
del i helheten på företaget och att ta tag i problem som uppstår. Värden bör ha
kunskap om gästens kultur samt vanor för att möta gästen i dennes tillstånd (ibid).
Enligt Gunnarsson och Blohm (2004) är ett företags värdskap, oavsett om företaget
vill eller inte, synligt överallt i alla beslut på alla nivåer och i alla kontakter både utåt
och inåt. Det är ledningen, såväl som medarbetarnas, ansvar att se till att ett gott
värdskap genomsyrar hela organisationen. Det är dock genom ledningens förmåga att
förmedla att de litar på sina anställda där det hela börjar. För att medarbetarna skall
känna trivsel och utstråla det värdskap som företaget har behov av måste värden
känna sig behövd och känna en viss stolthet och ett uppriktigt ansvar i sitt arbete. Det
handlar därmed om att våga unna andra medarbetares framgång och se att det gynnar
de anställda och alla andra på företaget i det långa loppet (ibid). Att ge gästerna det
där lilla extra behöver inte kosta mycket pengar men kan gynna företagets ställning i
framtiden genom att nöjda gäster återkommer (Torkelsson, 2010).

5.5.1 Analys av värdskap
Då tjänster och service inte längre är tillräckligt att konkurrera med enligt Pine och
Gilmore (2011) skulle värdskap kunna vara en konkurrensfördel för en destination att
räkna med. Detta då värdskap enligt Gunnarsson och Blohm (2004) kräver fysisk
närvaro och ett brinnande engagemang för gästen. Värdskap skulle genom sina sex
värden kunna implementeras hos destinationens alla berörda aktörer. Detta för att
med ett gemensamt förhållningssätt arbeta mot en destination i världsklass och nå
målen i Strategi 2020.

5.6 The Experience Realms
Pine och Gilmore (1999) har tagit fram modellen The experience realms där grunden
ligger i att engagera gästen. En upplevelse kan engagera en gäst på olika sätt. Pine
och Gilmore förklarar två olika dimensioner av engagemang som de anser är de
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viktigaste. Gästens deltagande kan vara allt mellan passivt och aktivt. Om gästerna är
passiva deltagare påverkar de inte händelsen utan upplever händelsen som
observatörer utan att ge energi till händelsen. Det kan till exempel vara någon som
går och lyssnar på opera. Är gästerna däremot aktiva deltagare påverkar de
personligen händelsen som då ger avkastning på upplevelsen. Exempel på detta kan
vara en skidåkare som aktivt skapar sin egen upplevelse. Om någon ser på
exempelvis en skidtävling är de inte passiva utan bidrar ändå till den visuella och
ljudliga
omgivningen och
händelsen (ibid).

Figur 5.5 The Experience Realms modifierad efter Pine & Gilmore, 2011:46
Den andra dimensionen beskriver den typ av kontakt som förenar gästen med
händelsen (Pine & Gilmore, 1999). Gästen kan absorbera upplevelsen vilket betyder
att gästens uppmärksamhet och sinne ockuperas av upplevelsen. Då till exempel
någon tittar på TV absorberar de händelsen på TV:n. Gästen kan, till viss del eller
helt, fysiskt gå in i upplevelsen så som i till exempel ett rollspel vilket benämns som
immersion. Kopplingen dimensionerna mellan definieras av fyra världar av en
upplevelse som Pine och Gilmore kallar det. De fyra världarna eller element benämns
som entertainment, education, escapism samt esthetics. Fritt översatt till svenska blir
det underhållning, lärande, eskapism samt estetik (ibid).
Underhållning är något som berör gästen medan den kan vara passiv och absorbera
händelsen men sinnena engageras och individen kan bli känslomässigt berörd (Pine
& Gilmore, 1999). Det lärande elementet handlar om aktivt deltagande från gästerna
då de kan engagera sig både intellektuellt och fysiskt. De kan genom detta element
växa och utvecklas vilket gör att det blir en minnesvärd upplevelse. Det estetiska
elementet innebär att individerna är passiva. Den fysiska miljön är i detta element
viktig och kan påverka gästernas känsla av sammanhang samt kan göra att gästerna
blir mer närvarande i upplevelsen. Eskapism som element handlar om att gästerna
uppslukas av händelsen och uppfattningen om tid samt rum förvrängs vilket leder till
en känsla av verklighetsflykt. För bästa möjliga upplevelse för gästerna enligt Pine
och Gilmore krävs en jämvikt mellan de olika elementen samt att de sker samtidigt.
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Detta för att skapa en helhetsupplevelse för individen. Detta benämner författarna
som en sweet spot (ibid).

5.6.1 Analys av The Experience Realms
Pine och Gilmores fyra dimensioner skulle kunna appliceras på destinationers olika
områden. Till exempel skulle dimensionen lärande kunna uppfyllas av utbudet av
lärande center likt science centers eller i form av informationsskyltar för gästen.
Estetiken skulle hela destinationen kunna ta i beakt och arbeta utifrån besökarens
upplevelse av det visuella mötet med destinationen. Om destinationen harmoniserar
skulle den kunna uppfylla gästens känsla av vardagsflykt. Underhållning skulle
destinationen kunna erbjuda gästen genom sina attraktioner och upplevelser.
Modellen The Experience Realms skulle genom resonemanget ovan kunna
implementeras i arbetet med destinationsutveckling och därigenom uppfylla gästens
behov av immateriella värden. Genom detta skulle destinationer ha en chans att nå
Strategi 2020.

5.7 The Six Senses
Pink (2005) utgår i sin bok A whole new mind - Why right-brainers will rule the
future från teorin om de två olika hjärnhalvorna och deras säregna karaktärsdrag och
nyckelbegrepp. Tankesättet och attityden till livet från den vänstra hjärnhalvan
innebär logiskt tänkande, analytiskt, funktionellt, textligt, språkligt samt att
hjärnhalvan arbetar sekventiellt och tar en sak i taget. Den vänstra halvan inrymmer
språkförmåga i både tal och skrift, medvetande, matematik samt jagets historiska
aspekter och framtidsplaner. Det högra tankesättet som utgår från den högra
hjärnhalvan karakteriseras av omedvetna förmågor så som intuition, känslosamhet,
kreativitet, orienteringsförmåga, helhetsuppfattning, formkänsla, igenkänning och
tolkning av ansiktsuttryck samt musikalitet. Den håller sig till det som finns här och
nu och arbetar med flera olika saker samtidigt (ibid).
Pink (2005) menar att människor värdesätter vänstra hjärnhalvans tankesätt högre och
tar det mer seriöst än den högra hjärnhalvans tankesätt även fast människan behöver
båda två. Pink menar att det gångna årtiondet har tillhört den logiska hjärnan, och en
viss typ av personer, som arbetar med datorer, programmering och IT. Han menar att
det nu är på väg att förändras och framtiden hör till en annan typ av människor som
är kreativa, empatiska och meningsskapande. Människorna i västerländerna är på väg
från informationsåldern till en ekonomi och ett samhälle som Pink kallar för The
Conceptual Age där kreativiteten och uppfinningsrikedomen är det centrala. Enligt
Pink behöver människor komplettera sitt tänk och attityd till livet utifrån den vänstra
hjärnhalvan till ett tänk utifrån sex färdigheter hämtade från den högra hjärnhalvan.
Tillsammans kan dessa sex förmågor hjälpas åt att utveckla ett helt nytt tankesätt som
samhället kräver. Enligt Pink kommer dessa sex sinnen alltmer att vägleda
individernas liv och forma människans värld.
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Pink’s teori utgår ifrån sex olika förmågor som nämnt ovan. Följande är de sex
sinnena; design, story, symphony, empathy, play samt meaning. Fritt översatt till
svenska står dessa för design, berättande, symfoni, empati, lek och mening. Vidare i
studien kommer vi att använda de engelska begreppen. Pink (2005) menar att dessa är
grundläggande mänskliga förmågor. De är attribut som finns hos alla människor vilka
drivs av inre motivation och som måste vårdas (ibid).
Enligt Pink (2005) är de sex förmågorna något som alla människor kan arbeta med
och övervinna hos sig själva. Det är en värld där individer kan se möjligheter och
mönster samt skapa nya saker genom att kombinera idéer från olika områden och
skapa en konstnärlig samt emotionell skönhet. I den nya tidsåldern förstår individer
sig på människors interaktion och sig själva på ett helt nytt sätt. Människan finner
syfte och mening för att frodas vilket är viktigt för både företag och
självförverkligande (ibid). Nedan följer en introduktion till de sex förmågorna.
Kärnan av design enligt Pink (2005) kan förklaras som den mänskliga naturen, att
forma omgivningen för att uppfylla de behov som ger mening till människors liv. Det
handlar inte längre bara om funktion i produkterna, upplevelserna och livsstilen utan
nu handlar det om att skapa något som också är fint, unikt och känslomässigt
engagerande (ibid).
Story kan förklaras som att när fakta har blivit så allmänt och konstant tillgängligt blir
det mindre värdefullt menar Pink. Vad som är av betydelse är förmågan att sätta
informationen i ett sammanhang och att leverera den med en känslomässig påverkan.
Precis som design blir berättelser ett nyckelverktyg för företag och individer att
särskilja sina produkter och tjänster på i en stor marknad (ibid).
Symphony innebär enligt Pink att se samband och sammanställa alla bitar snarare än
att analysera. Att se mönster och samband mellan vitt skilda områden samt att para
ihop dessa för att sedan se helheten (ibid).
Empathy är förmågan att kunna föreställa sig själv i någon annans position och känna
dennes känslor (Pink, 2005). Det är förmågan att vara i någon annans skor, se med
dennes ögon och känna med dess hjärta (ibid).
Play innefattar de tre delarna spel, humor och glädje och har blivit en viktig del i
människans välbefinnande (Pink, 2005). Humor visar på emotionell intelligens och
karakteriserar den högra hjärnhalvan. Även glädje visar på sin makt genom att det gör
människan mer produktiv och uppfylld (ibid).
Pink (2005) menar att strävan efter meaning och meningsfullhet är den centrala
drivkraften och den motiverande motorn till mänsklig existens. Jakten på mening är
en kombination av externa omständigheter och en inre vilja som för detta till ytan
(ibid).
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5.7.1 Analys av The Six Senses
Pink (2005) menar att höger hjärnhalva är den kreativa samt emotionella halvan. Vi
identifierar att dessa förmågor som den högra hjärnhalvan besitter är liknande med de
som Boswijk et al., (2012) kallar immateriella värden som talar till människors
känslor och sinnen. Vi identifierar även att den vänstra hjärnhalvan som Pink menar
är den logiska halvan skulle kunna kallas de materiella värdena. Pink’s sex sinnen
eller förmågor motiveras vara immateriella värden. Vi identifierar även att begreppen
åka, bo, äta, göra skulle kunna identifieras som den vänstra hjärnhalvans förmågor
som de materiella värdena.
De sex förmågorna skulle kunna implementeras i Strategi 2020 som viktiga punkter
att uppfylla på destinationer för att konkurrera med de immateriella värdena och på så
sätt uppfylla Strategi 2020. Design skulle gå att implementera på hela destinationen, i
allt från tryckt informationsmaterial och informationsskyltar till hur entrén på
kommunhuset är utformat samt vilka blommor som är planterade i de allmänna
rabatterna. Story som handlar om att förmedla känslor och berättelser skulle genom
verktyget storytelling kunna appliceras på en destination genom att till exempel
utveckla vandringsleder eller att förmedla en historia kring en hembygdsgård på ett
innovativt sätt.
Att implementera begreppet symphony på en destination skulle kunna ske i form av
en samordning av aktörer från olika områden på destinationen för att skapa en
samstämmig destination med helhet. Vi identifierar att implementering av begreppet
empathy skulle på en destination vara en förutsättning för att lyckas. Då empathy går
ut på att föreställa sig själv i någon annans position identifierar vi att detta i
destinationsutvecklingstermer skulle vara att utgå från gästens position, känslor och
förväntningar. Play som visar på en emotionell intelligens och karakteriserar den
högra hjärnhalvan skulle kunna implementeras och genomsyra destinationen i allt
från design till bemötande av gästerna för en välkomnande destination. Begreppet
meaning skulle kunna implementeras hos destinationens aktörer för att de alla ska ha
samma kunskap och vilja att skapa meningsfulla upplevelser för de gemensamma
gästerna.

5.8 Analys av Strategi 2020
Vi har utifrån vårt upplevelseproduktionsperspektiv analyserat Strategi 2020 genom
att lyfta fram alla begrepp, ord och meningar som berör de immateriella värdena som
talar till människors känslor och sinnen. Det som bland annat nämns är värdskapet
där ett pilotprojekt har gjorts i Västsverige som visar att många turister är besvikna
och missnöjda med värdskapet och mottagandet på framförallt boenden (Svensk
Turism, 2010a:60). För att arbeta med att förbättra detta har projektet Swedish
Welcome skapats (ibid). De ord som kan relateras till de immateriella värdena är
kortfattat beskrivna i strategidokumentet.
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Vi har även analyserat Svensk Turisms (2010b) övergripande vision för Strategi 2020
som enligt företaget själv är en kaxig vision med flera starka ord för att kunna arbeta
för en konkurrenskraftig besöksnäring i Sverige.
Med fokus på hållbarhet ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020
är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt
förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder
kronor och erbjuder 35 exportmogna destinationer (Svensk Turism, 2010b:3)
Vi kan identifiera att det är materiella värden nämnda i visionen i form av siffror,
årtal samt ekonomiska termer (de fetstilta orden ovan). Tio år är ett begrepp som kan
räknas över tid. 2020 är även det ett årtal som infinner sig inom en viss tid. Basnäring
är en näring som ska stå som grund för Sverige och räknas utifrån den ekonomiska
omsättningen som skall vara stor för att näringen ska kallas basnäring.
Förstahandsval är något som kan rankas i en lista. Omsätter är en ekonomisk term
som handlar om att omsätta pengar. 500 miljarder kronor är pengar som går att räkna
och är basen för materiella ting. 35 exportmogna destinationer är något som kan
räknas och i detta fall något som visionen vill uppnå.
Vi uppfattar att Strategi 2020 har en materiell utgångspunkt genomgående i hela
dokumentet. Speciellt i den övergripande visionen, där företaget själv beskriver
visionen som en kaxig sådan med flera starka ord, som vi kan uppfatta är materiell.
Visionen innehåller därmed inga immateriella värden vilket vi identifierar är en
nödvändighet för att kunna konkurrera i upplevelsesamhället.
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6 KONKLUSION
I det här kapitlet presenteras de slutsatser vi dragit utifrån studiens resultat- och
analysavsnitt. Nedan besvaras även uppsatsens syfte samt våra forskningsfrågor. Sist
presenteras det verktyg vi har tagit fram.
Vi identifierar att människorna i upplevelsesamhället kräver mer än basbehoven och
de materiella värdena samtidigt som konkurrensen ökar för destinationer i och med
globaliseringen och urbaniseringen. Det krävs unika erbjudanden från destinationerna
på den globala och konkurrenskraftiga marknaden. Vi identifierar att erbjudanden att
konkurrera med skulle kunna vara de immateriella värdena som adderar mening till
människors liv och talar till individens känslor och sinnen. På så sätt har vi uppnått
syftet med studien genom att addera immateriella värden inom ramen för
upplevelseproduktion och de urval studien har för att i ett destinationsutvecklingsyfte
sträva mot Strategi 2020.
För att besvara studiens första forskarfråga har vi i vårt resultat gått igenom och
analyserat de teorier från upplevelseproduktion som är motiverade genom studiens
urval för området destinationsutveckling. Teorier som the six senses, de tre
generationerna, meningsfulla upplevelser, the experience realms, upplevelserummet
samt värdskap. När vi undersökt dessa teorier närmare har vi identifierat att de berör
de immateriella värdena samt att de skulle kunna implementeras på destinationer och
destinationsutveckling.
För att besvara studiens andra forskarfråga har vi identifierat att ovanstående fem
upplevelseproduktionsteorier skulle kunna implementeras i Pink’s teori om de sex
förmågorna. Meningsfulla upplevelser i Pink’s begrepp meaning för att skapa
meningsfullhet. Teorin om de tre generationerna skulle kunna integreras i play och
story för att genom lek skapa och fyllas av glädje tillsammans samt skapa historier
genom samproduktion. The experience realms skulle kunna appliceras på symphony
för att skapa helhet och harmoni mellan de olika dimensionerna i the experience
realms. Upplevelserummet skulle kunna ingå i design för att skapa trivsamma miljöer
som talar till människans känslor och sinnen genom bland annat form och estetik.
Värdskap skulle kunna integreras med empathy för att genom förmågan av gott
värdskap kunna föreställa sig själv i någon annans position.
Vi identifierar att teorierna som implementeras i Pink’s sex sinnen, som alla
behandlar de immateriella värdena, skulle kunna appliceras på destinationer. Detta
för att vara konkurrenskraftiga och nå Strategi 2020 och därmed svara på forskarfråga
två.
Vi identifierar även att Pink’s sex förmågor skulle kunna integreras med begreppen
åka, bo, äta, göra. Genom att integrera de sex förmågorna med åka, bo, äta, göra kan
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ett verktyg för destinationsutveckling ta form och appliceras på destinationer för att
nå Strategi 2020 och därmed svara på studiens andra forskarfråga.

6.1 Verktyg för destinationsutveckling
För att tydligt visa på hur upplevelseproduktionsteorierna skulle kunna appliceras på
destinationer för att nå Strategi 2020 har vi tagit fram ett verktyg. I verktyget har vi
integrerat de två hjärnhalvorna som symboler för verktygets två axlar. Den vänstra
hjärnhalvan står på den horisontella axeln och innefattar åka, bo, äta och göra. Den
lodräta axel står för den högra hjärnhalvan. Den innefattar Pink’s sex sinnen eller
förmågor; design, story, symphony, empathy, play samt meaning.
Det första en destination bör göra är att se om de kan erbjuda de grundläggande
behoven, åka, bo, äta, göra i form av fungerande infrastruktur, logi, restauranger och
attraktioner. De behöver se över om det till exempel finns boendeanläggningar så
som hotell, vandrarhem eller stugor. Det måste även finnas någon typ av restaurang
eller matställe och möjlighet till infrastruktur. Viktigt för destinationsutvecklare att ta
hänsyn till är även att det ska finnas någonting för besökarna att göra på
destinationen.
Destinationsutvecklare bör först se över sin destination utifrån den horisontella axeln
som är beskriven ovan. Sedan bör de gå igenom den vertikala axeln och se om de kan
leverera och uppfylla alla sex förmågor.

Figur 6.1 Verktyg för destinationsutveckling (Egen modell)
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Nedan ger vi vissa förslag på vad destinationsutvecklare kan ta hänsyn till utifrån
Pink’s sex förmågor i samspel med resterande urvalsteorier och begreppen åka, bo,
äta samt göra.

6.1.1 Design
Destinationsutvecklare skulle kunna tänka på att design bör skapas med omtanke och
eftertanke som fokuserar på mer än funktion och gestaltning. De bör ta hänsyn till att
det är rent och inbjudande på destinationen. Till exempel att vackra rabatter är
skapade och rensade, att det inte finns någonting synligt som är trasigt, att offentliga
toaletter är lättillgängliga och rena. Det bör även ta hänsyn till att papperskorgar är
placerade på rätt ställen och att inredning av såväl offentliga som privata platser och
företag lever upp till de krav som ställs från ett besökarperspektiv. Likt Mossberg
(2003) menar, att när gästen är på en plats så har den tid att utvärdera, ta till sig och
insupa allting runt omkring i upplevelserummet, som vi identifierar skulle kunna vara
en destination. Därför bör det vara lika viktigt att tänka på såväl busskurer, entrén till
mataffären, torg, museer, informationsmaterial och andra offentliga ytor. Besökarens
sinnen är något som destinationsutvecklare även bör ta hänsyn till precis som flödet
på en destination. Det bör vara lätt att ta sig fram som gäst på platsen. Design handlar
om gästens kvalitets- och helhetsuppfattning samt om att skapa meningsfulla
upplevelser för de besökare som kommer för att uppleva destinationen.
Nyckelord: estetik, omtanke, eftertanke, inbjudande, sinnen, mervärde,
meningsfullhet

6.1.2 Story
Story inom destinationsutveckling skulle gå att arbeta med på många sätt.
Destinationsutvecklare bör ta i beakt att skapa en röd tråd och gärna ett tema på
destinationen. Vid arbetet med story och berättande bör tema, känslor, gestaltning
och lärande läggas stor vikt vid. Story handlar ofta om berättelser och om information
vilket skulle gå att använda på en destination för att framhålla kulturområden eller
specifika karaktärer för att nämna något. Berättelser kan, i ett gästperspektiv, förgylla
någonting som annars inte är intressant i sitt vanliga ursprung. Utvecklare skulle även
under denna punkt kunna utgå ifrån modellen the experience realms och dimensionen
lärande.
Nyckelord: berättelser, historia, karaktärsdrag, tema, röd tråd, gestaltning, lärande

6.1.3 Symphony
Symphony skulle destinationsutvecklare kunna ta hänsyn till genom att ha en väl
fungerande kontakt med resterande aktörer på destinationen. Genom att inspirera
aktörerna att se sin del i helheten samt att aktörerna hjälper varandra på destinationen.
Utvecklare bör inspirera berörda aktörer så som företag, föreningar samt statlig
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verksamhet till att våga gå utanför sitt kärnområde. Detta för att tillsammans skapa
harmoni, en tydlig helhet och nå ett gemensamt mål. För att harmoni skall råda på en
destination, inte bara mellan aktörer utan även på den fysiska platsen, skulle the
experience realms kunna implementeras hos aktörerna och på destinationen som
helhet.
Nyckelord: harmoni, delar, helhet, gemensamt, tillsammans, mål

6.1.4 Empathy
Empati identifierar vi skulle kunna vara en av de mest betydande av de immateriella
värdena. Det är något som direkt är kopplat till människan och dess fysiska och
psykiska tillvaro. Destinationsutvecklare skulle kunna ta hänsyn till denna punkt
genom värdskapets teorier och följa dessa. Genom att alltid utgå ifrån gästens
perspektiv, att sätta sig in i gästens situation, veta vad som nöjer en gäst, vad en gäst
förväntar sig och uppfylla detta. Att mötas på samma villkor och ha med hjärtat vid
mötet där gästens första intryck och känslor av destinationen betyder mycket för både
destinationen och gästen själv. Något utvecklare på platsen kan ta i beaktning är att
de kan försöka inspirera aktörerna på destinationen till ett gemensamt och gott
värdskap för en destination i harmoni.
Nyckelord: gästperspektiv, välkomnande, första intrycket, närvarande, härvarande,
fysisk närvaro

6.1.5 Play
Likt empati ovan är play något som människan själv utövar och genom sin lek,
humor och glädje skulle kunna framstå som genuin. Det destinationsutvecklare skulle
kunna implementera i aktörernas organisationer är vikten av social och emotionell
intelligens när de bemöter gästerna. Detta genom exempelvis kreativitet och
innovationsförmåga. Vissa saker bör inte besökarna se eller uppleva vilket utvecklare
bör beakta. De skulle genom att implementera begreppen fronstage och backstage i
sitt arbete kunna ta hänsyn till detta. Empati och resonemanget om värdskap skulle
även kunna vara relevanta för implementeringen av förmågan play på destinationen.
Dimensionen underhållning i modellen the experience realms skulle även kunna
beaktas under denna punkt.
Nyckelord: glädje, humor, genuinitet, emotionell intelligens, karaktär, frontstage,
backstage

6.1.6 Meaning
Destinationsutvecklare skulle kunna utgå ifrån och ta hänsyn till att gästernas
upplevelse av destinationen är avgörande för om de kommer tillbaka. För att ta detta i
beakt skulle utvecklare kunna kartlägga vad gästerna upplever som minnesvärt och
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meningsskapande av destinationen. Att engagera, involvera samt skapa mervärden
för gästen genom ovanstående punkter i verktyget skulle kunna vara sätt för aktörer
på destinationen att skapa meningsfullhet. Utvecklare skulle även kunna utgå ifrån
the experience realms och genom de fyra dimensionerna i modellen skapa mervärden
för gästen.
Nyckelord: minnesvärd, mervärde, tillfredställelse, engagemang
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION
Nedan diskuteras studiens viktigaste begrepp så som resultat, genomförande, metod
och kvalitetsbegrepp. Förslag till fortsatta studier och praktiska tillämpningar
presenteras även.

7.1 Metodreflektion
Vi har i vår kvalitativa studie haft ett positivistiskt förhållningssätt och en deduktiv
ansats. Genom en forskningsöversikt har vi kompletterat ett forskningsområde,
destinationsutveckling, med ett nytt perspektiv, de immateriella värdena inom
upplevelseproduktion. Detta för att besvara studiens syfte och forskarfrågor. Vi valde
att göra en forskningsöversikt då vi insåg att det finns väldigt mycket information om
destinationsutveckling, och då enbart bara i Sverige. Vi ville därför skapa en bättre
sammanhängande bild av det hela genom att göra en forskningsöversikt. Vi valde
därmed att utesluta intervjuer och enkätstudier, för att vi ansåg att det redan fanns
väldigt mycket skrivet material. Det som varit svårt med valet av forskningsöversikt
som metod är att begränsa översikten då det finns en mängd material inom området.

7.2 Studiens kvalitetsbegrepp
Vi ville i vår studie undersöka om destinationsutveckling kunde kompletteras av de
immateriella värdena för att nå Strategi 2020. Därför har vi använt oss av aktuella
och nyligen publicerade artiklar, regeringsbeslut och information om specifika
företag. Vi har använt oss av källor vilka har berört de områden som studien hade för
avsikt att beröra. Vi har även försökt att hitta källor som styrker varandra. Detta för
att studien skulle bli så reliabel som möjligt. I konklusionen kom vi fram till att vi
uppfyllt studiens syfte samt även svarat på de två forskarfrågorna, vilket gjort att vi
har en hög validitet.

7.3 Studiens genomförande
Vi har i metodavsnittet beskrivit hur studien genomförts så läsaren själv skall kunna
avgöra kvaliteten av vår studie. Vi har båda varit väldigt intresserade av
forskarområdet och av alla studiens delar vilket gjort att vi har haft svårt att begränsa
omfånget av studien. Litteratursökningen och datainsamlingen fann inga slut vilket
gjorde att vår uppsatta tidsram skred över. Vi insåg även att det är omöjligt att belysa
och ta del av allt material inom studiens tidsram. Vi gjorde avgränsningar för att det
skulle kunna vara realistiskt att genomföra studien. Vi valde att fokusera på
destinationsutveckling i Sverige men vi skulle kunnat avgränsa oss till en specifik
destination i Sverige.
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När vi bearbetat Strategi 2020 har vi upplevt det som ett komplext dokument med
diffusa skillnader mellan mål, visioner samt strategier. Vi valde att fokusera på enbart
en av strategierna i Strategi 2020 för att kunna forska inom den omfattning en
kandidatexamen har. Vi gjorde ett urval för att forma kriterier för de teorier som
skulle besvara studiens forskningsfrågor och för att utesluta, för studien, irrelevanta
teorier. Vi har bearbetat allt material tillsammans genom hela studien då vi ansett det
viktigt att vi båda skulle vara delaktiga i alla delar. Vi har båda samma slags språk
och vokabulär vilket enligt oss gynnar vår studie och gör det lättare för läsaren att ta
till sig.

7.4 Praktiska tillämpningar
Studiens resultat och de verktyg som har tagits fram skulle kunna användas praktiskt
för destinationsutvecklare då de ska identifiera vilka immateriella resurser de har på
destinationen alltså när de gör en nulägesanalys. De kan sedan se vad destinationen
skulle behöva arbeta med och vad de redan har. En förhoppning vi har är att
verktyget kan komma till nytta i branschen.

7.5 Förslag till vidare forskning
Då vi under två månader har genomfört vår studie om destinationsutveckling har vi
som tidigare nämnt insett att det är en enormt komplex situation och det görs i
skrivande tid satsningar på just destinationsutveckling. Egentligen skulle vi kunna
fortsätta att skriva på vår studie i all oändlighet, men då hade det inte längre varit en
kandidatuppsats utan snarare en avhandling. Det är med glädje vi skriver detta avsnitt
om vidare forskning då det finns mycket mer att fördjupa sig inom, förutom det vi
kommit fram till i vårt resultat och analys. För att det ska bli lättare och mer
överskådligt har vi valt att referera till vidare forskning i en punktlista som följer
nedan;
Ø Då vi berört flera immateriella värden i vår studie skulle fortsatt forskning
kunna vara att undersöka vilka eller vilket immateriellt värde som är de
mest viktiga inom destinationsutveckling.
Ø Då vi genom vår studie tagit fram ett verktyg skulle vidare forskning
kunna vara att se om det fungerar i praktiken.
Ø Visionen om 35 exportmogna destinationer vid år 2020 som benämns i
Strategi 2020 skulle kunna forskas vidare på och följa upp denna vision.
Se på vad som har gjorts och hur det har gått på de utvalda destinationerna
så som Åre, Stockholms Skärgård eller Kiruna.
Ø Arbetet med satsningen på Swedish Welcome skulle kunna följas upp och
det skulle kunna forskas kring vad en satsning av detta slaget innebär.
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