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Förord 
 

Efter att vi på varsitt håll rest, jobbat och upptäckt världen, kom vi båda till insikt om att det 

bästa vi vet är att skapa upplevelser för andra och att få andra människor att må bra. Vi 

möttes för första gången under introduktionen till Upplevelseproduktionsprogrammet, 

hösten 2008, och fann under våra år i Piteå inte bara varandra utan också våra gemensamma 

intressen inom områdena destinationsutveckling och kommunikation. 

Ur det föddes det arbete som du nu håller i din hand. Över dessa rader har vi skrattat, jublat 

och våndats i många, långa timmar. Vi vill därför inleda med att sända ett stort och varmt 

tack och en bukett rosor till vår fantastiska handledare Caroline Stenbacka Nordström, som 

gång på gång hjälpt oss framåt i processen och fått oss att flyga på moln från hennes kontor. 

Lika varma tack vill vi ge vår mentor och programkoordinator Hans Gelter, och våra tolv 

informanter som alla bidragit med goda råd och ovärderlig kunskap till vårt arbete.  

När vi passerat mitten av maj 2011 och deadline för inlämning började närma sig, hade vi 

under några dagar lyckan att få dela vårt svettiga hemklassrum, ångestattacker, snabbkaffe 

och varma skratt tillsammans med Cecilia Vikström och Erik ”Crazy eyes” Holmström. Tack 

för att ni är ni. 

Slutligen vill vi rikta våra varmaste tack och många kramar till våra underbara familjer – 

Karlsson och Fjäll/Sjölund som alltid funnits där och stöttat när vi drömt oss bort, samt till 

våra vänner och klasskamrater som givit oss tre oförglömliga år i Piteå. 

Ett stort tack också till oss själva – vi gjorde det! Med stolthet och glädje lämnar vi nu 

studielivet för en ljus framtid. 

 

 

Piteå, 2011-06-19 

 

Veronica Fjäll & Kristin Karlsson 
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Sammanfattning 
 

En nationell vision om att fördubbla turismomsättningen i Sverige till år 2020 har nyligen 

publicerats av vår regering. Samtidigt står destinationsutvecklingsorganisationen Piteå 

Presenterar inför en omorganisation. 

Syftet med vårt examensarbete är att med detta som bakgrund, utveckla vad begreppet 

”destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv” skulle kunna vara. Vi vill 

också se hur begreppet praktiskt skulle kunna tillämpas på organisationen Piteå Presenterar.  

Genom att göra kvalitativa intervjuer med medlemmar i organisationen såg vi snart att 

samtliga informanter upplevt att det finns ett stort behov av en destinationsorganisation i 

Piteå, men att det saknats engagemang för destinationsutvecklingsprocessen.  

Här ser vi att upplevelseproduktion skulle kunna vara ett utmärkt verktyg för att skapa 

engagemang för destinationsutveckling hos medlemmar i en destinationsorganisation. 

Genom att se medlemmarna i organisationen som medproducenter i utvecklingen, kan 

medlemskapet upplevas som mer positivt och meningsfullt. Vår förhoppning och tro är att 

det kan få dem att transformeras till att känna ett engagemang för destinationen, som är 

hållbart över tid. 

I våra konklusioner presenterar vi ett förslag på en aktionsplan som visar hur begreppet 

”destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv” praktiskt kan tillämpas. 

Aktionsplanen är utformad med syfte att stärka de interna relationerna i organisationen, för 

att skapa ett större engagemang från både medlemmar och styrelse. 

 

Nyckelord: Upplevelseproduktion, destinationsutveckling, meningsfulla upplevelser  
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Abstract 
 

Our government has recently published a vision about redouble the tourism movement in 

Sweden until the year 2020. At the same time the local destination organization Piteå 

Presenterar is standing before a re-organization. 

The point with our examination paper is to develop what the concept “destination 

developing from an experience production point of view” could be. We also want to see if 

this concept could conform into the organization Piteå Presenterar. 

By doing quality interviews we noticed that almost every one of our informants experienced 

the need for a destination developing organization in Piteå, but there has been a lack of 

commitment toward the process of destination developing. 

We believe that experience production could be an excellent tool for creating commitment 

for the members of Piteå Presenterar in the process of destination developing. By 

considering the members as along producers in the process we believe that the membership 

can be seen as something more positive and meaningful. And our hope and believe is that 

this can make them transform in to feeling commitment for the destination that is 

sustainable during time.  

We present a plan of actions in our conclusions that shows how the concept “destination 

developing from an experience production point of view” could be administer. And the plan 

of actions is developed with a purpose to strengthening the internal relationship in the 

organization, and to create a bigger commitment from both members and management. 

 

Keywords: Experience production, destination developing, meaningful experience  
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel presenterar vi det problemområde vi valt att gå in på i vårt arbete, 

samt bakgrunden till detta. Vi definierar vad vi menar med upplevelseproduktionsperspektiv, 

och formulerar vårt syfte och våra forskningsfrågor här. 

Under våra tre år vid upplevelseproduktionsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet, har 

vi utvecklat ett gemensamt intresse för turism, destinationsutveckling och 

marknadskommunikation. Därför föll det sig naturligt för oss att studera ett av de här 

ämnena, ur ett upplevelseproduktionsperspektiv, i vårt examensarbete. I vårt arbete kommer 

vi genomgående att använda oss av begreppet upplevelseproduktion, därför ser vi det som 

en naturlig start att börja med att kortfattat beskriva varför vi valt den utgångspunkten.  

Upplevelseproduktionsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet startades när man såg ett 

behov av ökad kunskap om de kreativa näringar som ingår i upplevelseindustrin (Gelter, 

2007). Upplevelseindustrin definieras av KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskaps- och 

kompetensutveckling) som ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 

förhållningsätt, som har till huvuduppgift att skapa eller leverera upplevelser i någon form 

(Anders Sjöstedt, Upplevelseindustrin, 2008). Detta begrepp inkluderar flera branscher: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektorer i upplevelseindustrin (Utifrån KK-stiftelsens definition) 

Arkitektur    Media 

Dator- och tv-spel   Mode 

Design    Musik 

Film    Måltid 

Foto    Scenkonst 

Konst    Turism/Besöksnäring 

Litteratur   Upplevelsebaserat lärande 

Marknadskommunikation 
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Figur 1: Sektorer i Upplevelseindustrin (modifierad design) 
Källa: KK-stiftelsen (Anders Sjöstedt, Upplevelseindustrin, 2008) 
 

Under KK-stiftelsens satsning på upplevelseindustrin under åren 2000-2009, stiftade 

”Nätverket för Upplevelseindustrin” åtta mötesplatser i olika delar av Sverige (Anders 

Sjöstedt, Upplevelseindustrin, 2008). Mötesplatserna representerar de ovanstående 

branscherna och Piteå utsågs till en av dem. Mötesplats Piteå hade turism, kompletterat 

med media och musik, som kärnområde och etablerades år 2003 (Generator, 2011). Utifrån 

detta har vi valt att problematisera området turism och besöksnäring i vårt arbete. En mer 

utförlig bakgrund till detta val följer i nedanstående avsnitt. 

 

1.1 Bakgrund 

Turistnäringen i Sverige är en växande näring med allt större betydelse för landets välstånd 

(Näringsdepartementet, Regeringskansliet, 2011). År 2009 omsatte näringen 252 miljarder 

kronor och hade 160 000 anställda på årsbasis (Svensk Turism AB, 2010). Men Svensk Turism 

AB (2010) belyser att näringen inte bara är viktig på detta område utan också av andra skäl, 

exempelvis för att stärka Sverige som varumärke utomlands, för att bidra till regional 

utveckling och som stöd för övrigt näringsliv. Turism utnämndes nyligen av Maud Olofsson, 

svensk näringsminister, till Sveriges nya basnäring.  I samband med det klargjorde hon att 

Sveriges regering har en ambition att investera i svensk turismutveckling då de tillsammans 

med turistnäringen, myndigheter, organisationer och de olika regionerna i Sverige vill 

fortsätta arbetet med att göra Sverige till ett av Europas mest attraktiva resmål 

(Näringsdepartementet, Regeringskansliet, 2011). 

I juli 2010 publicerade Svensk Turism AB en nationell strategiplan för den svenska 

turistnäringen. I denna plan presenterades en vision om att omsättningen inom svensk 

turism ska ha fördubblats till år 2020 (Svensk Turism AB, 2010). Turistminister Maud 

Olofsson kommenterade detta i dokumentet Turism – Sveriges nya basnäring: ”För att stödja 

visionen satsar regeringen och flera av våra myndigheter på att bättre koordinera offentliga 

insatser för att nå en långsiktigt hållbar utveckling för svensk turism. För att arbetet ska bli 

framgångsrikt kommer det att ske i nära dialog med turistnäringen men också med regionala 
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aktörer, högskolor och andra som vill bidra till att stärka svensk turistnäring.” 

(Näringsdepartementet, Regeringskansliet, 2011).   

Destinationsutveckling, är enligt Bohlin & Elbe (2007) en aktivitet eller process som 

genomförs med syfte att ge just en långsiktig, hållbar och utvecklingsbar turistnäring. 

Destinationsutveckling kan ske på olika nivåer – internationellt, nationellt, regionalt och 

lokalt (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, & Wanhill, 2008). Men som regel, menar Bohlin och 

Elbe (2007), upplever en turist vid sitt besök av en plats eller ett område just det som finns 

där, inte vad som finns i den övriga regionen eller landet som helhet. Därför är det enligt 

Cooper med flera (2008) viktigt att det lokala och regionala destinationsarbetet görs i 

samverkan och enlighet med det nationella arbetet. 

 

1.2 Berörda destinationsorganisationer 

I det här avsnittet presenterar vi de organisationer som vi kommit i kontakt med under vårt 

arbete. Vi har valt att göra en studie på den lokala destinationsorganisationen Piteå 

Presenterar, men för att ge den helhetsbild som Cooper med flera (2008) menar är så viktig 

beskriver vi här även den regionala och den nationella organisation som de arbetar mot. 

Visit Sweden arbetar med destinationsutveckling på nationell nivå (VisitSweden, 2011), 

Swedish Lapland arbetar inom samma område på regional nivå (Jaensson, 2011) medan 

Piteå Presenterar arbetar med utveckling på lokal nivå (Trapp, 2011). 

1.2.1 Visit Sweden  

Regeringens önskan och vision om en långsiktig hållbar utveckling av svensk turism delas av 

bland andra organisationen Visit Sweden AB. Tillsammans med Tillväxtverket har Visit 

Sweden AB fått regeringens uppdrag att leda en samverkansgrupp för att öka tillväxten inom 

turistnäringen (Svensk Turism AB, 2010). Visit Sweden AB beskrivs på sin hemsida 

(VisitSweden, 2011) som ett kommunikationsföretag som ägs gemensamt av statens 

Näringsdepartement och den svenska turistnäringen, Svensk Turism AB. Organisationens 

uppdrag är att marknadsföra varumärket Sverige internationellt, samt att marknadsföra 

svenska destinationer och upplevelser utomlands (Visit Sweden AB, 2011).  
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Medan Visit Sweden arbetar med att stärka och marknadsföra Sverige som varumärke 

arbetar 24 regionala turistorganisationer i landet med att stärka sina regionala och lokala 

besöksnäringar. De här organisationerna är fristående från Visit Sweden och finansieras från 

kommuner, landsting, privata organisationer eller via medlemssystem. De regionala 

turistorganisationerna har som främsta uppgift att arbeta med utveckling, samordning och 

marknadsföring av sin region och den lokala turistnäringen. (VisitSweden, 2011) 

1.2.2 Swedish Lapland 

Swedish Lapland Tourism Ekonomisk Förening (härefter nämnd som Swedish Lapland) är en 

av de regionala turistorganisationer som ligger fristående under Visit Sweden (Jaensson, 

2011). Föreningens övergripande mål är att öka regionens (som här innefattar Norrbottens 

län och Skellefteå) attraktions- och konkurrenskraft och därigenom uppnå en ökad 

tillströmning av besökare till regionen (Swedish Lapland Tourism Ekonomisk Förening, 2011). 

Samma källa beskriver att verksamheten är uppbyggd ur ett ”nedifrån och upp”-perspektiv 

där rollerna är tydligt fördelade mellan föreningen, de lokala destinationerna och deras 

entreprenörer. På de internationella marknaderna samarbetar Swedish Lapland i stor 

utsträckning med Visit Sweden (Swedish Lapland Tourism Ekonomisk Förening, 2011). 

Föreningens VD, Jan-Erik Jaensson (2011), menar att Swedish Lapland arbetar på en regional 

nivå tillsammans med destinationsorganisationer på lokal nivå med att stärka varumärket 

Swedish Lapland som helhet, men också med att genom samordning och samarbete stärka 

de enskilda destinationerna och aktörerna inom dem både när det gäller varumärke och 

självförtroende. Swedish Lapland strävar efter att uppfylla visionen om fördubblad 

turismomsättning i regionen, som innefattar 10 destinationer varav Piteå är en, till år 2020 

(Jaensson, 2011).  

1.2.3 Piteå Presenterar 

För att stärka Piteå som destination arbetar den näringslivsstyrda organisationen Piteå 

Presenterar med att öka Piteås attraktionskraft lokalt, regionalt och internationellt (Piteå 

Kommun, 2011). Organisationen är finansierad av Piteå Kommun, EU-medel och via 

medlemsavgifter (Trapp, 2011).  

Föreningens ordförande (Trapp, 2011), beskriver hur det från början var två organisationer, 

Piteå Presenterar handel och Piteå Presenterar Turism och Arrangemang. Men när 
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kommunen insåg att de behövde finansiera båda organisationerna kom ett krav om att de 

skulle slås ihop (Trapp, 2011). 

Resultatet av sammanslagningen blev Piteå presenterar, som på Piteå Kommuns hemsida 

(Piteå Kommun, 2011) beskrivs som en ekonomisk förening som vänder sig till 

organisationer, företag och myndigheter i Piteå som i sina verksamheter har nytta av en 

ökad tillväxt samt utveckling av Piteå som destination. Föreningens ordförande (Trapp, 2011) 

beskriver under en intervju hur organisationen, som är uppbyggd som ett paraply, under de 

senaste åren har letts av en VD och omfattat en styrelse på åtta personer och cirka 120 

medlemsföretag. 

År 2003 anlitade Piteå Presenterar en konsultfirma för att genomföra en så kallad 

KraftProcess (Trapp, 2011). Den beskrivs så här av konsultfirman: ”KraftProcessen är vår 

"strategi för strategin", en metod och ett förhållningssätt som syftar till kontinuerlig 

utveckling och lärande. Ambitionen är ett lärande system, där alla aktörer tar gemensamt 

ansvar för utvecklingen.” (Graffman, 2011). Processen startade med att 45 aktörer på 

länsnivå (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn) intervjuades djupgående om turismfrågor i 

Norrbottens län. Bland informanterna fanns bland annat småföretagare, 

kommuntjänstemän och politiker representerade. (Graffman Företagsledning & Utveckling 

AB, 2003) Utifrån detta intervjumaterial gjordes sedan en SWOT-analys för Piteå som 

destination. En SWOT-analys beskrivs av Kotler (2009) som en övergripande utvärdering av 

ett företags, eller i detta fall en destinations, styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). 

När intervjuresultaten sammanställts användes det som underlag för vidare arbete med 

processen, som så småningom ledde till Gästboken - en strategiplan för Piteå som 

destination, som färdigställdes år 2007 (Informant 6 – se tabell 5). Piteå Presenterar står just 

nu, våren 2011, inför ännu en omorganisation (Trapp, 2011). 

 

1.3 Problemområde 
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Med den undervisning vi tagit till oss under våra år vid Upplevelseproduktionsprogrammet 

som grund, har vi funnit ett intresse för områdena destinationsutveckling och 

upplevelseproduktion, och hur man skulle kunna koppla dem till varandra.  

1.3.1 Vårt upplevelseproduktionsperspektiv  

I dagens samhälle har det blivit en trend att använda ordet upplevelse. Ordet används som 

beskrivning av allt från makeup-kurser till bågskytte, och i reklam för till exempel 

Bredbandsbolaget och korvbröd. Vi vill därför vara tydliga med vilket värde vi lägger i ordet i 

vårt arbete. 

Författarna Boswijk, Thijssen och Peelen (2007) gör i boken “The Experience Economy a new 

perspective” skillnad på två olika upplevelsebegrepp. Erlebnis beskrivs som något som ger 

gästen ett värde under en begränsad tid;  

”An immediate, relatively isolated occurrence with a complex of emotions that make an 

impression and represent a certain value for the individual within the context of a specific 

situation.”  

Erfahrung ger enligt författarna något mer hållbart och långsiktigt; 

”Experiencing is a continuously interactive process of doing and undergoing, of action and 

reflection, of course an effect, which has a meaning for the individual in more than one 

context of his life. A meaningful experience gives the individual a different outlook on the 

world and/or himself” (Boswijk & Thijssen & Peelen, 2007). 

När vi hädanefter använder ordet upplevelse så är det Boswijk med fleras (2007) definition 

av Erfahrung vi syftar på. Meningsfulla upplevelser som enligt ovan ger individen en 

förändrad uppfattning av världen och/eller av sig själv. 

Under våra tre år på Upplevelseproduktionsprogrammet har vi tagit till oss Pine och 

Gilmores (1999) uppfattning om att man aldrig kan skapa en upplevelse för någon annan, 

utan bara skapa förutsättningarna för den. Utifrån Boswijks definition av erfahrung handlar 

begreppet upplevelseproduktion, i vårt arbete, alltså om att producera förutsättningar för 

meningsfulla upplevelser. Därför har vi i vårt arbete valt att använda oss av begreppet 

upplevelseproduktionsperspektiv.  
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Destinationsutvecklingsorganisationen Piteå Presenterar, som tillsammans med Visit Sweden 

och Swedish Lapland vill uppnå visionen om att fördubbla turismomsättningen i Sverige till 

år 2020 (VisitSweden, 2011), står idag inför en omorganisation (Trapp, 2011).  

Att skapa engagemang för destinationsutveckling, hos de aktörer som behöver vara med i 

processen, är enligt Cooper med flera (2008) ett kritiskt moment för framgång. Bohlin och 

Elbe (2007) håller också de med om att det är otroligt viktigt att engagera aktörer och 

invånare på destinationen i processen, eftersom de alla kommer att bidra till gästens 

helhetsupplevelse. Pine och Gilmore (1999) menar att upplevelseproduktion syftar till att 

skapa engagemang hos gästen, den person som upplever. Författarna framhåller vikten av 

att alla medarbetare i en upplevelseproduktion behöver arbeta med samma mål och 

visioner, för att kunna skapa förutsättningar för goda upplevelser och engagemang hos både 

medarbetare och gäst. Även Boswijk med flera (2007) och Kotler och Keller (2006)    

understryker att det interna engagemanget är otroligt viktigt för att en organisation ska 

kunna nå sina externa mål. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att utveckla vad destinationsutveckling ur ett 

upplevelseproduktionsperspektiv skulle kunna vara, genom att studera medlemmars 

upplevelse av destinationsorganisationen Piteå Presenterar. 

 

1.5 Forskningsfrågor 

För att uppfylla syftet för vårt examensarbete vill vi i vår studie besvara ett antal 

forskningsfrågor. Dessa är: 

  

Hur kan destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv se ut? 

 

Hur har Piteå Presenterar upplevts av medlemmar i organisationen? 

 

Vad finns det, enligt medlemmar i Piteå Presenterar, för behov av en 

destinationsutvecklingsorganisation i Piteå? 
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Hur skulle man kunna implementera begreppet destinationsutveckling ur ett 

upplevelseproduktionsperspektiv, på organisationen Piteå Presenterar? 

 

 

 

  

1.6 Disposition 

Här presenteras upplägget för vår uppsats i korthet. 

Vi inleder i kapitel 1 med att introducera begreppet upplevelseindustrin, för att sedan gå 

vidare till vårt problemområde. Vårt syfte och våra forskningsfrågor presenteras också här, 

tillsammans med uppsatsens disposition. 

I kapitel 2 redovisar vi resultatet av den litteraturstudie vi gjort. I detta kapitel speglas också 

vår teoretiska förförståelse och svaret på forskningsfrågan ”Hur kan destinationsutveckling 

ur ett upplevelseproduktionsperspektiv se ut?” besvaras här. Eftersom detta perspektiv 

genomsyrar vår uppsats har vi valt att presentera det redan i kapitel 2. 

Vi fortsätter sedan med kapitel 3 där vi beskriver vårt metodologiska tillvägagångssätt. 

I kapitel 4 presenterar vi vårt empiriska material, som vi sedan analyserar och diskuterar i 

kapitel 5, där vi också svarar på våra två kvarvarande forskningsfrågor. 

I kapitel 6 avrundar vi vårt arbete med konklusioner och ett förslag på en aktionsplan för 

organisationen Piteå Presenterar, baserad på det begrepp vi kallar för 

upplevelseproduktionsbaserad destinationsutveckling. Vi sammanfattar svaren på våra tre 

första forskningsfrågor och besvarar därmed den fjärde frågan. 

Vårt arbete avslutas i kapitel 7 med en tillbaka- och framåtblickande diskussion som rör vårt 

arbetes kvalitet samt våra förslag på vidare forskning och praktiska tillämpningar. 
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2 Destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår litteraturstudie, och svaret på frågan ”Hur kan 

destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv se ut”.   

2.1 Inledning till vår litteraturstudie 

En destination definieras av Bohlin & Elbe (2007) som ”en plats eller ett område där turism 

utövas”. Destinationsutveckling, menar författarna, är något som har som övergripande 

ambition att öka omsättningen lokalt för att på så sätt få en livskraftig och utvecklingsbar 

turistnäring (Bohlin & Elbe, 2007). Precis det är vad destinationsorganisationen Piteå 

Presenterar vill arbeta för (Trapp, 2011) och vi har därför i vår litteraturstudie valt att 

undersöka hur de skulle kunna arbeta med destinationsutveckling, ur vårt 

upplevelseproduktionsperspektiv.  

2.2 Destinationsutvecklingsorganisation och viktiga begrepp 

I vår litteraturstudie har vi kunnat definiera ett antal områden som vi anser vara viktiga att 

reflektera över i destinationsutvecklingsprocessen. Huvudområdena tydlighet, samverkan 

och engagemang beskriver vi mer utförligt i detta avsnitt. 

2.2.1 Behovet av tydlighet och organisation 

Cooper med flera (2008) hävdar att det inom destinationsutveckling, precis som inom många 

andra områden, är otroligt viktigt med god planering för att nå uppsatta mål. En väl 

genomarbetad strategiplan är ett väldigt bra, kanske livsnödvändigt, verktyg för en lyckad 

destinationsutveckling. I en välutvecklad strategiplan behandlas bland annat vilka mål och 

visioner som finns för destinationsarbetet och hur de olika aktörer som medverkar i 

processen ska koordineras. Utifrån detta styrdokument kan destinationen sedan organiseras 

och utvecklas. (Cooper med flera, 2008) Cooper med flera (2008) menar alltså att det 

behöver finnas en god grund i allt arbete med destinationsutveckling, och att en fungerande 

intern organisation är A och O för ett fungerande externt arbete.  

Destinationsutveckling kan och bör organiseras och koordineras på flera olika nivåer, enligt 

Cooper med flera (2008). Samma författare gör en generell beskrivning av hur en, enligt 

honom, optimal destinationshierarki skulle kunna se ut. Författaren beskriver 
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destinationsutveckling på internationell, nationell och regional/lokal nivå, där internationell 

utveckling oftast handlar om att sätta generella, odetaljerade riktlinjer som kan stärka de 

nationella organisationerna. På nationell nivå menar Cooper att utvecklingsplaner för landet 

som helhet bör skapas. Ofta kan det också innebära att den nationella turismorganisationen 

sätter specifika mål för olika regioner i landet. I det regionala och lokala destinationsarbetet 

jobbar man utifrån egna syften och mål som hanterar frågor och uppgifter som rör det 

specifika området (Cooper med flera, 2008). Vi känner igen den önskade strukturen från de 

organisationer vi presenterat i kapitel 1.2 Berörda destinationsorganisationer (VisitSweden, 

2011) (Jaensson, 2011) (Piteå Kommun, 2011). I Sverige som destination finns en vilja att 

arbeta utifrån Coopers hierarkiska mönster (Visit Sweden, 2011). Cooper med flera (2008) 

understryker att det för lokala och regionala organisationer är viktigt att inte frångå de 

syften och mål som den nationella organisationen satt för landet som helhet. I en perfekt 

värld, menar författarna, arbetar den nationella, den regionala och den lokala 

destinationsorganisationen i harmoni med varandra men på olika genomförandenivåer. På 

alla nivåer, i den strategiplan som bör finnas för varje organisationsled, är det därför otroligt 

viktigt att precisera vad medlemmarna i de olika processerna ska arbeta mot för mål, vad de 

vinner på att samarbeta och vilket budskap som ska kommuniceras till 

slutkonsumenten/gästen på destinationen (ibid.). 

 

2.2.2 Behovet av samverkan och engagemang 

Som turister och konsumenter söker vi enligt Bohlin och Elbe (2007) idag nämligen allt mer 

efter helheter, där alla våra sinnen ska stimuleras vid exempelvis ett besök på en 

destination. Att en enhetlig och attraktiv bild av destinationen kommuniceras till oss innan, 

under och efter vårt besök är enligt samma författare av stor vikt för vad vårt intryck av 

destinationen kommer att bli. I samband med detta lyfts några aspekter som är viktiga att 

beakta för att tillmötesgå de olika krav och önskningar dagens turister har. Bohlin och Elbe 

(2007) menar att det är viktigt att i destinationsarbetet reflektera över gästens 

helhetsupplevelse av mötet, där den sociala miljön står i fokus. Här behöver man analysera 

gästens upplevelse av såväl den lokala guiden på plats och den service som där erbjuds, som 

hur gästen upplever bemötandet från lokalbefolkningen. Stämningen på platsen kan kopplas 

till den första punkten, men handlar också om gästens upplevelse av hur exempelvis 
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kulturhistoria, miljö och befolkningen kommuniceras, och hur de lever upp till gästens 

förväntningar eller eventuella fördomar. Slutligen lyfter författarna styrsystemet som en 

viktig faktor för destinationsutveckling, och menar då att grundläggande faktorer som till 

exempel marknadsföring, organisation och samordning är en förutsättning för att ur ett 

ekonomiskt perspektiv lyckas med destinationsutveckling. (Bohlin & Elbe, 2007). 

Bohlin och Elbe (2007) beskriver också hur processen med att utveckla en destination 

behöver engagera och kommer att påverka många människor och företag på olika plan och 

nivåer på orten eller destinationen. De får medhåll av Cooper med flera (2008) som också 

skriver under på att avsaknad av engagemang från aktörer på destinationen kan vara ett 

problem som ofta uppstår. Därför kräver en lyckad destinationsutvecklingsprocess ett 

genomtänkt samarbete och bra koordinering av både offentlig och privat sektor samt 

representanter ur befolkningen på destinationen (Cooper med flera, 2008). Cooper med 

flera (2008) menar också att det är möjligt att de olika personer och organisationer som 

medverkar i processen går in i den med olika mål och förväntningar som ibland kan stå i 

konflikt med varandra. Därför är det oerhört viktigt att enligt föregående avsnitt vara tydlig 

med vilka mål som processen syftar till att uppfylla. (ibid.) 

Behovet av engagemang från aktörerna på destinationen är alltså något vi ständigt har 

återkommit till i vår studie. Enligt Bohlin och Elbe (2007) och Cooper med flera (2008) är 

tydlighet och samverkan när det gäller mål och visioner för processen av stor vikt för att 

skapa och upprätthålla engagemang. Hur vi ser på detta ur ett 

upplevelseproduktionsperspektiv visar vi i nästa avsnitt. 

 

2.3 Upplevelseproduktion – ett engagemangsskapande verktyg 

Begreppet ”upplevelseindustrin” introducerades år 1999 för att definiera det 

upplevelsesamhälle som också kallats för drömsamhälle, kulturell industri och kreativ 

industri (Gelter, 2007; Kelly 1998; Jensen 1999; Pine & Gilmore 1999; Caves 2000; Davenport 

& Beck 2002; Florida 2002; 2005) Upplevelseekonomin ses som en efterträdare till 

serviceekonomin, och som en företrädare till den transformationsekonomi (Gelter, 2007; 

Pine & Gilmore, 1999) som vi kommer att berätta mer om längre ner i detta kapitel. Pine och 

Gilmore (1999) menar att det i upplevelseekonomins begynnelse handlade om att hitta en 
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ny form av värde för konsumenten, som i följande stycken kommer att benämnas som 

gästen. Författarna exemplifierar detta med Walt Disney, som genom visionerna om sin 

Walt Disney World 1971 inte startade ytterligare en ”vanlig” nöjespark, utan snarare 

världens första temapark, där gästerna inte bara roades i åkattraktionerna utan också 

involverades i en ständigt pågående historia. Genom att för varje gäst iscensätta en 

produktion som involverade gästens sinnen genom synintryck, ljud, dofter, smaker och 

strukturer skapade medarbetarna på Walt Disney World en unik upplevelse för varje gäst. 

Men med det sagt handlar inte iscensättning eller produktion av upplevelser här om att 

underhålla gästen (Pine & Gilmore, 1999). Författarna menar istället liksom Boswijk (2007) 

att alla organisationer måste inse vikten av att i sitt arbete med vad det än är, skräddarsy 

sina erbjudanden för att ge mening och ett personligt värde till varje enskild gäst. Pine och 

Gilmore (1999) och Boswijk med flera (2007) är alltså överrens om att det snarare handlar 

om att engagera gästen än om att underhålla den.  

En av Pine och Gilmores (1999) definitioner av upplevelseekonomin är att det handlar om 

hur ett företag medvetet kan använda sig av tjänster eller produkter som ett medel för att 

nå sina kunder på ett personligt och minnesvärt sätt och för att skapa engagemang. Samma 

författare menar att en upplevelse, eftersom den de facto händer inuti en individ som blivit 

påverkad – engagerad - på ett emotionellt, fysiskt, intellektuellt eller kanske spirituellt plan, 

kan två personer aldrig uppleva exakt samma sak. Därmed kan inte heller någon skapa en 

upplevelse för någon annan – men däremot kan vi skapa förutsättningarna för gästen att 

uppleva något. (Pine & Gilmore, 1999) Boswijk framhåller därför att det mellan 

organisationen och gästen måste pågå en interaktiv process, för att upplevelsen ska kännas 

meningsfull.  

Denna interaktion kan pågå på olika nivåer, med olika mycket engagemang från gäst 

respektive producent. Boswijk har illustrerat det genom att dela in upplevelseproduktion i 

tre olika generationer (se figur 3) där gästens interagerande är som högst i den tredje 

generationens upplevelseproduktion. I den andra generationens upplevelseproduktion styrs 

och skapas upplevelsen helt eller delvis av gästen, som då ses som en medproducent istället 

(Boswijk, 2007). Även Mossberg (2003) gör skillnad på gästens olika grader av engagemang 

och menar att följande kännetecken tyder på att gästen är medproducent:  
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- Tjänsten kan inte skapas om inte kunden köper och aktivt deltar 

- Gästens input är obligatorisk 

- Gästen kan påverka resultatet 

- Gästen vill vara aktiv 

 

 

      100% Degree of directions 

 

 

Staging of         First generation 

experience 

setting by 

suppliers Second generation 

 

 

      Third generation 

 

             0%  Staging of experience setting by individuals           100% 

Figur 2: Actors in the creation of a meaningful experience  

Källa: Boswijk med flera, (2007) 

Med denna modell vill Boswijk med flera (2007) visa vilken roll leverantörer och gäster spelar 

när man skapar meningsfulla upplevelser. Första generationen är när leverantören själv 

skapar förutsättningarna, andra generationen är när leverantörer och gäster arbetar 

tillsammans för att skapa detta och den tredje generationen är när gästen själv skapar och 

styr sin egna meningsfulla upplevelse. Detta helt utan inverkan från leverantören. (Boswijk 

med flera, 2007) För att skapa största möjliga engagemang hos medlemmar i en 

organisation, tror vi att man behöver använda sig av ett arbetssätt som ligger någonstans 

mellan den andra och tredje generationen av upplevelseproduktion. 

STAGING 

CO-CREATION 

SELF-DIRECTION 
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Men innan gästerna kan känna sig som medproducenter är det viktigt att när man 

iscensätter en upplevelse se varje besökare, konsument eller medlem som en gäst för att ge 

bättre förutsättningar för en mer personlig, unik och meningsfull upplevelse. (Gelter, 2007). 

Det är också anledningen till att vi i detta kapitel valt att använda uttrycket gäst för att 

beskriva konsumenten. Vi stödjer det vi med Pine och Gilmore (1999) och Gelters (2007) ord 

om att man när man iscensätter en upplevelse gärna benämner konsumenten som en gäst, 

för att differentiera upplevelseindustrin från den traditionella serviceindustrin. Det här 

gästperspektivet leder oss in på vikten av ett gott värdskap. 

 

2.3.1  Värdskap 

Alla drömmer om trogna gäster.  Man vill få dem att återvända, att aldrig glömma deras 

relation till företaget, och inte minst, få gästerna att känna något speciellt när just deras 

företag eller organisation kommer på tal. Kort sagt: göra gästerna till en av dem. 

(Gunnarsson & Blohm, 2003) Ett gott värdskap ger ringar på vattnet och en väl mottagen 

individ är inte bara en konsument, denna person bli även din marknadsförare, 

produktutvecklare och producent av sina egna personliga upplevelser. (Gunnarsson & 

Blohm, 2003) Om företagets kommunikation inte är distinkt och tydlig kan det få effekter på 

de anställdas attityder gentemot företaget. Följden kan bli att de anställdas uppträdande 

påverkas negativt vilket går ut över kundrelationerna (Mossberg, 2003). Värdskap är ett 

ställningstagande, ett sätt att leva. Värdskap är att ge, att alltid dela med sig av sina 

kunskaper, att aldrig glömma att människan som tagit kontakt med dig är en annan form av 

sig själv. Det är viktigt att förstå att du är en viktig del i dennes liv, inte bara för att du kanske 

kan svaret på dennes fråga utan du är också den personen som personen har valt att vända 

sig till. Värdskap är en konst och utövaren är en konstnär. (Gunnarsson & Blohm, 2003) 

Värdskap är alltså enligt oss ett viktigt element i en upplevelseproduktion där målet är att 

engagera och beröra. Detta tar oss till nästa steg i upplevelseproduktion, nämligen 

transformationsupplevelser. 
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2.3.2 Transformationsupplevelser 

När en individ köper och/eller medverkar i en upplevelse vill denna person ofta uppnå något 

mer värdefullt än en minnesvärd stund. Något mer än vad en produkt, en tjänst eller en 

upplevelse ensam kan åstadkomma. Konsumenten vill idag förändras, transformeras, till att 

bli något annorlunda.  (Pine & Gilmore, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 3: Maslows Behovshierarki, (modifierad design, egen översättning).  

Källa: Maslow (1943) enligt Kotler & Keller (2006). 

Maslows behovshierarkiska trappa är en välkänd modell i utvecklings- och motivationsteorin. 

I trappan illustreras våra mänskliga behov (Kotler & Keller, 2006). Gelter (2007) menar att vi i 

den utvecklade världen nått högst upp på trappan och nu strävar efter självförverkligande. 

Ur detta behov har upplevelse- och transformationsekonomin växt fram (Gelter, 2007). Här 

menar även Pine & Gilmore att vi är idag, i transformationsekonomin där vi tillåts att 

transformeras och där vi strävar efter att uppnå självförverkligande. (Pine & Gilmore, 1999) 
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Figur 4: Den Ekonomiska Pyramiden (modifierad design, egen översättning)  

Källa: Pine & Gilmore (1999) 

I Pine och Gilmores (1999) ekonomiska pyramid kan vi se hur ekonomins roll har växlat i takt 

med hur efterfrågan från kunden förändrats. Från att upptäcka och extrahera råvaror har 

producentens roll gått till att omvandla råvaran till gods, som kan säljas till ett ännu högre 

pris om det paketeras och levereras som en del av en tjänst.  Vi har passerat 

upplevelsesamhället, där upplevelser har iscensatts för kunderna som idag istället siktar på 

självförverkligande genom transformation (Pine & Gilmore, 1999). Författarna menar att 

transformationer inte kan planeras, levereras eller framtvingas, utan endast vägledas. Här 

ser vi hur Boswijk med fleras (2007) tankar om gästen som medproducent kommer igen. En 

meningsfull upplevelse kan inte genomföras utan interaktion mellan gäst och producent. 

Pine och Gilmore exemplifierar producentens roll vid transformation med ett gammalt 

ordspråk ”Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte få den att dricka.” Man kan 

helt enkelt inte tvinga någon att ändras. (Pine & Gilmore, 1999). Vi ser här en koppling 

mellan Boswijk med fleras (2007) definition av meningsfull upplevelse, och Pine och 

Gilmores (1999) definition av transformerande upplevelse, som vi har utgått från när vi 

skapat den aktionsplan som presenteras i kapitel 6.2. 
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2.4 Vår syn på destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv 

 

För oss handlar upplevelseproduktion om att fylla något med mening. Det är också det vi vill 

göra – att fylla medlemskapet i destinationsorganisationen Piteå Presenterar med mening 

för medlemmarna.  Vi vill skapa förutsättningar för att transformera medlemmarna till att bli 

engagerade medproducenter utvecklingen av Piteå som destination.  

 

Både upplevelseproduktion och destinationsutveckling handlar alltså om att på olika nivåer 

skapa engagemang hos människor, gäster eller medlemmar. Enligt Cooper kräver ett lyckat 

destinationsarbete att destinationen organiseras och koordineras på ett genomtänkt sätt. 

Det är viktigt att samtliga aktörer på en destination arbetar utifrån samma mål och med 

samma budskap, för att skapa en enhetlig upplevelse för besökaren/gästen. (Cooper med 

flera, 2008). På samma sätt menar Pine & Gilmore att det när man iscensätter en upplevelse 

är av största vikt att alla medarbetare är medvetna om vilket budskap som ska 

kommuniceras och hur det ska göras, för att ge gästen en helhetsupplevelse. (Pine & 

Gilmore, 1999) Enligt Cooper (2008) ligger det en svårighet i att skapa engagemang hos alla 

aktörer som behöver medverka i destinationsutvecklingen. Som vi har visat i tidigare avsnitt 

kan en väl iscensatt upplevelse användas som ett verktyg för att skapa mening och ett 

engagemang hos individen (Pine & Gilmore, 1999). Att se gästen, eller i det här fallet 

medlemmarna i Piteå Presenterar, som medproducenter i utvecklingen kan leda till 

självförverkligande och förhoppningsvis en transformation, det vill säga en bestående 

förändring av individen (Boswijk med flera, 2007). När vi i vårt arbete använder oss av 

begreppet destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv vill vi belysa hur 

man genom upplevelseproduktion skulle kunna skapa engagemang för 

destinationsutveckling på destinationen Piteå, som vi valt att undersöka. 
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3 Metod 
 

I kapitlet nedan tar vi upp vilket vetenskapligt förhållningssätt vi har valt att arbeta efter och 

vilken metodologisk ansats vi förhållit oss till. Vi beskriver även vårt tillvägagångssätt och 

diskuterar kvalitetsbegrepp för vår studie. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Genom att besvara två av våra forskningsfrågor ville vi nå en djupare förståelse för hur 

medlemmar i Piteå Presenterar har upplevt organisationen. Vi valde därför en hermeneutisk 

utgångspunkt för vår studie. Hermeneutiken kan sägas vara en existentiell filosofi där man 

menar att den mänskliga existensens grundbetingelser kan tolkas och förstås genom språket, 

på samma sätt som språkliga utsagor och texter tolkas (Hartman, 2004). Den hermeneutiska 

metoden tillämpas idag främst inom human- kultur- och samhällsvetenskapen, och kopplas 

ofta ihop med kvalitativa metoder och en öppen, engagerad och subjektiv forskarroll (Patel 

& Davidson, 2003). Vi har i vårt arbete valt att samla in empiri med hjälp av kvalitativa 

metoder. Den hermeneutiska forskningen handlar om att genom forskarens tolkning ge ett 

nytt perspektiv på tillvaron, som teoretiskt sett kan tolkas och omtolkas i oändlighet (Juvas 

Lilja, 2011). Inom hermeneutiken finns inga definitiva sanningar (Patel & Davidson, 2003). I 

vårt arbete har vi inte heller strävat efter absolut kunskap, utan snarare efter en djupare 

förståelse för de inblandades upplevelser. 

 

3.2 Interaktivt induktiv ansats  

Under den vetenskapliga forskningsprocessen är det forskarens uppgift att relatera teori och 

empiri till varandra. Till forskarens hjälp finns då flera olika metoder eller förhållningssätt att 

använda sig av. De vanligaste är deduktion och induktion. Att arbeta induktivt innebär att 

forskaren, utifrån den insamlade empirin, formulerar någon form av allmänna eller generella 

slutsatser. (Patel & Davidson, 2003). I vårt arbete valde vi att arbeta interaktivt induktivt, 

vilket i praktiken har medfört att vårt urval och vår datainsamling till stor del har skett med 

teoretisk grund. Den interaktiva undersökningen karaktäriseras nämligen av att inte vara en 

linjär process. Istället analyseras det insamlade materialet under arbetets gång, och man 

låter resultatet av vad man tidigare kommit fram till att påverka undersökningens vidare 
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planering och resultat. (Hartman, 2004). På det sättet har vi arbetat med att kontinuerligt 

analysera och tolka våra intervjuresultat, för att med utgångspunkt i dessa fortsätta 

planeringen med vår studie.  

3.3 Kvalitetsaspekter 

I kvalitativa studier tillämpas begreppen validitet och reliabilitet men de har inte samma 

innebörd som de har i kvantitativ forskning (Patel & Davidson, 2003). I kvantitativa studier 

menar Patel och Davidson (2003) att en god validitet uppnås genom att man studerar rätt 

företeelse, att man kan stärka det med en god teoriuppbyggnad och en noggrannhet vid 

själva mätningen. I det kvalitativa forskningen är detta inte målet utan ambitionen är att 

upptäcka företeelser och tolka och förstå livsvärlden. Validiteten i en kvalitativ studie gäller 

inte enstaka delar utan hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003). Enligt Patel och 

Davidson (2003) får även ordet reliabilitet en annan innebörd i kvalitativa studier jämfört 

med det kvantitativa fallet. I en kvantitativ undersökning anses det som låg reliabilitet att 

intervjua samma person ett flertal gånger med samma fråga och få olika svar, medan i en 

kvalitativ studie är detta inte alltid fallet. Patel och Davidson (2003) menar att orsaker till 

detta kan vara att denne person lärt sig något nytt, fått nya insikter eller helt enkelt ändrat 

uppfattning. Reliabiliteten i en kvalitativ forskningsprocess bör istället ses mot bakgrund av 

den unika situation som råder vid undersökningstillfället (Patel & Davidson, 2003). 

Begreppen validitet och reliabilitet är så pass sammanflätade att kvalitativa forskare sällan 

använder ordet reliabilitet utan att ordet validitet istället får en vidare innebörd (Patel & 

Davidson, 2003). Patel och Davidson (2003) menar att kvalitén i kvalitativa studier 

kännetecknas av en stor variation, därför är det svårt att finna kriterier, regler eller 

procedurer för att uppnå god kvalité. Varje kvalitativ studie är ju på något sätt unik och 

därför är det viktigt att man beskriver forskningsprocessen så utförligt det bara går, detta för 

att de som tar del av resultaten kan bilda sig en uppfattning om de val som gjorts. (Patel & 

Davidson, 2003) Därför har vi valt i kommande stycken att förklara mer utförligt vilka 

metodval vi använt oss av i vår kvalitativa studie. Och detta anser Patel och Davidson (2003) 

kan stärka validiteten i den kvalitativa forskningen.  

 

3.4 Kvalitativa intervjuer  
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Vi valde att genomföra vår studie med kvalitativa intervjuer som ett verktyg för att besvara 

några av våra forskningsfrågor. Det har i praktiken inneburit att vi enligt Patel & Davidsons 

framställning av denna typ av intervju ställt frågor med en låg grad av standardisering, för att 

ge personen utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2003). Eftersom vår önskan 

var att skapa kontakt med de nuvarande och dåvarande medlemmarna och 

styrelsemedlemmarna i Piteå Presenterar såg vi att en intervjuteknik med låg grad av 

strukturering, det vill säga att ställa frågorna i den ordning som passar bäst utifrån de 

enskilda fallen, (Patel & Davidson, 2003) passade för ändamålet. En kvalitativ intervju har till 

syfte att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något - t.ex. den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Därför kan man aldrig i förväg 

formulera svarsalternativen för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret är 

på en fråga (Patel & Davidson, 2003). Vi har under arbetets gång strävat efter att vi båda ska 

närvara vid intervjutillfällena, vilket har fungerat i alla fall utom två. På det viset har en av 

oss kunnat agera intervjuare, medan den andre registrerat intervjusvaren på papper för att 

enklare kunna finna eventuella luckor eller följdfrågor som person ett missat. Vi valde 

intervjupersoner ur olika grupperingar i organisationen Piteå Presenterar, och vi har jämfört 

våra registreringar – ljudupptagningar, transkriberingar och anteckningar från intervjuerna - 

av deras svar. På detta vis tillämpade vi begreppet triangulering, som i princip innebär att 

man jämför olika typer av insamlad data för att förhoppningsvis kunna ge en så fyllig bild 

som möjligt av det studerade fenomenet. (Patel & Davidson, 2003). I vår studie, som 

omfattade en stor bredd av olika människors åsikter och önskningar, tror vi precis som Patel 

och Davidson (2003) att det har varit en fördel att få tillgång till flera olika perspektiv.  

 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att klargöra syftet med intervjun inte bara för 

oss själva utan också för våra informanter. Detta gjorde vi redan när vi inledningsvis 

kontaktade våra informanter. Även när vi träffades för att genomföra intervjuerna så 

klargjorde vi återigen syftet med vår undersökning för att våra informanter skulle vara väl 

informerade och införstådda med det. Samtidigt berättade vi för informanterna att alla våra 

intervjuer kommer att göras konfidentiella. Det är viktigt att klargöra på vilket sätt individens 

bidrag kommer att användas, konfidentiellt eller ej. (Patel & Davidson, 2003) I vårt arbete lät 

vi våra informanter vara konfidentiella, då vi ansåg att det för vårt syfte inte har någon 
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betydelse att redovisa vilka de var. På detta sätt hoppades vi också att vi skapat en trygghet 

och öppenhet hos informanterna.  

 

3.5 Litteraturstudier  

I enlighet med den interaktivt induktiva ansatsen har vår arbetsprocess inte varit strikt linjär.  

Medan vi samlade in vårt empiriska material så behandlade och analyserade vi samtidigt 

våra intervjuresultat och sökte utifrån dem relevant litteratur.  Som ett resultat av det har vi 

svarat på en av våra forskningsfrågor genom att bearbeta litteratur inom 

”upplevelseproduktion” och ”destinationsutveckling”.  

 

 

3.6 Tillvägagångssätt  

I vår uppsats har vi arbetat med kvalitativ metodteori, en interaktivt induktiv ansats och en 

hermeneutisk utgångspunkt. För att uppnå syftet med vårt arbete och finna svaren på våra 

forskningsfrågor har vi genomfört elva kvalitativa intervjuer som bidragit till vårt empiriska 

material. Vi har sedan studerat detta empiriska material i relation till de litteraturstudier som 

ligger till grund för vår förförståelse, samt den litteratur som vi studerat efter 

intervjutillfällena. Vi har under arbetets gång genomgående arbetat tillsammans med 

uppsatsen. Därför kan vi inte dela upp arbetet i ansvarsområden. Vi båda anser att vi lagt lika 

mycket tid på alla delar. 

3.6.1 Val av informanter 

För att uppfylla vårt syfte och besvara våra forskningsfrågor såg vi att det vore lämpligast att 

samla in empiriskt material grundat på kvalitativa intervjuer. Men om man tänkt sig att en 

undersökning ska kunna generaliseras utöver de personer man hämtat sin information från, 

är det av stor vikt vilka personer man väljer att intervjua. (Hartman, 2004). I kvalitativa 

studier eftersöker forskaren en bestämd kunskap, och vill därför finna individer som kan ge 

just den information forskaren söker. Problemet med detta kan ligga i att forskaren inte 

alltid har tillräckligt stor kännedom om de personer som är möjliga att undersöka. Hartman 

(2004) uttrycker det som att forskaren inte alltid från början kan bestämma sig för vem som 
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är intressant för urvalet. Ofta måste man börja med att intervjua eller observera några, och 

sedan utifrån vad man lär sig där göra nya urval. 

I vårt val av informanter jobbade vi med den så kallade snöbollsmetoden (Hartman, 2004). 

Snöbollsurval går till så att man börjar med att intervjua en person, och sedan frågar denna 

person om han eller hon vet någon som skulle kunna vara lämplig att intervjua för 

undersökningen. Sedan frågar man denna nya informant om samma sak, och så vidare 

(Hartman, 2004). Vi började vårt arbete med att identifiera några av Piteå Presenteras 

medlemmar med ansvarsposter, som sedan ledde oss vidare till nya informanter. En risk 

med snöbollsurvalet är dock att forskaren förlorar kontrollen över valet, om personer av en 

viss typ gärna rekommenderar personer med liknande tankar och åsikter som dem själva. I 

en kvalitativ studie är det viktigt att få en så stor variation som möjligt på informanterna, 

inom den givna ramen. (Hartman, 2004). Vi har haft detta i åtanke och därför också 

intervjuat personer som dykt upp i periferin eller som ”syndabockar” i vissa intervjuer. Vi har 

också sett till att informanter från både turism- och handelssektorn i organisationen finns 

representerade i vår empiri. Som följd av det intervjuade vi personer som på olika sätt har 

varit involverade i Piteå Presenterar och bland informanterna finns nuvarande medlemmar, 

före detta medlemmar både med och utan ansvarsposter. Våra informanter presenteras i en 

figur i kapitel 4. 

 

3.6.2 Intervjuteknik 

I vår kvalitativa undersökning använde vi oss av ostrukturerade och ej standardiserade 

intervjuer. I en sådan typ av intervju tillåts informanten till stor del att själv bestämma vad 

som ska diskuteras, eftersom frågorna inte är färdiga från början. Tanken med det är helt 

enkelt att om vi vill veta var som karaktäriserar en grupp individer, så får vi bara veta vad de 

tycker är viktigt om de får tala fritt om vad de tycker och tänker. Intervjuns uppbyggnad 

liknar till stora delar ett samtal, men med skillnaden att relationen mellan deltagarna inte är 

symmetrisk utan asymmetrisk, för att den ena försöker generera empiriskt material ur den 

andra. Trots att den kvalitativa intervjun ska vara ganska fri och öppen i sin struktur, är det 

intervjuarens uppgift att försöka styra samtalet till ämnen som känns relevanta för syftet 

med intervjun. Ett bra verktyg att använda sig av för detta är en intervjuguide, som 
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intervjuaren kan utgå från för att få bästa möjliga förutsättningar till en intervju som 

genererar material som är relevant för studien. (Hartman, 2004)  

Vår intervjuguide finns bifogad i bilaga 1. I den ställde vi upp ett antal ämnesområden där vi 

började med att gå in väldigt brett och diskutera ämnet Piteå Presenterar och informantens 

relation till organisationen. I takt med att samtalet med informanterna utvecklades utifrån 

de frågor som ställts upp i vår intervjuguide, ställde vi följdfrågor för att fördjupa oss i de 

områden informanterna fann intressanta. Under arbetets gång upplevde vi att vår 

intervjuteknik hela tiden förbättrades. Vi har märkte också att det var en stor hjälp för oss 

att göra de flesta intervjuerna tillsammans, då vi då såg hur vi fyllde luckorna åt varandra och 

fokuserade på olika saker som tillsammans bildade en bra helhet och ett bra samtalsklimat.  

3.6.3 Dokumentation  

Innan vi gjorde våra intervjuer bestämde vi oss för att dokumentera dem med 

ljudupptagning via våra iPhones. Själva samtalet var naturligtvis det som i första hand skulle 

dokumenteras, men enligt Hartman (2004) kan det också finnas annan typ av värdefull 

information som till exempel minspel, kroppsspråk, etc.  Vi har därför också fört 

anteckningar under intervjuerna för att plocka upp saker som inte kommer med på 

inspelningen, och för att minnas eventuella oavslutade trådar och följdfrågor som behöver 

ställas. Alla ljudupptagningar har godkänts av våra informanter innan vi startat intervjun. 

Genom att transkribera våra ljudupptagningar och spara dem i både ljud- och textform har vi 

precis som Patel och Davidson (2003) föreslagit kunnat lyssna och läsa dem så många gånger 

vi behövt för att försäkra oss om att vi har uppfattat informanterna korrekt.  

Under studiens genomförande har det varit väldigt givande för oss att på detta sätt kunna gå 

tillbaka till intervjuerna. Vid vissa tillfällen har vi i efterhand upptäckt viktiga delar av 

intervjun som vid intervjutillfället inte alls kändes särskilt relevant. 

 

3.6.4 Analys och tolkning 

Efter vår materialinsamling och transkriberingen av den hade vi en omfattande mängd text. 

Då vi med vår interaktiva ansats kontinuerligt bearbetat vårt material under studiens gång, 

hade vi redan vid datainsamlingens slut en vag idé om vilka teman och kategorier våra 
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intervjuresultat skulle kunna samlas under. Vi försökte dock att bortse från detta och 

började att koda vårt material, vilket av Hartman (2004) beskrivs som det första av två steg i 

analys av kvalitativt material. Kodning innebär att reducera datamaterialet genom att 

kategorisera det. Först och främst gäller det att hitta de begrepp som man, utifrån 

undersökningens syfte och forskningsfrågor, finner intressanta i textmassan. (Hartman, 

2004) Vi tog därför ett varsitt exemplar av våra transkriptioner och markerade de begrepp 

och citat som vi ansåg var av betydelse för våra frågeställningar. Enligt Hartman (2004) gäller 

det sedan att kategorisera de här begreppen och föra samman de som handlar om samma 

sak.  

Vi jämförde och sammanställde våra citat och började identifiera kategorier bland dem. Vårt 

empiriska material presenteras och tolkas i kapitel 4 och 5. För att göra resultatet så tydligt 

som möjligt för läsaren utan att denne utelämnas helt åt vår tolkning, har vi strävat efter att 

uppnå en bra balans mellan citat från intervjumaterialet och vår kommenterande text. (Patel 

& Davidson, 2003). 
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4 Empiri 
 

I det här kapitlet presenterar vi vårt empiriska material i två avsnitt, som var och ett 

representerar en av våra frågeställningar. Då detta material är omfattande har vi valt att 

redovisa det med några utvalda citat som enligt oss förmedlar helhetsintrycket av våra 

informanters svar. I vårt nästa kapitel kommer vi att analysera det material som här 

presenteras. 

4.1 Presentation av våra informanter 

Informanterna är benämnda med siffrorna 1-10 (I1-I10) enligt nedan figur.  

Beteckning Roll i Piteå Presenterar Kön 
Tid för 

intervju 
Längd på 
intervju 

I1 Medlem med ansvar Kvinna 2011-04-05 23m 18s 

I2 Medlem med ansvar Kvinna 2011-04-13 12m 20s 

I3 Medlem med ansvar Kvinna 2011-04-15 13m 34s 

I4 Medlem med ansvar Man 2011-04-20 29m 39s 

I5 Medlem, turism Kvinna 2011-04-15 25m 15s 

I6 Medlem, turism Kvinna 2011-05-03 35m 14s 

I7 Medlem, handel Kvinna 2011-04-19 27m 31s 

I8 FD Medlem, handel Kvinna 2011-04-20 42m 34s 

I9 FD Medlem med ansvar Man 2011-04-20 18m 39s  

I10 FD Medlem med ansvar Man 2011-05-03 20m 57s  

Tabell 5: Informanter (egen design) 

 

4.2 Hur har Piteå Presenterar upplevts av sina medlemmar? 

I våra tio intervjuer har samtliga informanter nämnt sammanslagningen av Piteå Presenterar 

Handel och Piteå Presenterar Turism och Arrangemang, och de problem som tycks ha 

uppstått i samband med den, i något sammanhang. En av våra informanter säger så här: 

I2: ”Och alla de här delarna måste känna att ’den här organisationen gör något för mig!’ Vi 

har misslyckats där tycker jag, vi har inte kunnat visa på vad som ÄR nyttan med att alla finns 

samlade.” 

De informanter som inte är involverade i handeln anser att handelssektorn inte förstår 

värdet av destinationsutveckling. 

I4: ”Sedan till det så stoppar du in ett gäng handlare, som är i sig i alla lägen mer 

intresserade av vad som händer i kassaapparaten idag än vad som händer imorgon. Och de 
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vill gärna ha direkta aktiviteter som är riktade förhållandevis lokalt, för att det ska komma 

mycket folk. Nu. Oaktat om det är till gagn att det kommer stora horder från annat håll så 

skiter de i det bara det kommer folk, och det kan lika gärna vara lokalt. Och den balansen, att 

tillfredsställa dem med de här små eventen, lite raljerande kan man väl säga att blåsa 

ballonger på stan och ha en clown, det är liksom bara toppen. Medan för besöksnäringen 

handlar det om helt andra, långsiktiga och mer strategiska frågor.” 

Handelssektorn uttrycker i sin tur en upplevelse av att de blivit bortprioriterade. 

I8: ”Jag gick ur Piteå Presenterar för att jag tyckte inte att jag personligen och mitt företag 

fick ut pengarna tillbaka på något sätt. Dels därför att just under den här perioden på slutet 

så har man inte jobbat aktivt mot handelsfrågor. Det har inte funnits några dialoger om 

utveckling eller något mer.” 

I8: ”Men det är ju också så kanske, Piteå Presenterar när de gjorde omorganisationen, fick 

ett så stort och brett fokus, så att de resurser som varit tillgängliga har inte räckt till alla hörn 

så att säga. Då har man prioriterat destinationen vilket jag har respekt för.” 

I flera av våra intervjuer har citat som liknar detta kommit upp: 

I8: ”Man har haft kortare tidsperspektiv på sina projekt, det har varit för korta projekt och 

osäkerhet kring om en person kommer att kvarstå. Men man får ändå ha respekt för att det 

kan handla om flera hundra företag som du ska penetrera, och den relationen bygger du inte 

upp på ett år.” 

 

Informanterna uttrycker genomgående en besvikelse över att de personer som hittills haft 

rollen som ledare för organisationen har innehaft rollen under för kort tidsperiod. Men de 

inser också problematiken och visar på en förståelse för detta.  

I5: ”Det går inte att EN person som sitter som VD ska göra allting. Den personen blir ju sjuk! 

Den blir ju utbränd, det funkar inte!” 

I4: ”Jag tycker att det var skitbra att man samordnade organisationerna Piteå Presenterar 

Handel och Piteå Presenterar Turism och Arrangemang. Sen är det att det krävs en 

superkvinna eller superman för att hantera det. För att det är ju att jonglera med lösa 

handgranater konstant.” 
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En av informanterna som tidigare suttit på en ansvarspost uttrycker en upplevd brist på 

kommunikation från organisation till medlem. Informanten antyder att organisationen varit 

otydlig med vad uppdraget är, mot handelssektorn. 

I7: ”Jag tycker att de har gjort en pudel där gentemot handlarna, och att de hade kunnat 

säga ”förlåt, såhär ser det ut, vi kan tyvärr inte göra något åt det här, vi är bakbundna, vi 

visste inte att det skulle se ut såhär”.”  

Flertalet av informanterna uttrycker en liknande upplevelse av brist på kommunikation, och 

brist på tydlighet om vad organisationen ska vara och göra. 

 

I5: ”För framtiden, om man säger framåt så tror jag att man måste vara mycket, mycket mer 

tydlig. Jag har varit på ett möte nyligen där en styrelsemedlem fick frågan och inte svarade 

på den, om vad uppdraget för Piteå Presenterar var. Och det tycker jag... det speglar ju en 

osäkerhet.” 

I5: ”Man måste vara tydlig så att alla vet om, alla i styrelsen, alla medlemmar, alla politiker 

vet om , Vad är Piteå Presenteras uppdrag? Vad står det för? För det är inte tydligt idag.” 

Så från alla medlemmar med och utan ansvarsposter upplever man en brist på 

kommunikation och tydlighet i organisationen, medan alla medlemmar med ansvarsposter 

efterfrågar engagemang från medlemsföretagen. 

I1: ”Vi behöver ha mycket större delaktighet av medlemmarna, det har varit mycket att vi har 

varit utförandeorganisation och de har varit lite delaktiga och det är jättefarligt för en sådan 

här organisation” 

I3: ”Men grunden är att det måste finnas en drivkraft från de företag som lever på det. Det är 

det absolut viktigaste” 

I7: ”Jag tycker såhär, alla medlemmar har ett ansvar. Jag tycker kanske inte att det är 

styrelsens sak att komma på såna här happenings och grejer.” 

I5: ”Det absolut viktigaste är ju det egna engagemanget från företagen. That´s it.” 

 



34 
 

 

4.3 Vad ser medlemmar i Piteå Presenterar för behov av en 

destinationsutvecklingsorganisation för destinationen Piteå?  

  

Vi valde tidigt att besvara vår tredje forskningsfråga med hjälp av djupintervjuer. Vår 

förhoppning var att genom detta få en ökad förståelse för hur ett urval av medlemmarna i 

Piteå Presenterar tyckte och tänkte om sina behov av en destinationsorganisation. Vi har här 

använt oss av samma informanter som vi valt för att besvara fråga två. De finns redovisade i 

Tabell 6, här ovan.  

När vi sökte svar på vår tredje forskningsfråga uttryckte majoriteten av våra informanter ett 

behov av en plattform för medlemmar. Tre av dem sa det så här: 

I2: ”Vi måste samla resurserna för att alla arbetar ju för att vi ska få hit mer folk och då 

måste man ha det i en samlad organisation.” 

I8: ”Jag skulle vilja ha en plattform som jag kunde tillhöra där jag kunde sätta in mitt 

engagemang direkt. Jag skulle även kunna vara kopplad till en mindre enhet i det här som 

jobbar med specifikt intresseområde som jag är inriktad på, till exempel handel.” 

I2: ”Jag ser det ju som en grundplattform där Piteå ska synas utåt och vara den 

gemensamma samlande kraften för destination Piteå.” 

Men vi fick också svar som detta: 

I6: ”Någon i destinationen måste veta vart det skulle passa när man får förfrågningar. Jag 

tycker att Piteå Presenterar ska vara spindeln i nätet, vara den där som vet vem de ska 

kontakta, vart man ska slussa de här förfrågningarna.” 

Flera av informanterna uttrycker flera behov av Piteå Presenterar. 

I4: ”Piteå Presenterars uppdrag är att samordna, utveckla och kommunicera besöksnäringen 

i Piteå. Men med fokus på besöksnäringen”. 

Det stärks med följande citat: 
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I1: ”Att utveckla en destination handlar ju inte bara om att göra saker utan det handlar ju om 

att utveckla medlemmarna, genom ett samarbete och genom omvärldsbevakning så att man 

inte står still.” 

 

Ytterligare en av informanterna menar att det finns ett behov av att ena destinationen: 

 

I5: ”Det viktiga är ju att allt synkas så att alla gör samma sak! Att alla är överrens och att det 

är tydlig att det här är destination Piteå, oavsett om jag jobbar på Piteå Kommun, åt Piteå 

Presenterar, på Kappa, åt polisstationen, så måste det här genomsyra. Att det är det här 

Piteå står för.” 

I5: ”Står vi för en Piteå anda, står vi för Pitepalt, står vi för uthållig, står vi för attraktiv, står 

vi för en mysig stad med kullerstenar, står vi för en stad med puls och nöjen… Alltså vi måste 

bli överrens.” 

 

Ett par av informanterna uttrycker att Piteå Presenterars uppgift är att locka människor till 

orten. En utan att specificera hur, medan den andre definierar behovet som marknadsföring 

och extern kommunikation. 

 

I3: ”Piteå Presenterars uppgift är ju att få hit folk utifrån.” 

I9: ”Piteå Presenterar borde vara ansiktet utåt och marknadsföra destinationen” 

 

Ett fåtal av informanterna, som tidigare suttit på ansvarsposter, lyfter begreppen varumärke 

och image framför begreppet destinationsutveckling.  

I10: ”I detta läge ska man sätta sig ner och sluta leka affär och försöka få ihop grejerna och 

få ihop budgeterna som finns och göra en, och vad ska vi kalla den, en kraftsamling runt 

varumärkesbyggandet, man behöver inte göra så mycket åt destinationen.” 
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5 Analys  

Nedan presenterar vi vår analys av den insamlade empirin och gör kopplingar till den 

litteraturstudie vi redogjort för i kapitel 2. Även detta kapitel har vi valt att dela upp i två 

avsnitt, som representerar varsin forskningsfråga. 

5.1 Hur har Piteå Presenterar upplevts av sina medlemmar? 

När vi behandlade vårt empiriska material insåg vi att sammanslagningen av 

organisationerna Piteå Presenterar Handel och Piteå Presenterar Turism och Arrangemang 

verkade ha haft stor betydelse för våra informanter, eftersom samtliga tog upp detta tidigt 

under vårt samtal. I detta kunde vi också se en intressekonflikt, då handelssektorn upplevde 

att de blivit bortprioriterade och att det enligt dem läggs för stort fokus på besöksnäringen. 

De visade viss förståelse för detta, men hade ändå svårt att se sin funktion i organisationen 

och vilket syfte organisationen skulle kunna uppfylla för dem. Övriga medlemmar, både med 

och utan ansvarsposter, menade att de på grund av olika omständigheter inte har kunnat 

lägga fokus på de typer av aktiviteter som handlarna efterfrågar. Några av medlemmarna 

med ansvarsposter framhöll svårigheten med att visa vad nyttan med att samla alla i samma 

organisation är, och uttryckte en åsikt om att Piteå Presenterar hade misslyckats med detta. 

Här ser vi att organisationen har haft problem med tydligheten om vilka mål man vill arbeta 

mot, och vad fördelen är med att arbeta tillsammans för att nå dem. Som vi redogjort för i 

kapitel 2 är det enligt både Cooper med flera (2008) och Pine och Gilmore (1999) viktigt att 

samtliga aktörer på en destination, eller i en upplevelseproduktion, arbetar utifrån samma 

mål och med samma budskap för att skapa en enhetlig upplevelse för besökaren. Några av 

medlemmarna i Piteå Presenterar känner sig bortprioriterade. Vi kopplar det till tankar om 

värdskap. Gunnarsson & Blohm (2003) menar att ett gott värdskap ger ringar på vattnet och 

att en väl mottagen gäst (medlem, i detta fall) blir både en marknadsförare, 

produktutvecklare och producent av sina egna personliga upplevelser. Det nämner också 

Mossberg (2003), när hon talar om hur intern kommunikation kan ge ringar på vattnet – 

distinkta och tydliga interna mål och budskap ger medlemmarna en mer positiv attityd till 

organisationen. Om organisationen skulle kunna skapa unika förutsättningar för varje 



37 
 

medlem, skulle det också ge mening och ett personligt värde till varje individ. (Boswijk & 

Thijssen & Peelen, 2007) 

För att gå tillbaka till tydlighet - just tydlighet och kommunikation är något som 

medlemmarna enligt vårt empiriska material eftersöker. En av våra informanter säger 

specifikt att organisationen borde be handlarna om ursäkt för sin otydlighet. Flera av 

informanterna, både med och utan ansvarsposter, eftersöker tydlighet angående vad Piteå 

Presenterar ska vara och göra. De berättar att de upplevt att den tydligheten saknats. 

Samtidigt nämner alla intervjuade medlemmar med ansvarsposter att de saknar 

engagemang från övriga medlemmar. ”Det absolut viktigaste är ju det egna engagemanget 

från företagen. That´s it.” Vi ser i båda dessa sammanhang – önskan om tydlighet och 

kommunikation från organisation till medlem, och önskan om mer engagemang från 

medlemmar till organisation en koppling till Bosjwiks (2007) resonemang om att en 

meningsfull upplevelse endast kan uppstå ur en interaktion mellan organisation och gäst. Vi 

tror att man genom att applicera Boswijks (2007) och Mossbergs (2003) tankar om gästen , 

eller i detta fall medlemmen, som medproducent skulle kunna skapa ett större engagemang 

från alla håll i organisationen Piteå Presenterar. Ett av våra förslag på hur det kan 

åstadkommas finns i kapitel 7, där vi sammanfattar våra resultat och presenterar ett förslag 

på en upplevelseproduktionsbaserad aktionsplan. 
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5.2 Vad ser medlemmar i Piteå Presenterar för behov av en 

destinationsutvecklingsorganisation för destinationen Piteå? 

Behovet av en destinationsutvecklingsorganisation i Piteå verkar stort, men det skiljer sig i 

åsikter om vilket behov den ska fylla. Majoriteten anser att de borde vara en plattform, en 

samlande organisation för olika aktörer i Piteå. Men även att de ska vara spindeln i nätet, de 

är de man ska kunna slussa sina förfrågningar till när det behövs. En annan av våra 

informanter stödjer detta med att säga ”Piteå Presenterars uppdrag är att samordna, 

utveckla och kommunicera besöksnäringen i Piteå. Men fokus på besöksnäringen.” Att 

utveckla aktörerna inom destinationen lyfts även fram av en annan av våra informanter som 

tycker att det handlar inte bara om att göra saker utan om att utveckla medlemmarna, och 

denne person tycker man bör göra det genom ett samarbete och omvärldsbevakning. Det 

framgår också från vårt empiriska material att det finns ett behov av att ena destinationen, 

att veta vad Piteå står för, står Piteå för Piteåanda, står det för att vara en mysig stad med 

kullerstenar eller är det en stad med puls och nöjen. Informanten anser att alla måste bli 

överrens.  

Även här ser vi en indikation på att det finns en otydlighet om vad Piteå Presenterars 

uppdrag bör vara och vilket behov de ska fylla för medlemmarna. Enligt Cooper med flera 

(2008) så krävs det ett genomtänkt samarbete och bra koordinering från samtliga 

representanter på destinationen. När olika personer och organisationer går in med olika mål 

och förväntningar så kan det bli att de står i konflikt med varandra. Därför är det oerhört 

viktigt att genomgående vara tydlig med vilka mål som processen syftar till att uppfylla 

(Cooper med flera, 2008). 

Det har även lyfts fram att Piteå Presenterars uppgift är att vara ansiktet utåt och locka 

människor till orten, att helt enkelt marknadsföra destinationen. En av informanterna anser 

att uppgiften är att arbeta med varumärke och image framför destinationsutveckling. Men vi 

anser, som vi har tagit upp i inledningen, att för att en destination ska lyckas externt så 

måste det fungera internt först. Och som vi tar upp i kapitel 2 så kan detta kopplas till 

Mossbergs teori om intern påverkan på anställda. Om företagets kommunikation inte är 

distinkt och tydlig kan det få effekter på de anställdas attityder gentemot företaget. Följden 

kan bli att de anställdas uppträdande påverkas negativt vilket går ut över kundrelationerna.  
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6 Konklusioner 

 

Här sammanfattar vi svaren på våra forskningsfrågor och presenterar ett förslag på hur 

destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv praktiskt skulle kunna 

tillämpas på organisationen Piteå Presenterar.  

 

6.1 Sammanfattning av våra resultat 

När vi studerat litteratur för att besvara vår första forskningsfråga – Hur kan 

destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv se ut? har vi sett att 

upplevelseproduktionsperspektivet skulle kunna appliceras på många områden inom ämnet 

destinationsutveckling. Vi har dock valt att fokusera på destinationsorganisationen Piteå 

Presenterar, och det interna arbetet i en destinationsorganisation. Där ser vi att 

upplevelseproduktion skulle kunna användas som ett verktyg för att skapa det engagemang 

som efterfrågas inom destinationsutveckling. 

 

Att det finns ett behov av ökat engagemang, och en möjlighet att se detta ur ett 

upplevelseproduktionsperspektiv, stödjer vi med svaren på våra nästkommande 

forskningsfrågor som berör medlemmars upplevelse och deras upplevda behov av 

organisationen Piteå Presenterar. I vårt empiriska material ser vi att medlemmar upplevt en 

otydlighet när det gäller mål och mening med organisationen. Våra informanter har också 

saknat engagemang från olika håll, och har i vissa fall känt sig bortprioriterade. 

Samtliga informanter ser dock ett behov av en samlande plattform och en organisation som 

kan vara ansiktet utåt för Piteå, även om det finns delade meningar om vad organisationens 

uppgift bör vara rent konkret.  

 

Slutligen har vi besvarat vår fjärde och sista forskningsfråga; Hur skulle man kunna 

implementera begreppet destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv, på 

organisationen Piteå Presenterar? Svaret på hur vi resonerat kring den frågan presenteras 

nedan, tillsammans med vårt förslag på en upplevelseproduktionsbaserad aktionsplan riktad 

till Piteå Presenterars styrelse. 
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För att komma fram till konkreta handlingar som skulle kunna stärka Piteå Presenterar ur ett 

upplevelseproduktionsperspektiv började vi med att analysera våra första tre 

forskningsfrågor. Vi konkluderar dem med följande meningar. 

 

För att kunna skapa ett värde för aktörerna inom destinationen så måste alla arbeta med 

samma mål. Genom att synliggöra medlemmarna som medproducenter i utvecklingen av 

Piteå som destination, skapas goda förutsättningar för stort engagemang. Ett gott 

värdskap ska genomsyra hela organisationen och destinationen - från styrelse till medlem, 

från medlem till styrelse, och från medlem till medlem. För att destinationens värdskap ska 

fungera externt, behöver det också fungera internt. Medlemskapet i Piteå Presenterar ska 

uppfattas som meningsfullt. Det ska ge en känsla av mervärde för medlemmarna. 

 

I vårt arbete har vi, genom att se destinationsutveckling ur ett 

upplevelseproduktionsperspektiv, kommit fram till att det inom destinationsutveckling är 

helt avgörande att först enligt Kraftprocessen utreda vilka aktörer som vill vara med i 

destinationsutvecklingen. Därefter se till att man har alla dessa aktörer med sig i processen, 

och att det finns ett engagemang från dem.  Ur ett organisatoriskt perspektiv är det alltid 

viktigt att arbeta med samma mål och att vara tydlig med dessa. I organisationen Piteå 

Presenterar är det idag viktigt att få alla att förstå vad nyttan är med att samla alla krafter. 

Ledningen för organisationen behöver förmedla till sina medlemmar att de är 

medproducenter, som de behöver ta väl hand om och bemöta på bästa sätt. Vi tror på vikten 

av ett gott värdskap. För att få engagemang måste man ge engagemang. Att producera en 

upplevelse handlar för oss om att fylla något med mening. På samma sätt bör Piteå 

Presenterar arbeta för att fylla medlemskapet med mening för varje medlem, eller 

medproducent. Ord och begrepp som kan fungera som verktyg för det är; 

Värdskap 

Värde 

Gemenskap 

Engagemang 
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Genom att kombinera dessa, och skapa en meningsfull upplevelse av medlemskapet i Piteå 

Presenterar, hoppas vi att medlemmarna kan vägledas till en transformation. Vår 

förhoppning är att transformationen ska mynna ut i ett engagemang för destinationsarbetet 

som är hållbart över tid. Vi önskar att varje medlem i Piteå Presenterar ska känna sitt värde 

som medproducent i utvecklingen av Piteå som turistdestination. 

Vi ser att Piteå Presenterar i detta skede är i behov av stärkta relationer mellan ledning och 

medlemmar, då vi tror det är viktigt att man som medlem känner sig som en värdefull del av 

helheten. Därför anser vi att ledningen snarast skulle behöva upprätta en aktionsplan med 

konkreta handlingar och mål som kan genomföras för att visa ett engagemang gentemot 

medlemmarna. För att skapa engagemang från dem, tror vi att man måste visa engagemang 

för dem. Här tror vi att upplevelseproduktion kan användas som ett värdefullt verktyg för att 

skapa det engagemang som efterfrågas.  

 

6.2 Förslag på aktionsplan för Piteå Presenterar 

Syfte: Syftet med denna aktionsplan är att genom att tillämpa begreppet 

destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv, stärka relationerna i 

destinationsutvecklingsorganisationen Piteå Presenterar, för att skapa engagemang 

för utvecklingen av Piteå som destination. Tanken är att få medlemmarna att vara, 

och känna sig som, medproducenter av destinationsutvecklingen. 

Spridning: Aktionsplanen är tänkt som ett verktyg för Piteå Presenterars styrelse och 

ledning. Den bör alltså inte spridas till medlemmar utan ansvarsposter. 

Mål:  

Destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv:   

För att skapa ett värde för aktörerna inom destinationen så måste alla 

arbeta med samma mål. Genom att synliggöra medlemmarna som 

medproducenter i utvecklingen av Piteå som destination skapas stora 

förutsättningar för stort engagemang. Ett gott värdskap ska 

genomsyra hela organisationen och destinationen - från styrelse till 

medlem, från medlem till styrelse, och medlem till medlem. För att 
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destinationens värdskap ska fungera externt, behöver det också 

fungera internt. Medlemskapet i Piteå Presenterar ska uppfattas som 

meningsfullt. Det ska ge en känsla av mervärde för medlemmarna.  

Förslag på engagemangsskapande aktiviteter: 

 Behov: Sätt ett värde på medlemskapet. Vad vill medlemmarna ha? Undersök 

och omvärldsanalysera! 

 Aktion: Gör en enkätundersökning med vår kvalitativa studie som grund. Vad 

har nuvarande, före detta och potentiellt blivande medlemmar för behov och 

önskemål av organisationen Piteå Presenterar? Vad är de beredda att betala 

för? 

 

 Behov: Medlemmarna behöver känna sig som medproducenter. 

 Aktion: Se ovan för att utreda behov och önskemål. Arbeta utifrån Boswijks 

(2007) idé om engagemangsskapande interaktion. Sätt nya mål och 

styrdokument för organisationen tillsammans. 

 

 Behov: Alla i organisationen ska veta vad Piteå Presenterars uppgift är. 

Tydlighet är A och O! 

 Aktion: Upprätta nya styrdokument och ramverk för ledningen. 

 

 Behov: Medlemmarna ska känna att deras medlemskap ger ett mervärde. 

 Aktion: VIP-känsla – föreningsfest, erbjudanden för medlemmar, ännu fler 

möjligheter till nätverkande 

 

 Behov: Medlemmarnas känsla av gemenskap, öppenhet och förståelse inom 

organisationen behöver öka. 

 Aktion: Skapa ett nytt fungerande intranät där aktörerna själva kan interagera 

med varandra (interaktion = engagemang!). Viktigt att det är lättnavigerat.  

 

 Behov: Visa förståelse för medlemmarnas behov och önskemål. 
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 Aktion: Interagera med medlemmarna. Ex: Spontana besök där man visar ett 

intresse just för deras verksamhet. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vår studies genomförande, kvalité, vidareforskning av 

den och hur man praktisk kan tillämpa den på destinationsorganisationen Piteå Presenterar.  

7.1 Studiens genomförande  

När vi började arbeta med vårt examensarbete var vårt syfte att göra en strategiplan för 

destinationsorganisationen Piteå Presenterar. Vi valde vår första informant, som har en 

ansvarspost i organisationen, för att få bakgrundsinformation, då ingen av oss är från Piteå 

eller har varit i kontakt med organisationen förr. Vi insåg redan i detta samtal att det fanns 

ett missnöje hos medlemmar i organisationen. Och det var även i detta samtal vi insåg att 

det för oss var av högsta prioritet att undersöka medlemmars upplevelser av Piteå 

Presenterar. För hur skulle vi kunna göra en strategiplan för en destination när vi inte visste 

vad aktörerna inom den efterfrågar? Vi såg tidigt att den Kraftprocess som gjorts för 

organisationen var ett mycket bra underlag för vidare arbete. Samtidigt kände vi att den 

skulle behöva utvecklas, eftersom den genomfördes under åren 2003 – 2007 och behov, 

önskemål och målsättningar är saker som vi anser förändras med tid. Trots att 

organisationen Piteå Presenterar kommit långt med sitt arbete gällande målsättning och 

visioner utifrån medlemmarnas önskemål, upplevde vi att det fanns ett missnöje hos vissa av 

organisationens medlemmar. Det gjorde oss nyfikna på varför det var så, och på om detta 

missnöje på något sätt skulle kunna undvikas. 

Man kan ägna all sin tid åt marknadsföring av destinationen men om inte aktörerna själva 

känner ett engagemang så är det pengar slängda i sjön enligt oss. Dessutom anser vi att om 

det finns ett missnöje i organisationen, som är medlet, så måste man ta itu med detta för att 

tillslut arbeta mot ett gemensamt mål. Det var utifrån detta problem vi valde att undersöka 

destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv.  

 

7.2 Studiens kvalitet 

När det gäller forskningsfrågorna har vi valt att försöka besvara dem med en litteraturstudie 

och med kvalitativa intervjuer. Vår första forskningsfråga – vad är destinationsutveckling ur 

ett upplevelseproduktionsperspektiv – anser vi att vi besvarat så utförligt som vår tidsram 
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tillåtit. För en framtida studie skulle vi dock gärna vilja gå djupare in i den frågan. För fråga 

nummer två och tre, där vi ville undersöka hur medlemmar i Piteå Presenterar upplevt 

organisationen och vad de ser för behov av den, valde vi att göra en kvalitativ studie för att 

gå mer djupgående. Med resultatet från den tycker vi att vi har kunnat besvara frågan 

utifrån de informanter vi använt oss av. Vår sista forskningsfråga - hur skulle man kunna 

implementera begreppet destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv, på 

organisationen Piteå Presenterar, anser vi att vi svarat på i våra konklusioner. 

 

 

7.3 Vidare forskning 

Vidareforskning anser vi skulle vara att göra en kvantitativ studie som innefattar en 

enkätundersökning som skulle gå ut till alla medlemmar i Piteå Presenterar för att få en 

större bredd på resultatet. Men även att gå djupare in i ämnet som vi valt att kalla 

destinationsutveckling ur ett upplevelseproduktionsperspektiv, genom att fördjupa sig i 

litteratur inom exempelvis intern marknadskommunikation, relationsmarknadsföring, olika 

organisationsformer och gruppdynamik. Vi började nämligen studera dessa ämnen men 

insåg under arbetets gång att vi siktat alldeles för brett och valde att smalna av studien. 

 

7.4 Praktisk tillämpning 

Vi anser att Piteå Presenterar skulle kunna praktiskt tillämpa en enkätundersökning som gick 

ut till deras medlemmar där man ställer frågor om medlemmarnas upplevelser, behov och 

önskemål. Samt använda sig av och utveckla den aktionsplan vi upprättat i våra konklusioner 

kapitel 6. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Eftersom vi båda har väldigt lite förförståelse om organisationen Piteå Presenterar så har vi 

valt att öppna intervjuerna väldigt brett. Vi kommer att starta med att fråga vad de har för 

relation till organisationen och sen låta dem tala fritt. Vi vill att samtalet ska kännas som en 

öppen dialog med ostrukturerade frågor. Detta då vi vill att informanterna ska känna att det 

inte finns något rätt och fel. Vi har valt att leda in informanterna på upplevelser av 

organisationen, vad de har för önskemål och vad behovet är av en destinationsorganisation i 

Piteå.  

Så de frågor vi har utgått ifrån är: 

Berätta om din relation till Piteå Presenterar. 

Hur har du upplevt organisationen Piteå Presenterar? 

Vilka önskemål har du av Piteå Presenterar? 

Vilket behov anser du att Piteå Presenterar ska fylla för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

 


