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Förord  
Vi vill tacka vår handledare Christian Widholm som bidragit med stöd och rådgivning under 
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Lilja, Hanna Myrbäck, Marcus Strömsten, Anneli Åman, Anna Wittgren, Jessica Hallros och 
Karin Fritz. 

Skribenterna ansvarar gemensamt för uppsatsens olika kapitel. 

Stockholm, 2017-05-30 

Leyla Swedan                  Susin Ariz 



Abstract 
The purpose of this study is to investigate how seven different municipalities in Sweden 
develop and adapt their visitor services in an increasingly digitized society. The study is based 
on a qualitative research methodology consisting of seven semi-structured interviews. The 
empirical data is based mainly on the respondents' responses to the subject, secondary data 
from the respective destinations website as complementary material to the study has also been 
used. Results indicate that the role of the traditional tourist information centers has changed 
due to technological development. The tourism organizations' development of visiting 
services is thus an adaptation to society and how visitors seek information today. 
Furthermore, the result shows that the combination of digital- and personal interaction is a 
crucial factor in creating added value to visitors. The digital hosting is primarily about being 
available on different digital channels with the purpose of reaching out to visitors before their 
visit and the personal meeting is mainly about being in place where the visitor is located. 

Keywords: Information and communication technology, Digital interaction, Marketing, 
Personal interaction, Tourist information centers, Social media. 



Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur sju olika kommuner i Sverige utvecklar och anpassar 
sin besöksservice i allt mer digitaliserat samhälle. Studien grundar sig på en kvalitativ 
forskningsmetodik bestående av sju semi-strukturerade intervjuer med anställda inom 
respektive kommun. Det empiriska materialet bygger huvudsakligen på respondenternas svar 
kring ämnet, men även sekundärdata från respektive destinations webbplats som 
kompletterande material till studien. Resultatet indikerar att den traditionella turistbyråns roll 
har förändrats i takt med teknikutveckling. Turistorganisationernas utvecklingen av 
besöksservicen är därmed en anpassning till samhället och hur besökare söker information 
idag. Vidare visar resultatet att kombinationen av det digitala och personliga värdskapet är 
avgörande faktorer för att skapa mervärde till besökare. Det digitala värdskapet handlar 
främst om att vara tillgänglig på olika digitala kanaler för att möta besökarna före besöket och 
det personliga mötet handlar främst om att finnas på plats där besökaren befinner sig.  

Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik, Digital interaktion, Marknadsföring, 
Personlig interaktion, Turistbyråer, Sociala medier. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel introduceras bakgrunden till det valda ämnet och det 
problemområde studien avser undersöka. Vidare redogörs studiens syfte och frågeställningar 
samt avgränsningar som gjorts i studien och slutligen begreppsdefinitioner. 

1.1. Bakgrund och problemdiskussion  
Turistindustrin är en av de största och snabbast växande industrier i världen och bidrar till 
ökad sysselsättning, rekreation och fritid. Informations- och kommunikationstekniken (IKT) 
omstrukturerar hela turistindustrin och ger upphov till nya arbetsmetoder att utveckla, förvalta 
och marknadsföra turistiska produkter och destinationer (Buhalis & Law, 2008; Buhalis & 
O’Connor, 2005). Den snabba utvecklingen av IKT uppmanar turistbranschen att anpassa sig 
och implementera teknik i sin verksamhet (Ip, Leung & Law, 2011). Enligt Buhalis (1998) är 
information livsnerven för turismbranschen och argumenterar för att effektiv användning av 
informationsteknologi är avgörande för att öka turistföretags och destinationers 
konkurrenskraft i en marknad med hård konkurrens. Förutom ökad konkurrenskraft kan även 
kostnader reduceras och operativ effektivitet och servicekvalitet i verksamheten förbättras (Ip, 
Leung & Law, 2011).  

Larsson (2014, s. 25-26) förklarar att den nya tekniken påverkar samhället och dess 
utveckling påtagligt, och tar idag stor plats i människors liv både i privata sammanhang och i 
arbetssammanhang. Digitaltekniken har därmed skapat nya sätt för organisationer och 
individer att kommunicera trots att platsen och tidpunkten skiljer. Internet är ett globalt 
medium som under senare år fått en allt mer betydande roll för rese- och turistindustrin 
(Garín-Muñoz & Pérez-Amaral, 2011). Enligt Garín-Muñoz & Pérez-Amaral (2011) och Luo, 
Feng & Cai (2005) kan en bättre förståelse av besökarnas beteende och Internetanvändning 
gynna turistorganisationernas marknadsföringsinsatser genom att utnyttja den fulla 
potentialen i denna kanal. Buhalis & Law (2008) argumenterar för att Internet förändrar 
konsumenternas beteende och ger åtkomst till en mängd information av turistorganisationer, 
privata företag och andra Internetanvändare. Gretzel & Mistilis (2014) menar att IKT, såsom 
sociala medier, förändrar besökarnas förväntningar på hur turistinformation ska finnas 
tillgänglig. Den nya teknologin påverkar även besökarnas resande, både före, under och efter 
vistelsen. 

Den traditionella turistbyrån är en viktig extern informationskälla för tillfälliga besökare, men 
i takt med informations- och kommunikationsteknikens framgång har turistbyråns funktion 
förändrats (Minghetti & Celotto, 2014; Lyu & Hwang, 2015). Tillgången till Internet har ökat 
tillgängligheten till information och lett till att den traditionella turistbyråns roll ifrågasätts 
(Lyu & Hwang, 2015). Pearce (2004) definierar begreppet turistbyrå som “en tydlig märkt, 
offentlig och tillgänglig fysisk plats med personal som tillhandahåller kostnadsfri information 
till besökare”. Enligt Ballantyne, Hughes & Ritchie (2009) är turistbyrån en bidragande faktor 
till ökad fritid samt ekonomisk och social välfärd i det lokala samhället och beskrivs fungera 
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som en ”one stop shop”, det vill säga ett medborgarkontor där besökare kan få hjälp och 
information om destinationens utbud. Turistbyråer har därmed en viktig roll i det turistiska 
systemet och fungerar som informatörer och distributörer mellan kunder och företag.   

Efter andra världskriget fick turistbyråerna en framträdande roll, det var även då den moderna 
turismen växte och blev till en folkrörelse i Sverige. Redan då gick arbetet ut på att 
tillhandahålla information till besökarna för att underlätta deras vistelse på besöksmålet. Från 
1950-talet och slutet av 1970–talet blev rekreation omtalat och en medborgerlig rättighet. 
Dock låg huvudansvaret på kommunerna i landet för att tillgodose besökarnas förväntningar 
på platsen eller destinationen, dock fick de inga finansierade utgifter vilket kom att ändras i 
mitten av 1980-talet. I slutet av 1980-talet finansierades turistbyråerna i Sverige utav statliga 
medel och tillsammans med näringslivet och de andra aktörer som ingick i de offentliga 
sektorn. När lågkonjunkturen drabbade Sverige på 1990-talet drogs näringslivet och de andra 
aktörerna med i kris, vilket även kom att påverka turistbyråerna eftersom finansiering gick till 
skolor, vård och omsorg (Grängsjö & Norgren 2003, s. 5). 

År 2016 fanns det cirka 266 turistbyråer i Sverige auktoriserade av bransch- och 
arbetsgivarorganisationen Visita (Visita, 2017a). Istället för begreppet “Turistbyrå” används 
numera begreppen “Turistcenter” eller “Turistinformation” och för att ett turistcenter eller en 
turistinformation ska kunna auktoriseras krävs att huvudman, exempelvis kommun, bolag, 
förening, stiftelse eller firma, har sökt och erhållit medlemskap i Visita. Idag ges även 
möjligheten att bedriva en auktoriserad turistinformation med eller utan besöksmottagning. 
Turistinformationer som saknar besöksmottagning bör dock vara tillgänglig via telefon, webb, 
e-post och sociala medier hela året (Visita, 2017b). 

Allt fler kommuner i Sverige avvecklar de traditionella turistbyråerna för att anpassa 
besöksservicen efter besökarnas behov. Interaktionen med besökarna men även rutiner 
förändras och utvecklas gentemot det tidigare förhållningssätt de förhöll sig till. Enligt 
Buhalis (2000) är det avgörande för turistorganisationer att ständigt anpassa sig i dagens 
snabbt föränderliga värld. Tidigare forskning inom studieområdet har undersökt 
turistbyråernas roll och framtid (ex. Grängsjö & Norgren, 2003; Skylare, 2001), hur 
teknikutvecklingen påverkar efterfrågan på turistbyråer (ex. Hwang & Lyu, 2015), men även 
hur besökare inhämtar turistinformation (ex. Gretzel & Mistillis, 2014; Luo, Feng & Cai, 
2005; Tan &  Chen,  2012). Det finns en kunskapslucka i forskningen kring avvecklingen av 
traditionella turistbyråer och hur verksamheten anpassas i takt med ökad digitalisering i 
samhället. Mot denna bakgrund är det intressant att undersöka och belysa svenska kommuners 
utveckling av besöksservicen. 
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1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika kommuner i Sverige utvecklar och 
anpassar sin besöksservice i allt mer digitaliserat samhälle.  

1.3. Frågeställningar 

• Hur upplever turistorganisationerna övergången från traditionell turistbyrå till den nya 
formen av besöksservice? 

• Hur värdesätter turistorganisationerna det digitala respektive personliga värdskapet?  

1.4. Avgränsningar 
Undersökningen har avgränsats till kommuner i Sverige som avvecklar sina traditionella 
turistbyråer. Ytterligare avgränsades undersökningsurvalet till de sju utvalda kommunerna: 
Strängnäs, Helsingborg, Höga Kusten, Krokom, Malmö, Motala och Värnamo. 

1.5. Begreppsdefinitioner 

Greeters: En Greeter är en volontär, en lokalbo, som frivilligt visar upp sin stad till besökare. 
En Greeter är inte en guide utan mer som en vän, som visar specifika platser med personlig 
betydelse eller platser som besökare efterfrågar (Global Greeter Network,  2017). 

InfoPoint: En InfoPoint, eller informationspunkt, är en bemannad turistserviceplats utmärkt 
med ett vitt/grönt InfoPoint-märke. En sådan finns på butiker, hotell eller restaurang där 
besökare kan få hjälp av kunnig personal och information samt hämta kartor, broschyrer och 
trycksaker  (Visita, 2016). 

Mobil verksamhet: En mobil verksamhet är en fysisk och flyttbar turistinformation som rör 
sig bland människor på exempelvis evenemang. Ett exempel på en sådan är en lådcykel med 
broschyrer och andra trycksaker.  

Traditionell turistbyrå: En fysisk plats som tillhandahåller turistinformation till tillfälliga 
besökare (Pearce, 2004). 

Sociala medier: Sociala medier är webbapplikationer som tillåter användare att skicka och 
dela innehåll. Några vanliga sociala medier är Facebook och Instagram (Lange-Faria & Elliot, 
2012). 

1.6. Uppsatsdisposition 

I det inledande kapitlet introduceras bakgrunden till ämnesvalet samtidigt som 
problemområdet diskuteras. Vidare redogörs studiens syfte och frågeställningar samt 
avgränsningar och begreppsdefinitioner. I det andra kapitlet diskuteras vetenskapsteori, 
forskningsmetodik, tillvägagångssätt, forskningsetiska principer, kvalitetssäkring och 
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metodkritik. I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram i form av tidigare 
forskning och lämpliga teorier inom ämnesområdet. I det fjärde kapitlet presenteras det 
empiriska materialet från datainsamlingen bestående av sekundär och primärdata. I det femte 
kapitlet analyseras empirin och kopplas samman med tidigare forskning och teorier. I det 
sjätte kapitlet diskuteras slutsatser i relation till studiens syfte och frågeställningar. I det 
sjunde och sista kapitlet ges förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod  
I detta kapitel beskrivs det metodologiska angreppssättet som tillämpats vid genomförandet 
av undersökningen. I kapitlet presenteras val av vetenskapsteori, forskningsansats, 
forskningsmetod samt tillvägagångssätt och analysmetod. Utöver det diskuteras 
forskningsetiska principer, metodkritik samt kvalitetssäkring.  

2.1. Vetenskapsteori 

Ontologi berör frågor om ”vad som finns” och handlar om huruvida sociala entiteter kan 
uppfattas. Enligt Bryman (2011, s. 35-37) finns det två olika ontologiska ståndpunkter för hur 
sociala entiteter kan uppfattas, vilka är objektivism respektive konstruktionism. Objektivism 
innebär att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som vi inte kan påverka. 
Konstruktionism innebär däremot att sociala företeelser och deras betydelse befinner sig i ett 
tillstånd av ständig revidering. Bryman (2011, s. 37) menar vidare att forskarens 
beskrivningar eller version av den sociala verkligheten utgör konstruktionerna och kan inte 
betraktas som slutgiltig i och med att verkligheten uppfattas individuellt från individ till 
individ. Denna undersökning grundar sig i det konstruktionistiska perspektivet eftersom 
studien baseras på studiedeltagares subjektiva tolkning av omgivningen och kan således inte 
beaktas som slutgiltig. Därmed är rese- och turismbranschen under ständig förändring. 

2.2. Forskningsansats 

Enligt Bryman (2011, s. 22-30) kan relationen mellan teori och empiri uppfattas som något 
deduktivt eller induktivt. Det deduktiva angreppssättet innebär att teori styr 
datainsamlingsprocessen, medan ett induktivt angreppssätt innebär att teori är resultatet av en 
forskning. I undersökningen har ett induktivt angreppssätt använts vilket innebär att forskaren 
drar slutsatser på grundval av observationer och resultat.  

2.3. Forskningsmetod 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns två olika metodiska angreppssätt, dessa är 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Metoderna har sina respektive fördelar och nackdelar, 
därmed bör metodvalet göras med utgångspunkt i den frågeställning undersökningen avser 
undersöka (Holme & Solvang 1997, s. 13-14). Ett alternativ är att kombinera dem och genom 
sina starka och svaga sidor kan de stärka varandra. Den grundläggande likheten mellan dessa 
två metoder är att de fungerar som ett redskap i genomförandet av undersökningar. 
Kvantitativa metoder betonar kvantifiering vid insamling och analys av data och resultatet kan 
oftast generaliseras till en större population. Exempel på kvantitativa datainsamlingstekniker 
är enkätundersökningar eller frågeformulär som omvandlar information till siffror. Kvalitativa 
metoder lägger tyngre vikt vid ord och har primärt ett förstående syfte. Styrkan ligger i att 
kvalitativa metoder ger en mer djupgående och fullständig uppfattning av det fenomen som 
undersöks. Den kvalitativa metoden inbegriper olika datainsamlingstekniker som 
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observationer, intervjuer samt analys av källor (Holme & Solvang 1997, s. 76-92). Bryman 
(2011, s. 40-41) förklarar att den kvalitativa metoden är induktiv och förhåller sig till 
konstruktionism. Den kvalitativa forskningsansatsen ansågs vara lämpligast för studiens syfte 
och frågeställningar där utgångspunkten var att få förståelse för studiedeltagarnas subjektiva 
åsikter och uppfattningar kring det studerade ämnet.  

2.4. Tillvägagångssätt 

2.4.1. Primärdata 

Studiens empiriska material bygger huvudsakligen på semi-strukturerade intervjuer där målet 
var att få förståelse för respondenternas synvinkel kring ämnesområdet. Enligt Bryman (2011, 
s. 206) innebär semi-strukturerade intervjuer att forskaren utgår från en förutbestämd 
intervjumall, men ges möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till skillnad från strukturerade 
intervjuer. Totalt genomfördes sju semi-strukturerade intervjuer under april och maj månad 
2017. En intervjumall (se Bilaga 1) utformades och användes som stöd vid genomförandet av 
intervjuerna och berörde olika tematiska aspekter över vilka frågeställningar som ska täckas i 
intervjun. Intervjufrågorna bestod av öppna frågor för att respondenterna skulle ges möjlighet 
att tala i olika riktningar. Intervjumallen skickades i förväg till samtliga respondenter via e-
post för att ge dem möjlighet att förbereda sig. En av intervjuerna utfördes genom fysiskt 
möte i kontorsmiljö, medan resterande sex intervjuer utfördes via telefon på grund av stora 
geografiska avstånd. Samtliga intervjuer spelades in, efter tillåtelse av respondenterna, och 
varierade i tid mellan 23-60 minuter.  

2.4.2. Sekundärdata 

Utöver primärdata användes sekundärdata som kompletterande material till studien. Det 
sekundära materialet består av tidigare forskning, vetenskapliga teorier, metodlitteratur samt 
information från kommunernas egna destinations webbplatser och andra relevanta dokument. 

2.4.3. Urval 
Utgångspunkten vid val av respondenter var att strategiskt kartlägga kommuner i Sverige som  
avvecklar sina traditionella turistbyråer. Detta innebär ett målinriktat urval där medverkande 
respondenter valdes ut genom ett medvetet val för att kunna tillföra med relevant information 
och kunskap till studien (Bryman 2011, s. 434). De valda kommunerna skiljer sig från antal 
invånare men även till storleken. Två av kommunerna valdes genom ett snöbollsurval, det vill 
säga genom respondenterna gavs tips och råd om andra kommuner som valt att avveckla sin 
turistbyrå. Det blev ett bortfall i studien, då en kommun valde att skicka intervjusvaren via 
mail, men svaren ansågs var otillräckliga och en del intervjufrågor blev obesvarade, därför 
togs beslutet att bortse från respondenten. Respondenter som medverkat i studien är följande 
personer (se Bilaga 2): 

• Strängnäs: Anette Lilja, Turismansvarig. Fysiskt möte. 2017-04-11, cirka 1h. 
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• Helsingborg: Hanna Myrbäck, Koordinator Besöksservice. Telefonintervju, 
2017-04-11, cirka 40 minuter. 

• Höga kusten: Marcus Strömsten, Destinationssäljare med inriktning mot digital 
närvaro, Höga kusten Destinationsbolag AB. Telefonintervju, 2017-04-18, cirka 48 
minuter. 

• Krokom: Anneli Åman, Turistinformations ansvarig, Turistkompaniet Krokom 
ekonomiska förening. Telefonintervju, 2017-04-18, cirka 51 minuter. 

• Malmö: Anna Wittgren, Affärsområdeschef Privatresor, Malmö Turism AB. 
Telefonintervju, 2017-05-03, cirka 23 minuter. 

• Motala: Jessica Hallros, Turistchef och destinationsutvecklare, Tillväxt Motala AB. 
Telefonintervju, 2017-05-04, cirka 35 minuter. 

• Värnamo: Karin Fritz, Turism- och destinationsutvecklare, Värnamo Näringsliv AB. 
Telefonintervju, 2017-05-09, cirka 29 minuter. 

2.5. Analysmetod 

Undersökningens empiriska material analyserades och bearbetades med utgångspunkt i tre 
grundprinciper: (1) kodning, (2) tematisering och (3) summering (Hjerm, Lindgren & Nilsson 
2014, s. 45-52). I den första fasen kodades datan enligt kategorierna ”personligt möte”, 
”digitala kanaler” och ”marknadsföring” där målet var att identifiera det mest centrala och 
betydelsefulla i transkribering. Vardera kategori tilldelas en specifik färg för att underlätta 
tematiseringen i nästa fas. I den andra fasen, tematisering, identifierades tematiska relationer 
mellan de kodade kategorierna. I den tredje och sista fasen, integrerades kodning och 
tematisering och slutsatser formulerades. 

2.6. Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådets (2002, s. 6-14) forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har legat till grund för 
underökningens genomförande. De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för 
förhållandet mellan forskare och respondenter, dels för att undvika konflikter och dels för att 
undersökningsdeltagare ska skyddas. 

• Informationskravet innebär att forskaren har som plikt att informera 
undersökningsdeltagare om undersökningens syfte och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. De ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de 
har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Informationskravet 
uppfylldes genom att samtliga undersökningsdeltagare informerades per e-post om 
undersökningens syfte och gavs möjlighet att ta del av intervjufrågorna innan 
intervjuerna genomfördes.  
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• Samtyckeskravet handlar om att inhämta undersökningsdeltagares samtycke och att de 
har rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Samtliga 
respondenter gavs möjlighet att tacka ja eller nej till deltagandet i och med 
informationsmailet som skickades ut i tidigt skede.  

• Konfidentialitetskravet innebär att samtliga undersökningsdeltagare ska ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras tryggt (Vetenskapsrådet 
2002, s. 12). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att samtliga respondenter 
tillfrågades om tillåtelse att spela in intervjun för transkribering och analys. 
Ytterligare ett informationsmail skickades ut till undersökningsdeltagarna där 
samtliga respondenter tillfrågades om samtycke till att få använda deras 
personuppgifter, för- och efternamn, i uppsatsen. Vidare informerades respondenterna 
om att det insamlade materialet används enbart i forskningssyfte och att uppsatsen 
kommer i ett senare skede publiceras offentligt. 

• Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). I samband med föregående krav 
uppfylldes även nyttjandekravet. 

2.7. Kvalitetssäkring 

Enligt Bryman (2011, s. 46) är validitet och reliabilitet viktiga kriterier för bedömning av 
kvantitativa undersökningar, vilket är svårt att bedöma vid kvalitativ forskning. Alternativa 
kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar är extern reliabilitet, intern reliabilitet, 
extern validitet och intern validitet. Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet 
kan generaliseras till andra social situationer (Bryman 2011, s. 352). Eftersom denna studie är 
kvalitativ med ett begränsat urval kan slutsatser inte generaliseras till andra sammanhang. 
Intern validitet motsvarar begreppet trovärdighet och handlar om i vilken grad studieresultatet 
överensstämmer med verkligheten (Bryman 2011, s. 352). Starrin & Svensson (1994, s. 75) 
förklarar att det som återberättas bör ske på ett gediget sätt för att undvika förvanskning och 
missförstånd. Noggrannhet har eftersträvats under hela skrivprocessens gång för att kunna ge 
en trovärdig bild som möjligt av respondenternas svar. Detta möjliggjordes även med hjälp av 
ljudinspelningar som i senare skede transkriberades. Två av respondenterna ville ta del av 
deras empiriska material, vilket Bryman (2011, s. 354-355) kallar för respondentenvalidering. 
I och med det togs beslutet att rapportera in resultatet till vardera respondent. Extern 
reliabilitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan replikeras (Bryman 2011, s. 
354-355), vilket har eftersträvats genom en noggrann beskrivning av metod och 
tillvägagångssätt för att underlätta möjligheten till upprepning. Intern reliabilitet handlar om 
att ett forskarlag kommer överens om hur data ska tolkas, vilket uppfylldes genom ett 
gemensamt deltagande vid genomförandet av intervjuerna och vid tolkningen av datan. 
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2.8. Metodkritik 

Enligt Bryman (2011, s. 368-369) brukar kvalitativa studier kritiseras för att bygga på 
forskarens subjektiva uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Syftet med 
undersökningen var att få ökad förståelse för studieområdet genom att lyfta fram 
respondenternas perspektiv och åsikter kring ämnet vilket innebär att studieresultatet har 
baserats på respondenternas subjektiva tolkningar. Ytterligare kritik kan vara bristande 
transparens gällande undersökningens genomförande vilket kan medföra att det blir svårt att 
replikera studien (Bryman 2011, s. 368-369). Detta har tagits i hänsyn genom att noga 
beskriva tillvägagångssätt. Möjligheten att generalisera slutsatser begränsas även av 
kvalitativa metoder. Undersökningens urval bestod av sju olika kommuner som är geografiskt 
utspridda över hela landet. Det geografiska avståndet innebar ett hinder att besöka 
kommunerna och genomföra fysiska intervjuer. Totalt genomfördes sex telefonintervjuer och 
en intervju genom fysiskt möte. Trots att majoriteten av intervjuerna utfördes genom telefon 
har svaren inte skilt sig markant från varandra. Bryman (2011, s. 208) förklarar att 
telefonintervjuer har sina nackdelar och fördelar. Det negativa ter sig i att respondentens 
kroppsspråk och ansiktsuttryck inte fångas, vilket kan vara avgörande då de säger en hel del. 
Bryman (2011, s. 208) menar även att respondenter kan avvika från vissa frågor än vid fysiska 
intervjuer. Utöver det genomfördes studien i ett tidigt stadie där de studerade kommunerna var 
under utveckling, därav har en del intervjufrågor besvarats efter respondenternas subjektiva 
föreställning om vad de antar kommer att ske. Dock är detta inte en faktor som har påverkat 
analysarbetet. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram bestående av tidigare forskning och 
teorier inom ämnesområdet som senare används i analyskapitlet.  

3.1. Informations- och kommunikationsteknikens påverkan på 
turismbranschen 
Tidigare forskningsstudier har belyst informations- och kommunikationsteknikens påverkan 
på rese- och turismbranschen (Lyu & Hwang, 2015). Connell & Reynolds (1999) förklarar att 
den teknologiska utvecklingen påverkar och förändrar turistindustrin och samhället i övrigt. 
Den nya teknologin påverkar hur turistbyråer, och andra företag, bedriver sin verksamhet och 
distribuerar information. Den snabba förändringen i samhället innebär att serviceindustrin, 
inklusive turistbyråer, måste öka teknikanvändningen och följa med i teknologins snabba 
utvecklingen. Framtidens turistbyråer måste vara kunddrivna för att uppfylla 
informationsbehovet på ett effektivt sätt (Connell & Reynolds, 1999). 

Grängsjö & Norgren (2003) undersökte turistbyråernas framtid utifrån människors syn i rese- 
och turismbranschen. Grängsjö & Norgren (2003, s. 9) skiljer mellan turistbyråer i städer och 
landsbygd och menar att de har helt olika förutsättningar. Till exempel finns det inte samma 
behov av extern marknadsföring i större städer som på mindre orter då det finns många olika 
aktörer som marknadsför de större städerna. Vidare förklarar Grängsjö & Norgren (2003, s. 
18) att turistbyråernas verksamhet ifrågasätts av kommunerna, eftersom det anses inte vara 
politiskt försvarbart med en turistbyråverksamhet i konkurrens med skola, vård och omsorg. 
Därmed har turistbyråer minskade kommunala resurser, vilket leder till att turistbyråer söker 
efter andra alternativ för att kunna finansiera sin verksamhet. Grängsjö & Norgren (2003, s. 
18) förklarar vidare att Internettjänster och den nya tekniken inom kort kommer att ta över 
mycket av den allmänt informerade uppgiften som turistbyråer har. Ett alternativ är att 
verksamheten avvecklas till följd av den ökade tekniken samt den minskade offentliga 
finansieringen. Ytterligare ett alternativ är att gemensamt finna lösningar för att lyckas behålla 
verksamheten. Därmed bör turistbyråer peka på nyttan med sin verksamhet genom att bland 
annat föra dialog med sin omgivning (Grängsjö & Norgren 2003, s. 18-30).    

Lyu & Hwang (2015) är överens om att utvecklingen av information- och 
kommunikationstekniken har påverkat efterfrågan på de traditionella turistbyråerna. Det 
framkom att tillgången till Internet bidrar till minskad efterfrågan och besöksantal på 
turistbyråer. Det ständigt föränderliga teknologiska landskapet ställer nya krav på turistbyråer 
att hänga med i utvecklingen och finna nya vägar för att tillfredsställa besökarnas förändrade 
behov. Studien indikerar dock att högaktiva sociala medieanvändare var mer benägna att 
besöka traditionella turistbyråer för att erhålla platsbaserad turistinformation och kunskap om 
destinationen. Turistbyråer bör inse fördelarna med sociala medier och utnyttja de olika 
kanalerna som finns tillhands. Sociala medier är därmed ett kostnadseffektivt sätt att nå ut 
med turistinformationen snabbt. Det framkom även att besökare med viss osäkerhet kring 
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informationen som erhållits från olika Internetkällor var villiga att besöka en turistbyrå för att 
kontrollera informationens kvalitet och tillförlitlighet. Lyu & Hwangs (2015) studieresultat 
påvisar att den traditionella turistbyrån trots tekniska framsteg är en betydelsefull komponent i 
marknadsföringen och är en avgörande faktor för besökarnas upplevelse. Forskarna föreslår 
en affärsmodell eller ett tillvägagångssätt, så kallad online-to-offline (O2O), för att förbättra 
verksamheten. Affärsmodellen drivs av en kombination av en online och en offline 
verksamhet. O2O tillvägagångssättet kan ge en mer realistisk och platsbaserad information 
(offline) till besökare med tidigare kunskap från olika online kanaler.   

3.2. Personlig interaktion 

Enligt Meyronin (2004) är den mänskliga interaktionen en betydande faktor för 
serviceindustrin och utgör en viktig del av kundbemötandet. Mänsklig interaktion ger större 
möjlighet att lyssna och förstå kundens behov. Serviceföretag som ersätter den mänskliga 
interaktionen med automatiserade tjänster glömmer vikten av kundernas deltagande i 
processen samt deras roll som medproducent av tjänsten och som bedömare av kvaliteten i 
tjänsten (Meyronin, 2004). Araña et al. (2016) undersökte besökarnas preferenser för olika 
tjänster som erbjuds på turistbyråerna i Gran Canaria. Den snabba teknikutvecklingen i 
samhället skapar nya möjligheter för turistindustrin att tillhandahålla tjänster. Trots detta 
påvisar Araña et al. (2016) att tillgång till mänsklig interaktion är avgörande för att tillgodose 
besökarnas behov. Resultatet visar att besökare föredrar mänsklig interaktion framför 
automatiserade tjänster och värdesätter högt information som erhålls genom personlig service. 
Araña et al. (2016) menar dock att den nya tekniken kan utnyttjas som komplement till den 
mänskliga interaktionen för att skapa mervärde, förbättra tjänstens kvalitet och öka 
tillfredsställelsen hos besökarna. 

Smith & Holmes (2012) belyser likt tidigare nämnda forskare vikten av mänsklig närvaro och 
personlig service. Trots teknikutvecklingen, finns det fortfarande stor efterfrågan på personlig 
interaktion med personal. Kunnig personal, inklusive volontärer på turistbyråer, har en central 
roll vid mötet med besökarna och är därmed turistbyråns och destinationens ansiktet utåt. 
Dessutom har personalen potential att påverka besökarnas val av aktiviteter, utöka utgifter och 
uppmuntra återkommande besök. Vidare beskrivs volontärer, det vill säga frivilliga invånare 
som visar upp sin hemort eller region, som viktiga ambassadörer för destinationen och 
fungerar som en bro mellan turismsektorn och lokalsamhället (Smith & Holmes, 2012). 
Ballantyne, Hughes & Ritchie (2009) menar att kunnig personal är en avgörande faktor bland 
besökare för att besöka en turistbyrå. En anledning till att besökare efterfrågar face-to-face, 
ansikte-mot-ansikte, interaktion med personal kan bero på att de vill förstärka eller verifiera 
information på nätet som inhämtats före besöket. Därmed ställs krav på turistbyråer att utbilda 
personalen om kundservice, lokala turistprodukter och hur man anpassar informationen efter 
besökarens egenskaper och preferenser. Förutom behovet av kunnig personal är broschyrer, 
mappar och personliga rekommendationer efterfrågade av besökare. Kvaliteten på 
kundtjänsten och på informationen som tillhandahålls av turistbyråerna är av stor betydelse 
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för besökare. Dessutom har turistbyråer potential att påverka besökarna att spendera mer tid 
och pengar på destinationen. Ballantyne, Hughes & Ritchie (2009) tillägger att det finns en 
stor möjlighet att bygga ömsesidigt fördelaktiga relationer med lokala turistföretag för att 
aktivt marknadsföra och främja den lokala besöksnäringen. Lyu & Lee (2015) styrker också 
att besökare är mer benägna att besöka fysiska turistbyråer för att kontrollera kvaliteten och 
trovärdigheten i informationen som inhämtats från olika online och offline källor. Lang 
(2000) menar att resenärer som anlitar researrangörer på fysisk resebyråer efterfrågar 
personlig service, vägledning och personliga rekommendationer. Förutom personlig service är 
osäkerhet och brist på kunskap ytterligare anledningar till behovet av mänsklig interaktion. 
Lang (2000) påpekar dock att den fysiska platsen riskerar att försvinna till följd av den ökade 
användningen av Internet vid bokning av resor. Däremot är Internet en möjlighet för 
resebyråer att marknadsföra sina produkter och nå ut till en bredare geografisk marknad till 
minimal kostnad. 

3.3. Digital interaktion 

D’Ambra & Mistilis (2010) förklarar att turistbyråer har en central roll i marknadsföring av 
turistdestinationer till potentiella och befintliga besökare. Teknikens snabba utveckling och 
besökarnas förändrade informationsbehov ställer nya krav på de traditionella turistbyråerna. 
Internet har förändrat den traditionella turistbyråns roll och medfört att besökare numera kan 
tillfredsställa sitt informationsbehov via webben. Den stora utmaningen är hur turistbyråer ska 
utnyttja den nya tekniken för att tillgodose behoven hos virtuella såväl som hos ansikte-mot-
ansikte besökare. Genom att eftersträva att möta behoven hos dessa två segment kan 
turistbyråer öka destinationens konkurrenskraft (D’Ambra & Mistilis, 2010). 

D’Ambra & Mistilis (2010) utvecklade en taxonomi som bygger på fyra interrelaterade 
dimensioner i informationssökande: uppgift, motiv, informationstyp samt teknologi och 
kommunikationsmedium. Virtuella besökare har antigen en experimentell eller en målinriktad 
uppgift vid sitt informationssökande. Den virtuella besökaren med experimentell uppgift 
kräver ingen mänsklig förmedling och är i grunden motiverad av behovet att samla 
information för att exempelvis bygga upp sin informationsbank. Ett exempel på 
kommunikationsmedium i en sådan kontext är en destinations webbplats där informationen är 
statisk och anpassad för att nå ut till en bred publik och samtidigt tillgodose besökarens 
behov. Denna form av kommunikation kallas för masskommunikation, det vill säga en till 
många kommunikationsprocess, vilket innebär att företag sprider information till konsumenter 
via ett medium utan någon sorts interaktion. Den målinriktade virtuella besökaren kräver 
däremot en viss mänsklig förmedling och motiveras av specifika informationsbehov 
relaterade till en specifik uppgift. Den målinriktade virtuella besökaren har beslutat sig för att 
besöka en destination, till skillnad från den experimentella virtuella besökaren, och kräver 
interaktivitet på destinationens webbplats samt statisk och anpassat innehåll för att slutföra en 
bokning online eller för att få svar på frågor gällande vistelsen. Ansikte-mot-ansikte besökare 
är fysiska besökare som är närvarande på den fysiska platsen och har ett målinriktat 
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informationsbehov gällande destinationen och egna behov under besöket. Några exempel på 
teknik och kommunikationsmedium i denna kontext är Virtual Reality (VR), e-kiosker 
placerade runt om i destinationen, information eller interaktiva webbaserade kiosker 
implementerade i turistbyrån samt Wi-Fi (D’Ambra & Mistilis, 2010). Enligt Lyu & Lee 
(2015) är tillgång till Wi-Fi av stor betydelse för besökare som vanligtvis besöker en fysisk 
turistbyrå i och med att möjligheten att använda mobiltelefonen eller bärbar dator, medan 
besökare som vanligtvis inte besöker en turistbyrå föredrar mer avancerad teknologi som 
Virtual Reality och digitala pekskärmar. Tillgång till stöd och hjälp uppskattas dock av 
besökare som inte kan använda den nya tekniken (Lyu & Lee, 2015). 

3.4. Sociala medier 
Enligt Lange-Faria & Elliot (2012) är sociala medier ett växande fenomen som fått en allt mer 
betydande roll i destinationsmarknadsföring. Sociala medier ger möjlighet att interagera, 
samarbeta och dela innehåll med andra användare utan någon tidsmässig och geografisk 
begränsning. En av fördelarna med sociala medier för Destination Marketing Organizations 
(DMO) är möjligheten att sprida information, skapa mervärde för kunder samt bygga upp 
destinationens varumärke genom direkt interaktion med kunden vilket gör det möjligt att ge 
kunderna omedelbar respons vid frågor eller bekymmer. Kunder ges möjlighet till att ta del av 
andra besökares erfarenheter och därmed kunna ta ställning till informationens autenticitet. 
Ytterligare ges kunderna möjlighet att interagera med både erfarna besökare och invånarna på 
destinationen. Lange-Faria & Elliot (2012) tillägger att resenärer använder sig mer av sociala 
medier i informationssökningen av resor och påverkar således resenärernas resebeslut. 
Resenärer tenderar att förlita sig mer på Word-Of-Mouth, eller i detta sammanhang e-WOM 
(Electronic Word-Of-Mouth), än traditionell marknadsföring. Enligt Lange-Faria & Elliot 
(2012) är bloggar en av de mest populära sociala plat t formarna bland 
destinationsorganisationer för att bygga upp destinationens varumärke och påverka 
resenärernas beslut att besöka en viss plats.  

Xiang & Gretzel (2010) undersökte sociala mediers roll i kontexten av reserelaterad 
informationssökning. Framväxten av nya medier har skapat nya utmaningar och möjligheter 
och satt press på företag inom turistindustrin att följa med i utvecklingen för att lättare nå ut 
till konsumenter online. Studieresultatet bekräftar den ökade betydelsen av sociala medier i 
informationssökningen och visar att merparten av sökresultaten utgörs av sociala medier 
vilket tyder på att sökmotorer leder resenärer till olika sociala medier. Därav är det avgörande 
för företag inom turistindustrin att förstå den teknologiska dynamiken för att nå ut och 
marknadsföra turistiska produkter och destinationer till online konsumenter. Xiang & Gretzel 
(2010) föreslår ökad satsning på sökoptimering och sökmotormarknadsföring för att 
synliggöra företagets webbplats på sökmotorer som Google. Ett annat alternativ är att utnyttja 
de sociala plattformarna till företagets fördel genom att (1) annonsera och tillhandahålla 
innehåll på sociala medier och (2) integrera sociala medier på företagets webbplats (Xiang & 
Gretzel, 2010). 
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Hays, Page & Buhalis (2013) undersökte användandet av sociala medier bland tio olika 
DMO. De förklarar att Internet har påverkat resenärernas tillgång till information och hur de 
bokar och planerar resor samt delar sina reseupplevelser. Sociala medier möjliggör för 
individer att kommunicera och publicera innehåll som bilder och recensioner samt bidra med 
egna tankar och åsikter. Hays, Page & Buhalis (2013) menar att den största utmaningen för 
DMO är begränsade finansiella och personella resurser, därmed kan sociala medier användas 
för att hantera en begränsad budget och samtidigt nå ut till en bredare publik. Att utveckla en 
närvaro på Internet är komplicerat, särskilt på sociala medier, därför måste DMO inse och 
utnyttja sociala mediers fulla potential. Studien påvisar att DMO befinner sig i ett skede där 
de experimenterar och söker förståelse för hur sociala medier ska användas i 
marknadsföringen. Flera anstränger sig dock för att hänga med i teknikutveckling och i 
framväxten av nya reklamstrategier. Studien visar att sociala medier inte utnyttjas fullt ut 
gällande möjligheten att interagera med kunderna. Dessutom är sociala medier försummade 
eller underfinansierade och används inte flitigt i marknadsföringen. Hays, Page & Buhalis 
(2013) menar vidare att DMOs kan dra nytta av att bli ännu mer innovativa och kreativa i 
marknadsföringen på sociala medier, för a t t särski l ja f rån t radi t ionel la 
marknadsföringsmetoder.  

3.5. Värdeskapande 

Enligt Grönroos (2015, s. 24) och Grönroos & Voima (2013, s. 133) innebär värdeskapande 
en process som handlar om att öka kundens välbefinnande. Mervärde innebär att kunden har 
det bättre, eller upplever att han har det bättre, efter att ha fått stöd av en tjänsteleverantör. 
Värdeskapandeprocessen indelas i tre sfärer: leverantörssfär, kundsfär och gemensam sfär (se 
figur 1). Interaktionen mellan företaget och kunden kan antingen vara direkt eller indirekt.  

• Inom leverantörssfären har leverantören en grundläggande roll att generera potentiellt 
värde i form av processer, både fysiska och virtuella. Det potentiella värdet kommer 
senare underlätta kundens värdeskapande vid brukning (Grönroos & Voima 2013, s. 
141).  

• Kundsfären är den process där kunden skapar värde oberoende av leverantören. 
Kunden samverkar endast indirekt med företaget genom dess resurser vare sig det är 
fysiskt, virtuellt, mentalt eller imaginärt. Det sker således ingen direkt interaktion och 
inget medskapande med företaget. Kunden påverkas både individuellt, men även på 
social nivå när kunden interagerar med sin omgivning som exempelvis vänner och 
familj (Grönroos & Voima 2013, s. 142).  

• Gemensamma sfären är den del av process där kunden interagerar direkt med 
leverantören. Interaktionen blir en form av dialogisk process, där kunden är ansvarig 
för värdeskapandet men leverantören ges möjligheten att påverka kundens 
värdeskapande process och fungerar således som en medskapare (Grönroos & Voima 
2013, s. 141).  
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För att få en tydligare bild av hur ett potentiellt värde skapas kommer leverantörssfären och 
den gemensamma sfären att analyseras. Kundsfären utelämnas i och med att studien inte utgår 
från besökarnas synvinkel.  
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Leverantörssfären 
Produktion 
(potentiellt värde)

Kundsfären 
Självständigt värdeskapande 
(verkligt värde)

Värdeskapare/medskapare:  
Kunden är värdeskaparen, men 
kan bjuda in leverantören. Här 
sker en direkt interaktion mellan 
kund och företag. 

Medskapare: 
Leverantören kan få möjligheten 
att delta i kundens värdeskapande 
process och intar en 
medskapande roll.

Värdeskapare:  
Kunden är självständig 
värdeskapare utan direkt 
interaktion. 

Möjliggörare till värde:  
Leverantören.

Möjliggörare till värde:  
Leverantören.

Producent:  
Leverantören producerar 
resurser som underlättar 
kundens värdeskapande.

Medproducent:  
Kunden deltar som medproducent i 
den gemensamma 
produktionsprocessen.

Gemensamma sfären 
Värdeskapande i 
interaktion 
(verkligt värde)

Figur 1. Grönroos & Voimas (2013) värdeskapandeprocess  



4. Empiri 
I  detta  kapitel  presenteras  det  empiriska  materialet  som  samlats  in  för  denna  studie. 
Kommunerna  presenteras  separat  i  form av  kortfakta,  sekundär  källa,  först  och  därefter 
intervjuresultat från varje kommun presenteras. All information är från respondenterna utom 
det som är fakta och är markerat med sekundär källa. 

4.1. Strängnäs 

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och består av ett antal kommundelar med 
totalt 34 500 invånare. Strängnäs stad är centralort, beläget vid Mälardalen, och har en lång 
kulturell och historisk bakgrund som sträcker sig till Gustavas tid (Strängnäs, 2017a; 
Strängnäs 2017b). År 2015 hade kommunen totalt 82 268 gästnätter (Turistnytt, 2016).  

Majoriteten av besökarna är över 45 år samt kultur- och historieintresserade. Gripsholms slott, 
Strängnäs domkyrka och Arsenalen är kommunens största besöksmål. Marknadsföringen av 
staden har främst riktat sig till kultur- och historieintresserade men idag arbetar kommunen 
med att bredda sin målgrupp. Lilja berättar att de har en begränsad marknadsföringsbudget, 
vilket beror på att vård, skola och omsorg är kommunens mest prioriterade frågor. Den 
begränsade marknadsföringsbudgeten nyttjas på Strängnäs besöksguide, destinationens 
webbplatsen och på olika digitala kanaler. För närvarande är de endast tillgängliga på 
Facebook, vilket enligt respondenten är en utvecklingsmöjlighet för att öka sin digitala 
närvaro och synlighet på sociala medier som Instagram och Twitter samt på resesajter som 
exempelvis TripAdvisor. Lilja berättar även att de har två företagarföreningar i Strängnäs och 
Mariefred, som med stöd från kommunen, arbetar med evenemang och presenterar större 
besöksmål i Strängnäs och Mariefred på deras egna webbsidor.  Strängnäs har även ett 
samarbete med Destinationsutveckling Sörmland, i mål att positionera Sörmland som 
Sveriges slottdestination, vilket ska genomsyra Strängnäs och övriga Sörmland. Genom 
samarbetet med Destinationsutveckling Sörmland och det regionala bolaget Sörmlands 
turismutveckling AB (STUA), som har ett samarbete med VisitSweden, har 
marknadsföringskraften samlats på tre prioriterade marknader: Tyskland, Storbritannien och 
Norge. Det regionala bolaget STUA anordnar bland annat press och businessresor för 
researrangörer från dessa marknader.  

Den traditionella turistbyrån i Strängnäs stad avvecklas till följd av den snabba 
teknikutvecklingen som skett. Lilja berättar att de måste följa med i den teknologiska 
utvecklingen och tillgängliggöra sig där besökarna finns. Eftersom de finner besökarna främst 
på de digitala kanalerna, så måste de finnas där för att kunna nå ut till dem. Vidare berättar 
Lilja att den traditionella turistbyråns funktion, med personal över disk, är inte längre ett krav 
för att erbjuda service. Idag kan service erbjudas på flera olika sätt, till exempel på chatt eller 
Facebook. Respondenten upplever dock att det personliga mötet behöver finnas kvar, men 
inte nödvändigtvis på en fysisk turistbyrå. Vidare berättar respondenten att andelen 
telefonsamtal har minskat, medan antalet sidvisningar på destinationens webbplats ökar vilket 
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beror på att besökarna finner information och svar på enkla frågor på nätet. Telefonsamtal och 
frågor via e-post berör dock mer komplexa ärenden som exempelvis vid planering av 
gruppresor. Till följd av detta upplever respondenten en förändring i sin roll under de senaste 
åren och menar att hon fungerar numera som ett stöd och hjälp vid reseplanering, än att svara 
på enkla frågor.  

Strängnäs tillhandahåller service via telefon, e-post, webb (www.strangnas.se/turism) och 
Facebook och utökar sin besöksservice med en säsongssöppen InfoPoint under perioden juni-
augusti samt turistserviceplatser där besökarna kan hämta broschyrer, kartor och få hjälp av 
kunnig personal med enklare frågor (Strängnäs, 2017c). Respondenten berättar att det digitala 
arbetet syftar bland annat till att uppdatera informationen på destinations webbplatsen, medan 
det fysiska mötet handlar om att möta besökare där de befinner sig. Lilja berättar att Strängnäs 
var den första staden i Sverige att arbeta med så kallade Greeters och förklarar att dessa 
fungerar som turistinformationens förlängda arm. En Greeter är en lokalbor som visar upp 
staden till besökare och bokningen av en sådan sker via telefonkontakt eller på webben. 
Respondenten tillägger att kommunen har ytterligare en fysisk turistbyrå, belägen i Mariefred, 
som de har valt att behålla vilket beror på att behovet av den fysiska platsen upplevs finnas 
kvar i och med antalet fysiska besök, cirka 10 000 besökare, under perioden juni-augusti.  

Lilja upplever inga nackdelar med utvecklingen av besöksservicen och anser att 
kombinationen med digital närvaro och personliga möten är det som blir framgångsfaktorn i 
framtiden. Respondenten värdesätter det personliga mötet och tror även att deras besökare 
värdesätter att det finns. Lilja menar att en person kan söka information på Internet eller fråga 
vänner, men i sista hand efterfråga eller känna behov av att prata med någon som kan bekräfta 
eller komplettera tidigare insamlad information. Ytterligare en fördel med det personliga 
mötet är möjligheten till merförsäljning, då det är lättare att förstå besökarnas behov genom 
att intervjua de på plats eller i telefon, vilket kan vara en utmaning att uppnå på webben och 
sociala medier. En fördel med de digitala plattformarna enligt Lilja är att det är enklare för 
besökare att hitta information. När det gäller det fysiska mötet arbetar de utifrån det goda 
värdskapet vilket är ett projekt som initierades av VisitSweden. Strategin är att ge besökare 
extra service mot vad de förväntar sig genom att sätta deras behov i fokus. Lilja har deltagit 
på en värdskapskurs som hon förmedlar vidare, även tidigare personal på turistbyrån har 
deltagit på utbildningar. Därmed belyser respondenten vikten av att besöksmålen arbetar 
utifrån denna strategi. Lilja berättar vidare att de utför inga uppföljningar efter besöket, vilket 
beror på deras roll att ge bra service före och under besöket. Dock är detta en 
utvecklingsmöjlighet för att interagera mer besökarna samt bibehålla befintliga besökare, 
vilket exempelvis uppnås genom digitala kanaler. För övrigt påpekar respondenten att 
turistinformationen bör i framtiden bli mer tillgänglig efter kontorstid, i syfte att ge besökare 
möjlighet att planera resan och få den hjälp de behöver efter jobbet. Lilja berättar även att 
endel tror att destinations webbplatserna kommer att läggas ner för att istället satsa på 
exempelvis TripAdvisor. Trots detta upplever Lilja att det är värdefullt att behålla destinations 
webbplatsen så länge antalet sidvisningar och besökare ökar. I framtiden vill Strängnäs öka 

!  17



satsningen på digitaliseringen, till exempel genom att applicera surfplattor och utöka 
tillgången till Wi-Fi på turistserviceplatser för att erbjuda besökare uppkoppling. Tidigare 
erbjöds besökarna fri Wi-Fi på turistbyråerna, vilket enligt Lilja har uppskattats av besökarna. 

4.2. Helsingborg 

Helsingborg stad ligger i Skåne län och är Sveriges åttonde största kommun med cirka 140 
547 invånare (Helsingborg, 2017). Turismen i Helsingborg växer bland svenska och utländska 
besökare, med totalt  761 314 kommersiella övernattningar år 2016. Helsingborgs turism- och 
destinationsutveckling är helägd av kommunen och ansvarar för besöksnäringen och 
samhällsutveckling inom kommunen (Visit Helsingborg, 2017). 

Visit Helsingborg vill att Helsingborgs stad ska vara ”Sveriges trevligaste weekendstad” och 
arbetar därmed med konceptet ”WKND by HBG” på en egen kampanjsida 
wknd.visithelsingborg.com. Marknadsföringen riktar sig både internationellt främst mot 
Danmark, Tyskland och Storbritannien, och nationellt framför allt till kvinnor över 30 år. 
Marknadsföringsarbetet innefattar bland annat PR, pressresor, visningsresor för 
researrangörer, samarbete med influensers och bloggare samt annonser i sociala medier. 
Enligt Myrbäck är de aktiva på olika digitala plattformar som Facebook, TripAdvisor och 
Google. Utöver det genomförs internationella kampanjer genom Familjen Helsingborg som 
samarbetar med Tourism In Skåne. Samarbetet med influensers och bloggare handlar om att 
bjuda in andra att berätta och skriva om Helsingborg, i och med att människor är mer benägna 
att lyssna och förlita sig på informationen om det är någon annan som berättar. Myrbäck 
tillägger att människor litar mer på rekommendationer eller recensioner på exempelvis 
TripAdvisor än destinationens webbplats. En utmaning i marknadsföringen enligt 
respondenten är att identifiera på vilken plats de ska synas och var de når flest besökare.  

I oktober månad 2016 avvecklades den fysiska turistbyrån i Helsingborgs stad i syfte att nå 
fler besökare på olika digitala kanaler, men även på den fysiska platsen där besökarna 
befinner sig. Orsaken till stängningen är färre besöksantal på den traditionella turistbyrån, 
samtidigt som andelen besökare till staden ökar. Detta beror på att informationen blir allt mer 
lättillgänglig på Internet med sociala medier, resesajter som TripAdvisor och även 
destinations webbplatserna. I och med det togs beslutet att lägga ned den traditionella 
verksamheten i syfte att arbeta mer proaktivt och utöka tillgängligheten för besökare, både 
digitalt och fysiskt. Den traditionella turistbyrån ersätts med ökad satsning på InfoPoints samt 
mobil verksamhet — en lådcykel med broschyrer ute i city dagligen under sommaren, vilket 
innebär ökad flexibilitet och flyttbarhet. Dessutom har Helsingborg så kallade Greeters, det 
vill säga lokala Helsingborgare som tar hand om besökarna i staden. Vidare berättar 
respondenten att det digitala arbetet innefattar destinations webbplatsen 
(www.visithelsingborg.se), TripAdvisor samt sociala medier som Facebook och Instagram. 
Det handlar även om att hålla informationen kontinuerligt uppdaterad. I maj 2017 öppnar 
Helsingborg, i samarbete med Helsingborg kontaktcenter, ett digitalt servicecenter på 
centralstationen i Helsingborg som riktar sig till medborgare och besökare och bygger 
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huvudsakligen på självservice. Turistcentret kommer dock att vara delvis bemannat med 
personal. Dit kan besökare söka sig för att bland annat få turistinformation om evenemang 
eller vägbeskrivning till ett hotell. Enligt Visit Helsingborg (2016) lanserades de första 
digitala informationsskyltar år 2015 och arbetet är under utveckling för att etablera fler och 
nya typer av digital skyltning. För övrigt berättar Myrbäck att besökare erbjuds tillgång till 
fritt Wi-Fi. En fördel med utvecklingen av besöksservicen är att de når ut till fler besökare i en 
annan utsträckning än med den traditionella turistbyrån. En utmaning är dock hur 
informationen om att de finns tillgängliga på chatt, telefon, e-post eller InfoPoints ska nå fram 
till besökare som kommer till Helsingborg. Skyltar som tidigare pekat mot den gamla 
turistbyrån kommer att ersättas med skyltar som hänvisar till Visit Helsingborgs hemsida. 
Med hjälp av dessa skyltar och det fria nätverket är strategin att lättare nå ut till besökarna 
som befinner sig i Helsingborg.  

Myrbäck upplever att det personliga mötet är viktigt och tror att ett bra värdskap bidrar till 
helhetsintryck. Vidare berättar respondenten att det kan vara en utmaning att skapa en 
personlig relation och överträffa förväntningar på digitala kanaler, vilket är något som kan 
utvecklas och stärkas i framtiden. De digitala verktygen är främst till för att informera och 
inspirera, medan behovet av den personliga kontakten tillfredsställs på den fysiska platsen. 
Myrbäck tillägger att man behöver tänka utanför ramarna genom att exempelvis utbilda 
taxichaufförer, busschaufförer eller parkeringsvakter om utbudet på destinationen i och med 
att det kan vara de som möter besökarna allra först. Målet är att besökare ska få ett bra 
värdskap i hela staden. Myrbäck tror att det framtida kundbemötandet kommer ske allt mer 
digitalt och därmed bör informationen vara lättillgänglig och enkel att komma åt. Vidare tror 
respondenten att turistorganisationerna inte kommer ansvara för allt arbete, utan arbetet 
kommer att ske allt mer med hotell, butiker och besöksmål, vilket i sin tur leder till att de blir 
en gemensam destination där samtliga är bra på värdskap. Detta är även anledningen till 
arbetet med InfoPointsen och varför de utbildar näringslivet. Helsingborg utbildar staden 
genom att erhålla värdskapsutbildningar om hur man ska ta emot besökare. Utöver det 
berättar Myrbäck att personer som ansvarar för det fysiska mötet försöker behålla besökarna 
på destinationen genom att informera besökaren om aktiviteter som sker veckan därpå. 

Helsingborg interagerar med sina besökare genom e-post, chatt och telefon och aktivt 
deltagande på sociala medier där de kommunicerar med dem vid klagomål eller tips. Myrbäck 
berättar att de försöker göra det icke-förväntade genom att exempelvis välkomna besökarna 
till Helsingborg när de publicerar en bild och hashtaggar om att det befinner sig i 
Helsingborg. Helsingborg försöker att hitta nya alternativ för att interagera med besökarna 
fysiskt, än att enbart interagera på chatt. Till exempel genom att befinna sig på oväntade 
platser som i hotellreceptionen och möta upp besökarna. Respondenten förklarar att det är 
hotellen och besöksmålen som möter flest utav deras besökare, därmed försöker de att vara 
där och hjälpa till vid mötet av deras gemensamma besökare. Myrbäck berättar att deras 
relation med samarbetspartners och det lokala näringslivet bygger på kommunikation och stöd 
genom att lyssna på dem och ta till sig kunskap om deras behov för att de ska kunna ta emot 
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besökarna och erbjuda så bra service som möjligt. Myrbäck tillägger att målet med denna 
utveckling är att nå ut till fler besökare, ge bättre värdskap och sprida ett gott värdskap i hela 
staden. Detta genom att ta emot besökarna, hälsa de välkomna och hjälpa besökarna på plats 
där de befinner sig. Trots en allt mer digitaliserad värld är det personliga värdskapet fortsatt 
viktigt, men samtidigt är det viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen, menar 
respondenten. 

4.3. Höga kusten (Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik) 

Höga Kusten är ett kustområde i Ångermanland, Västernorrlands län, som blev utnämnt som 
världsarv år 2000 av FN-organisation UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) på grund av dess unika geologi och rekordstora landhöjning 
(Världsarvet Höga Kusten, u.å.). Ångermanlands fyra kommuner, Härnösand, Kramfors, 
Sollefteå och Örnsköldsvik, har ett gemensamt kommunalt bolag som bildades 2014, Höga 
Kusten Destinationsutveckling AB, med uppgift att främja den strategiska utvecklingen av 
besöksnäringen i Höga Kusten (Höga Kusten Destinationsutveckling, u.å.). Höga Kusten 
Turism AB är ytterligare ett bolag som ägs av näringslivets turistföretagare och entreprenörer 
i de fyra kommunerna och ansvarar för sälj- och marknadsföring av destinationen. 
Tillsammans samarbetar de två bolagen för att utveckla och stärka turist- och besöksnäringen 
i Höga Kusten (Höga Kusten, u.å.).   

Höga Kustens primära målgrupp är den aktiva naturälskaren, vilket är människor i alla 
åldersgrupper med intresse för natur, äventyr och friluftsliv. På nationell nivå är 
marknadsföringen riktad till Sundsvall, Umeå, Östersund, Stockholm och Mälardalsregionen. 
På internationell nivå är marknadsföringen riktad till Finland, Tyskland och Nederländerna. 
All marknadsföring sker i samarbete med det näringslivsägda bolaget Höga Kusten Turism 
AB. Enligt Strömsten är det framför allt den begränsade budgeten som styr marknadsföringen. 
Marknadsföringen innefattar bland annat sommarkampanjer i magasin och tidningar, TV4-
reklam, olika webbkampanjer, sociala medier och reklam på Youtube. Vidare berättar 
respondenten att de har utarbetat olika verktyg för att kommunicera varumärket internt och 
externt. Höga Kusten har fem identifierade egenskaper som ska återspegla destinationens 
varumärke: storslagen, dramatisk, lugn, vänlig och jordnära. Utifrån dessa egenskaper har de 
utarbetat fyra värdeord: äkthet, omtanke, stolthet och gemenskap, vilka ska genomsyra 
bemötandet av besökarna oavsett om mötet sker digitalt via e-post, telefon eller fysiskt. 
Slutligen har de ett löfte, lägereldsupplevelser, vilket sammanfattar de utvalda värdeorden och 
ska genomsyra kommunikationen. Strömsten förklarar att lägerelden är en metafor för 
gemenskap, värme, glädje och tid tillsammans och det är alltså det som besökaren ska känna 
efter besöket i Höga Kusten. I den utåtriktade marknadsföringen har de tagit fram tre USP:ar 
(Unique Selling Points) som utmärker Höga Kustens erbjudande och särskiljer dem från 
konkurrenterna, vilka är (1) natur och världsarv, (2) friluftsliv samt (3) omtanke och stolthet.   

De traditionella turistbyråerna avvecklas i samtliga fyra kommuner i syfte att förnya, utveckla 
och bredda besöksservicen samt möta framtidens besökare. Under flera år har besöksantalet 
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på de traditionella turistbyråerna minskat, samtidigt som antalet gästnätter ökar vilket innebär 
att besökarnas behov av service förändras. Informationssökningen sker numera digitalt både 
innan och under besöket. I och med det vill Höga Kusten tillgängliggöra turistinformationen 
där besökarna befinner sig för att de inte ska behöva komma till turistbyrån för att få hjälp, 
utan möter upp besökarna där de befinner sig. Strömsten tillägger att det nya servicekonceptet 
med InfoPoints är ett sätt att se upp till besökarnas behov av service och tillägger att 
konceptet kommer att utvärderas efter sommarsäsongen för att undersöka hur det mottas. 
Målet är att det ska finnas 40 InfoPoints strategiskt placerade runt om i hela destinationen och 
eftersträvar att ha 10 InfoPoints i varje kommun, placerade på viktiga besöksmål och hotell 
med trycksaker, broschyrer och kartor. Även befintlig personal på InfoPointsen kommer att 
utbildas för att kunna hjälpa besökare under besöket. Dessa InfoPoints kommer innehålla 
digitala verktyg och skärmar där de kan skicka ut dagsaktuell information och tips om bland 
annat evenemang. Utöver det kommer de att bedriva ett turistcenter centralt i Höga Kusten, 
strategisk placerad i ett hotell som har cirka 250 000 besökare varje sommar, där besökare kan 
få experthjälp. Det kommer dessutom ske ett mer interaktivt kundbemötande på turistcentret i 
framtiden, till exempel genom VR-glasögon (Virtual Reality) för att besökare ska kunna 
uppleva destinationens besöksmål utan att fysiskt närvara på besöksmålet. Strömsten berättar 
att de tror på kunddriven innovation, vilket innebär att de måste ta tillvara på vad kunderna 
behöver och efterfrågar. Vidare kommer Höga Kusten att utveckla sin mobila verksamhet på 
olika evenemang, besöksmål och aktiviteter under hela året (Höga Kusten, 2017). För övrigt 
berättar respondenten att personer på ”backoffice” ansvarar för webb (www.hogakusten.com), 
telefon, e-post och andra digitala verktyg. Höga Kusten är aktiva på sociala medier, framför 
allt på Facebook och Instagram, och använder sig av ”social listening” för att övervaka och 
lyssna på besökarna. Strömsten berättar dock att de skulle kunna utöka sin kommunikation 
och dialog med besökarna, exempelvis genom att kommentera besökarnas inlägg när de 
publicerar inlägg om att de befinner sig i Höga Kusten och hälsa dem välkomna eller tipsa 
dem om aktiviteter. 

En fördel med utvecklingen av besöksservicen och den ökade satsningen på digitala former är 
att de når ut till en bredare målgrupp och kan sälja och marknadsföra destinationen i en helt 
annan utsträckning än tidigare. Strömsten berättar att det är framför allt medborgarna som har 
ifrågasatt avvecklingen av turistbyråerna och upplevt att det är en försämring av 
besöksservicen i och med att turistbyråerna har tidigare fungerat som ett medborgarservice för 
dem. Strömsten påpekar dock att de arbetar huvudsakligen mot besökarna och att 
utvecklingen medför att de i allt större utsträckning tillgängliggör sig för besökarna. Den 
ökade satsningen på det digitala anses vara en självklar utveckling i och med att de har en 
utarbetad och utvecklad målgrupp som de arbetar mot, och där är digitala verktyg och 
hjälpmedel inget större hinder. Strömsten tillägger att den ökade digitalisering kan medföra att 
vissa målgrupper hamnar utanför, dock kommer det fysiska och personliga servicemötet 
finnas kvar genom InfoPointsen samt på telefon och e-post. Enligt Strömsten är det personliga 
mötet fortsatt viktigt dels för att behovet finns kvar och dels för att det ökar möjligheten till 
merförsäljning och ger ökad möjlighet att ge bra service, detta genom att erbjuda färdiga 
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förslag till besökare för att få dem att stanna flera nätter och upptäcka mer av Höga Kusten. 
Respondenten belyser även vikten av att arbeta med före, under och efter besöket för att få 
besökare att vilja återkomma till Höga Kusten. Vidare berättar respondenten att det är 
turistföretagen som möter den absolut största delen utav deras besökare och är således deras 
viktigaste ambassadörer utåt. Höga Kusten har tagit fram en digital värdskapsutbildning som 
inkluderar destinationskunskap och riktar sig till samtliga ambassadörer i destinationen för att 
kunna marknadsföra hela destinationen samt hjälpa och ge bra service till besökare.  

För övrigt upplever Strömsten att deras service bör ske både digitalt och personligt, och tror 
även att de kan skapa en personlig relation digitalt. Enligt Strömsten ska deras besökare 
uppleva att de bemöts med det goda värdskapet, oavsett vilken kanal besökaren använder för 
att komma i kontakt med dem. Höga Kusten arbetar med det goda värdskapet och strategin är 
att värdeorden, omtanke, gemenskap, äkthet och stolthet, ska genomsyra bemötandet med 
besökare oavsett fysiskt eller via telefon och e-post. Detta för att besökarna ska känna sig 
omhändertagna och genom ett gott bemötande vilja återkomma till destinationen. 

4.4. Krokom 
Krokom kommun tillhör Jämtlands län och har en befolkningsmängd på cirka 14 843 
personer (Krokom, 2017). Krokoms besöksservice drivs av Turistkompaniet Krokom 
ekonomisk förening som bildades år 1997 i syfte att samla alla företagare med intresse och 
nytta av besöksnäringen i en organisation för att gemensamt verka för turismens utveckling 
inom området. Turistkompaniet har sedan år 2000 ett samarbete med Krokoms kommun 
(Turistkompaniet, 2017).  

Majoriteten av besökarna är från övriga Jämtland och Mälardalsområdet. Kommunens 
primära målgrupper och största rese- och besöksanledningar är skoteråkning, skidåkning, 
vandring och sportfiske. Natur, skoter- och skidåkning, småskaligt, ingen massturism och 
ingen trängsel representerar således stadens image. Marknadsföringen riktas mot tre 
målgrupper: skoter- och skidåkning, vandring samt sportfiskegruppen som representeras på 
sportfiskemässan vartannat år i Jönköping och Stockholm. Marknadsföringsarbetet innefattar 
bland annat webb, tryckmaterial och en reseguide för hela Jämtland. Enligt Åman krävs ökad 
planering och gemensam marknadsföring inom kommunen. 

Den traditionella turistbyrån i Krokom har lagts ned eftersom besöksantalet har gått stadigt 
neråt i flera år. Detta beror på att allt fler besökare söker information på nätet istället för att 
besöka en turistbyrå. Krokom ökar sin satsning på den digitala delen inom organisationen 
samt ersätter den fysiska turistbyrån med 15 fysiska informationsplatser i kommunen. 
Turistorganisationen ansvarar för ”backoffice” arbetet, vilket innefattar bland annat 
destinationens webbplatsen (www.turistkompaniet.nu), telefon, e-post, sociala medier och 
uppbyggnaden av InfoPointsen. Fördelarna med de digitala kanalerna enligt respondenten är 
möjligheten att nå ut till flera och att det är mer kostnadseffektivt. Åman upplever dock att 
besökare inte kan få densamma totala kunskapen om destinationen via digital form, vilket 

!  22



även begränsar möjligheten till merförsäljning. Åman menar att värdskapet inte blir detsamma 
digitalt som genom den fysiska kontakten. Tidigare kunde personalen som stod bakom disken 
på den fysiska turistbyrån identifiera besökarens intresse och besökssyfte, och därigenom 
tipsa om andra aktiviteter och bilda ett dagsprogram till besökaren, vilket leder till att 
besökaren stannar en extra natt för att hinna göra allt. I dagsläget är det, enligt respondenten, 
svårt att ge den totala kunskapen via digitala hjälpmedel. Dock påpekar Åman att de måste 
finna nya vägar för att besökare ska kunna få den hjälpen redan innan de kommer till 
destinationen. Anledningen till uppbyggnaden av de 15 InfoPointsen är att besökare ska ges 
möjlighet till fysisk kontakt. Åman upplever att det personliga mötet många gånger är 
avgörande om de får återkommande gäster till Krokom och anser att människor kan göra 
skillnad genom att de delar med sig av sin kunskap.  

För närvarande har de inte lyckats skapa önskad interaktion med besökare på de digitala 
kanalerna. Interaktionen via digitala kanaler begränsar möjligheten att veta hur personen på 
andra sidan reagerar och minskar chansen att få respons tillbaka. Möjligheten att skapa och 
utveckla relationer är däremot lättare att åstadkomma när det sker genom personliga möten. 
Åman tillägger att de behöver öka sin kunskap om sociala mediers användning, finna nya 
strategier för denna nya typ av relation som numera sker digitalt samt få förståelse för hur 
besökare kan motiveras till att interagera på sociala medier som Facebook och Instagram.  

Respondenten upplever att den centrala turistorganisationen kommer längre ifrån slutkund till 
skillnad från tidigare, då det blev en mer direkt interaktion med besökarna på den fysiska 
turistbyrån. Detta anses inte som en nackdel, utan ansvaret läggs mer på besöksmål och 
anläggningar som får en mer betydande roll. Turistorganisationens medlemmar, alltså besöks- 
och boendeanläggningarna, har en stadigt återkommande kundkrets och arbetar utifrån det 
goda värdskapet, vilket enligt respondenten tyder på att de tillgodoser gästerna och deras 
behov. Åman berättar att det kan vara svårt för den centrala turistorganisationen att påverka 
detta och tillägger att deras främsta uppgift är att stödja medlemmarna, till exempel vid behov 
av nya eller fler gäster. Avslutningsvis tror respondenten att turistorganisationens roll kommer 
att förändras i framtiden och att turistorganisationen, som tidigare ansvarade för information 
och marknadsföring, kommer allt mer ansvara för marknadsföring och informationen 
förväntas bara finnas där. 

4.5. Malmö 

Malmö är Sveriges tredje största stad, beläget i Skåne län med över 320 000 invånare 
(Malmö, u.å.). Malmö Turism arbetar med besöksnäringen i staden och deras övergripande 
uppdrag är att få fler besökare, evenemang och möten till Malmö. Majoriteten av besökarna 
kommer från södra Sverige och från Danmark (Malmotown, u.å.). Enligt Malmös 
riktlinjesdokument ska Malmö vara en av Europas ledande destinationer för aktiviteter. 
Malmös destinationsvarumärke är “Mötesplats Malmö” och utgör värdeorden inkluderande, 
energifylld stämning, engagerande, nytänkande, mångfald, trivsam och levande (Malmotown, 
2015). Wittgren berättar att de arbetar med internationell marknadsföring samt riktar sig till 
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målgruppen ”den nyfikna upptäckaren” och “vardagssmitande livsnjutaren”. De arbetar med 
B2B (Business-to-business), B2C (Business-to-consumer) samt PR. 

Malmö avvecklar sin traditionella turistbyrå och lägger även ned destinationens webbplats 
www.malmotown.com. Anledningen till detta är att endast ett fåtal av deras besökare söker 
sig till turistbyrån och webbplatsen, vilket beror på att många vänder sig till andra 
informationskällor för att inhämta information, som exempelvis TripAdvisor. Wittgren 
förklarar att de vill finnas där besökarna är och berättar att mötet med besökarna sker i högsta 
grad online innan besökarnas ankomst till destinationen. Interaktionen med besökarna sker 
framför allt på sociala medier, vilket enligt respondenten är ett verktyg för ökad interaktion i 
jämförelse med destinationens webbplats som begränsar möjligheten att föra dialog med 
besökarna. Sociala medier är en möjlighet att föra dialog och ta emot respons genom att 
kommentera besökarnas bilder eller svara på frågor. 

Utöver det utökade arbetet med de digitala kanalerna, erbjuds möjligheten till personligt möte 
genom InfoPointsen i staden. Malmö har för närvarande 14 InfoPoints och dess lokalisering 
synliggörs på nätet, till exempel på sökmotorer som Google. Vidare utbildar de personalen på 
InfoPointsen i syfte att kunna hjälpa besökarna under deras besök. Dessutom överlämnas 
värdskapet till Malmös lokalbefolkning vilket innebär att kundmötet kommer ske i hela 
staden. Respondenten berättar att de upplever att de allra flesta människor har ett gott 
värdskap och behöver därmed inte utbilda lokalbefolkningen. Vidare berättar Wittgren att de 
strävar efter att ge deras besökare en bra upplevelse och en positiv bild av Malmö som 
möjligt, och utför undersökningar om hur människor upplever staden. Respondenten menar 
dock att näringslivet står i fokus vad gäller att stärka och bibehålla relationer med kunder. 
Däremot kan de hjälpa till med att locka återkommande gäster till destinationen genom att 
publicera bilder som ger en känsla av att vilja återkomma. Avslutningsvis tillägger Wittgren 
att människor är olika och gillar olika, en del upplever att det är jobbigt med stängningen av 
turistbyråerna, medan en stor del vill ha turistinformation där de befinner sig istället för att 
behöva gå en omväg till en turistbyrå. 

4.6. Motala 

Motala kommun ligger i Östergötlands län och har cirka 43 000 invånare. Kommunens 
främsta attraktionskraft ligger i Motalas hamnområde, och kallas därmed för Östergötlands 
sjöstad (Motala, u.å.). Hallros tillägger att Motala är en typisk sommarstad och förknippas 
oftast med sjö, idrott och äventyr. Tillväxt Motala AB ansvarar för Motalas besöksservice och 
turistinformation på uppdrag av kommunen, med huvudsaklig uppgift att stödja det lokala 
näringslivet för att bidra till ökat besöksantal hos dem och stimulera till affärer. Deras 
uppdrag som leverantör till kommunen är att arbeta med lokala och potentiella företag, 
inflyttare och besökare. Hallros berättar att deras marknadsföringsinsatser planeras och 
samfinansieras med det lokala näringslivet. Dock har de en begränsad budget som styr 
marknadsföringsarbetet, och arbetar parallellt med olika medier dels digitalt på sociala medier 
och webben, och dels traditionellt som TV och print.  
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Motalas traditionella turistbyrå ersätts med InfoPoints runt om i kommunen i syfte att 
tillgängliggöra turistinformationen där besökarna befinner sig. Enligt Motala (u.å.) finns det 
totalt 20 InfoPoints med kartor och magasin, varav fyra är obemannade broschyrplatser. Flera 
InfoPoints har försetts med digitala skärmar och vid Motalas infarter finns tavlor som visar 
aktuella evenemang. Dessutom är de tillgängliga på telefon, e-post och sociala medier såsom 
Facebook och Instagram. Motala har så kallade Greeters vilka är ambassadörer som visar 
besökarna staden. Evenemangsfunktionärer och det lokala näringslivet ansvarar även för 
mottagandet av besökarna (Motala, u.å.). Utvecklingen av besöksservicen sker på grund av 
färre besöksantal på den traditionella turistbyrån. I och med det har Tillväxt Motala 
tillsammans med olika aktörer i kommunen kommit överens om att utrusta 17 bemannade 
besöksmål som InfoPoints. Istället för en fysisk turistbyrå med personal över disk, hänvisas 
besökarna till en mängd olika platser för att få ett personligt bemötande och hämta 
tryckmaterial. På så sätt kommer det att ske fler personliga möten mellan besökare och 
personer som besitter turistinformationskunskap än tidigare, menar Hallros. Därav utvecklar 
de besöksservicen i Motala och ser till att det finns en bättre kunskapsnivå där mötet med 
besökare faktiskt sker. Personal som tidigare arbetat på den traditionella turistbyrån ansvarar 
för telefonsamtal, e-post och digitala kanaler, och har till uppgift att se till att InfoPoints 
personalen är utbildade och uppdaterade med aktuell information. 

Hallros berättar att interaktionen med besökarna sker via sociala medier, telefon och e-post. 
Det lokala näringslivet ansvarar för det fysiska mötet, ansikte-mot-ansikte, och gör affärer 
med besökare. Därigenom får de kompletterande feedback av företagen gällande besökarna, 
utöver den feedback de får via de egna kanalerna. Respondenten förklarar att deras 
huvudsakliga uppdrag är att bygga upp Motalas attraktivitet och varumärke i syfte att skapa 
en positiv bild av Motala och inspirera besökarna till ett faktiskt besök. När de väl tagit 
beslutet att komma till Motala handlar det främst om digital vägledning genom att hjälpa 
besökarna finna besöksmål eller underlätta för dem genomförandet av en bokning. När de väl 
är på plats ska det vara enkelt för besökarna att få hjälp vid problem och få den personliga 
åsikten om de önskar det. 

Hallros upplever en förändring i hur turistinformationen levereras och menar att 
informationsmonopolet är över. I det gamla systemet hade turistbyråerna monopol på 
informationen. I takt med det allt mer digitaliserade samhället, med sociala medier och 
resesajter som TripAdvisor, är monopolet över. En nackdel kan vara att besökare läser mindre 
bra kundrecensioner på exempelvis TripAdvisor. Hallros menar att allt och alla ger 
rekommendationer, levererar turistinformation och står för värdskapet. Respondenten berättar 
vidare att andelen telefonsamtal har minskat drastiskt, medan andelen besök på de digitala 
plattformarna och kontakt via e-post har ökat gradvis under många år. De frågor som slutligen 
kommer via telefon är frågor av en helt annan karaktär än förut. Internet uppskattas vara den 
bakomliggande orsaken till att människor idag hittar standardfrågorna på nätet när de planerar 
sin resa. Idag kan människor söka information på Internet om vad som finns att se och göra 
samt boka ett hotell via booking.com. Hallros anser att det utökade arbetet med de digitala 
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plattformarna är en anpassning till samhället och hur människor söker information idag. Dock 
upplever respondenten att det personliga mötet är fortsatt viktigt och tillägger att det är viktigt 
för dem som utformar informationen att utföra utvärderingar, lyssna på och följa upp vad 
kunder och besökare tycker. 

Respondenten ser inga direkta nackdelar med denna utveckling i och med att de inte enbart 
arbetar digitalt, utan även fysiskt med InfoPoints, värdar och evenemangsfunktionärer samt 
traditionellt med magasin och tryckmaterial. En fördel med de digitala kanalerna är 
möjligheten att enkelt nå ut till besökare på avstånd, eller före besöket, genom att visa bilder 
och filmer. Ytterligare en fördel är att den digitala tekniken underlättar interaktionen med 
besökare och ökar möjligheten att få feedback från många fler än förut. De digitala verktygen 
är därmed ett bra stöd för de som arbetar på “backoffice” för att säkerställa att besökare hittar 
den information de eftersöker på nätet före besöket, men även att de som arbetar på 
“frontoffice” har uppdaterad information. Slutligen menar Hallros att en kombination av det 
digitala och det fysiska är lämpligast för att uppnå bäst resultat. Det handlar om att tillämpa 
de offentliga resurserna och leverera på rätt plats. En utmaning, enligt Hallros, är att se till att 
de personer som står för det fysiska mötet, det vill säga Motalas befolkning, 
evenemangsfunktionärer, personal i butik, restauranger och hotell, förstår sin betydelse som 
ambassadör och står för ett bra värdskap. Samtliga ambassadörer bör vara medvetna om 
betydelsen av den information och den bild de förmedlar av Motala.  

4.7. Värnamo 
Värnamo kommun är den näst största kommunen i Jönköpings län som bildades år 1971 och 
består av 33 000 invånare. Visit Värnamo ansvarar för besöksservicen i staden, och är en del 
av utvecklingsbolaget Värnamo Näringsliv som ägs till 90% av medlemsföretag och till 10% 
av Värnamo kommun (Visit Värnamo, u.å.; Värnamo Näringsliv, u.å.). 

Majoriteten av besökarna kommer ifrån Tyskland och Danmark. Visit Värnamo samarbetar 
med Smålands Turism, som stödjer de vid internationell marknadsföring, och riktar sig mot 
bland annat Tyskland, Danmark, Holland och Österrike. Nationellt sett riktas 
marknadsföringen mot flera olika målgrupper som bland annat barnfamiljer, naturintresserade 
och designintresserade. Fritz berättar att utmaningen är att utarbeta en mer riktad 
marknadsföring i och med att det blir för brett med många olika målgrupper. Den begränsade 
marknadsföringsbudgeten används på bland annat destinationens webbplats, 
broschyrmaterial, kartmaterial, annonser på sociala medier och applikationer som 
applikationen ”Värnamos Naturkarta” där de marknadsför naturområden i Värnamo. 

I mars 2017 avvecklades den traditionella turistbyrån i Värnamo, med anledning av att 
turistbyrån inte lockar lika många besökare som tidigare. Turistbyråns roll har förändrats 
genom åren, vilket beror på att allt fler söker information på nätet i en helt annan utsträckning 
än tidigare. Värnamo satsar på att bli mer synliga både fysiskt och digitalt för att finnas där 
besökarna är. Fritz berättar att de utvecklar en ny form av besöksservice i form av InfoPoints 
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och mobil verksamhet som ska kunna möta besökarna där de är. I dagsläget samarbetar de 
med åtta företag i Värnamo vars uppgift är att hantera det fysiska mötet, medan Visit 
Värnamo ansvarar för det digitala mötet som sker före besöket, vilket avser bland annat 
sociala medier, chattfunktion på destinations webbplatsen och applikationer. Fördelarna med 
de digitala kanalerna enligt respondenten är möjligheten att möta besökarna där de befinner 
sig i en större utsträckning, samtidigt är det en möjlighet att inspirera till ett faktiskt besök och 
konsumtion på plats. Dessutom är det lättare att sprida och förmedla information och de blir 
mer lättillgängliga för besökarna. Dock tillägger respondenten att de vill bli mer tydliga 
digitalt. Den största svårigheten och utmaningen enligt Fritz är att hänga med i den snabba 
teknikutvecklingen. Vidare berättar Fritz att det är mycket som inte går via 
turistorganisationen idag, eftersom informationen hämtas från många andra kanaler. 
Respondenten berättar att de interagerar med besökarna genom chattfunktionen på 
destinationens webbplats och på sociala medier som Facebook och Instagram. Respondenten 
påpekar att de behöver arbeta mer med att personligen kontakta besökarna som besökt 
Värnamo. Dock tillägger respondenten att deras främsta uppgift är att göra Värnamo attraktivt 
samt se till att det finns ett bra utbud och att öppettider är anpassade efter besökarnas behov.  

Utvecklingen av besöksservicen upplevs som positiv, detta för att de kommer ha flera 
turistserviceplatser utspridda över hela kommunen och en flyttbar mobil verksamhet som ska 
kunna vara med och synas på evenemang och andra platser där människor befinner sig. På så 
sätt kan de även nå ut till personer som i vanliga fall inte söker upp en turistbyrå som i detta 
sammanhang erbjuds möjligheten att ställa frågor eller få inspiration. Respondenten anser att 
det personliga mötet är av stor vikt och tror att de kan påverka människor genom det 
personliga mötet. Det är dock viktigt att arbeta både digitalt och fysiskt. För övrigt berättar 
Fritz att de arrangerar utbildningsdagar för personalen på InfoPointsen. Utbildningen 
innefattar två rundresor per år, där företagen får uppleva Värnamos utbud, allt från aktiviteter 
och upplevelser till mat och boendeanläggningar. Fritz menar att det är viktigt att företagen 
får kännedom om varandra och att de har varit där själva och testat för att kunna 
marknadsföra varandra. Detta skapar i sin tur stolthet för Värnamo genom att känna att 
Värnamo har ett fantastiskt erbjudande med sevärdheter och aktiviteter. Ytterligare erhålls en 
utbildning som handlar om värdskap och destinationskunskap. Utöver det förser de företagen 
med information och tips om vad besökare kan uppleva i Värnamo. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet och sammankopplas till det teoretiska 
ramverket.  

5.1. Informations- och kommunikationsteknikens påverkan på 
turismbranschen 

Ett gemensamt svarsmönster framgår tydligt gällande avvecklingen av de traditionella 
turistbyråerna. Den traditionella turistbyråns centrala roll som informationsplats har 
förändrats till följd av teknikutvecklingen. Internet och framväxten av sociala medier har 
medfört att turistbyrån inte längre är besökarnas enda informationskanal. Samtliga 
respondenter berättar att merparten av besökarna söker information på Internet, samtidigt som 
antalet fysiska besök på turistbyråerna har minskat stadigt under flera år. Detta stämmer väl 
överens med Lyu & Hwangs (2015) studieresultat, där de kom fram till att ökad 
Internetanvändning minskar andelen besök och efterfrågan på de traditionella turistbyråerna. 
Grängsjö & Norgren (2003) kom även fram till att teknologin och ökade Internettjänster 
kommer att ta över mycket av den allmänt informerade uppgiften. Lilja i Strängnäs kommun 
berättar att andelen telefonsamtal har minskat på grund av att allt fler besökare finner 
information och enkla frågor på Internet. Därmed upplever Lilja en förändring i sin roll som 
numera handlar om att fungera som ett stöd vid komplexa ärenden. Hallros i Motala kommun 
berättar även att telefonsamtalen har minskat då besökarna finner standardfrågorna på 
Internet, medan frågor som kommer via telefon är av en helt annan karaktär.  

Respondenterna betonar vikten av att hänga med i teknikutvecklingen för att nå ut till 
besökarna som numera använder sig av digital teknik. Hallros anser att det utökade arbetet 
med de digitala kanalerna är en anpassning till samhället och hur besökare söker information 
idag. Strömsten i Höga Kusten menar att den ökade satsningen på det digitala arbetet inom 
verksamheten är en självklar utveckling för att anpassa sig till målgruppen som allt mer 
använder sig av digitala verktyg och hjälpmedel. Detta påpekar Connell & Reynolds (1999) 
som diskuterar hur förändringen i samhället har satt press på turistbyråer att följa 
teknikutvecklingen och integrera teknologi i verksamheten. Trots den ökade satsningen på 
digitala kanaler påpekar respondenterna vikten av det personliga mötet. Den huvudsakliga 
tanken med stängningen av de traditionella turistbyråerna är att utveckla besöksservicen 
genom ökad satsning på det fysiska såväl som det digitala värdskapet för att möta besökarna 
där de befinner sig. Utifrån det empiriska materialet kan det konstateras att en kombination av 
det digitala och fysiska värdskapet är avgörande för att tillgodose besökarnas behov. Lyu & 
Hwang (2015) föreslår ett online-to-offline (O2O) tillvägagångssätt för att förbättra 
turistbyråverksamheten, vilket kan relateras till kommunernas nya form av besöksservice. 
Samtliga kommuner tillämpar online-to-offline tillvägagångssättet i och med att de erbjuder 
service innan (online) och under besöket (offline). En tydlig koppling till online-to-offline 
tillvägagångssättet är Hallros argument om att besökarna ska erbjudas hjälp före besöket i 
form av digital vägledning och vidare erbjudas personlig service under besöket.  
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5.2. Personlig interaktion 

Enligt Meyronin (2004) är den mänskliga interaktionen en betydande faktor för individer och 
utgör en viktig del av kundbemötandet. Likt tidigare nämnd forskare hävdar Araña et al. 
(2016) att den mänskliga interaktionen är avgörande för att tillgodose besökarnas behov. 
Kommunernas utvecklingen av besöksservicen kan anses vara en strategi för att tillgodose 
besökarnas behov genom att de utökar den personliga servicen på destinationen och 
säkerställer att det finns en bättre kunskapsnivå där mötet med besökarna faktiskt sker. De 
studerade kommunerna överlämnar det fysiska mötet allt mer till det lokala näringslivet, 
genom InfoPoints placerade på strategiska och viktiga platser där många besökare naturligt 
rör sig. Personalen på InfoPointsen förses med information, broschyrer, kartor och trycksaker 
för att hjälpa besökare under sitt besök, vilka enligt Ballantyne, Hughes & Ritchie (2009) är 
efterfrågade faktorer. Det utökade samarbetet med de lokala företagen medför att de 
gemensamt marknadsför och främjar besöksnäringen inom destinationen (Ballantyne, Hughes 
& Ritchie, 2009).  

De lokala företagen är därmed kommunernas viktigaste ambassadörer som framför allt 
ansvarar för det fysiska mötet och möter den absolut största delen av besökarna. Hallros 
berättar att det är viktigt att besöks- och boendeanläggningar, inklusive medborgare, förstår 
sin betydelse som ambassadörer och står för ett bra värdskap. Majoriteten av respondenterna 
berättar att de utbildar ambassadörerna, exempelvis personalen på InfoPointsen, i värdskaps- 
och destinationskunskap för att de ska kunna marknadsföra hela destinationen och ge bättre 
service samt värdskap. Fritz i Värnamo kommun betonar vikten av att lokala företag får 
kännedom om varandra och därmed få möjlighet att uppleva destinationens utbud för att 
kunna marknadsföra varandra. Detta stärks av Ballantyne, Hughes & Ritchie (2009) som 
påpekar att turistbyråer bör utbilda personalen om kundservice, destinationens turistprodukter 
och hur de ska kunna anpassa informationen efter besökarnas egenskaper och preferenser. 
Strömsten belyser ambassadörernas roll som destinationens ansiktet utåt. Utöver det anser 
Åman i Krokom kommun att det personliga mötet är avgörande för att få återkommande 
gäster och upplever att informations- och kunskapsutbytet mellan personal och besökare kan 
göra skillnad. Wittgren, Malmö, berättar att de överlämnar värdskapet till lokalbefolkning och 
att de flesta har ett värdskap i sig. Vidare har Strängnäs, Helsingborg och Motala så kallade 
Greeters, vilka enligt Lilja fungerar som turistinformationens förlängda arm. Detta styrks av 
Smith & Holmes (2012), där de påvisar att kunnig personal, inklusive volontärer, är ansiktet 
utåt för turistbyråer och destinationer, och kan därmed utöka utgifter samt uppmuntra 
återkommande besök till destinationen. Smith & Holmes (2012) tillägger att volontärer 
fungerar som en bro mellan turistsektorn och lokalsamhället.  

Det kan konstateras att samtliga respondenter värdesätter högt det personliga mötet och anser 
att det skapar fler möjligheter. Majoriteten av respondenterna medger att den personliga 
interaktionen innebär bättre service och ökar möjligheten till merförsäljning. De menar att den 
personliga servicen, främst på den fysiska platsen, ger större möjlighet att bättre förstå 
besökarens behov och därigenom ge färdiga förslag som är anpassade till besökarens 
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individuella behov och intressen för att få besökaren att stanna längre på destinationen. Detta 
stärks av Ballantyne, Hughes & Ritchie (2009) argument om att personal har potential att 
påverka besökare att spendera mer tid och pengar på destinationen. Utöver möjlighet till 
merförsäljning, berättar Lilja att en del besökare kan efterfråga den personliga kontakten med 
kunnig personal för att bekräfta eller komplettera tidigare inhämtad information på Internet 
eller genom vänner. Ballantyne, Hughes & Ritchie (2009) belyser detta genom att 
argumentera för att besökare kan kräva ansikte-mot-ansikte interaktion med personal för att 
stärka och verifiera informationen som tidigare erhållits vid reseplaneringen. Detta stämmer 
väl överens med Lyu & Hwang (2015) samt Lyu & Lee (2015) argument om att besökare är 
mer benägna att besöka turistbyråer för att kontrollera trovärdigheten i turistinformationen 
som inhämtats från online och offline källor.  

5.3. Digital interaktion 

Enligt D’Ambra & Mistilis (2010) bör turistbyråer utnyttja den nya teknologin som finns 
tillhands för att tillfredsställa behoven hos virtuella besökare (före besöket) och ansikte-mot-
ansikte besökare (under besöket). Som tidigare nämnt befinner sig kommunerna i ett skede 
där de är under utveckling och eftersträvar att hinna med i teknikutvecklingen. Connell & 
Reynolds (1999) hävdar att framtidens turistbyråer bör vara kunddrivna för att tillgodose 
informationsbehovet på ett effektivt sätt. I enlighet med Connell & Reynolds (1999) 
argument, berättar Strömsten att de tror på kunddriven innovation och att de måste ta tillvara 
på vad kunder behöver och efterfrågar.  

Det kan därmed konstateras att de undersökta kommunerna utnyttjar teknologin i allt större 
utsträckning för att möta besökarna. För närvarande har samtliga kommuner en destinationens 
webbplats där besökare kan hitta information före besöket men även under besöket. Dock 
berättar Wittgren i Malmö att destinationens webbplatsen läggs ned för att satsa på andra 
digitala kanaler. Det innebär att virtuella besökare ges möjlighet till att tillfredsställa sitt 
informationsbehov utan mänsklig interaktion (D’Ambra & Mistilis, 2010). Respondenterna 
medger att de använder sig av olika digitala verktyg för att nå ut till besökare. Facebook, 
Instagram, Youtube samt telefon och e-post är några förekommande digitala verktyg bland 
turistorganisationerna. Ytterligare har exempelvis Helsingborg och Värnamo en chattfunktion 
på sina webbplatser vilket kan tillfredsställa den målinriktade virtuella besökaren som kräver 
en viss mänsklig förmedling (D’Ambra & Mistilis, 2010). D’Ambra & Mistilis (2010) talar 
även om ansikte-mot-ansikte besökare som behöver tillgodoses under besöket och föreslår 
därmed bland annat Virtual Reality, Wi-Fi och e-kiosker. Helsingborgs stad erbjuder 
exempelvis fritt Wi-Fi, digitala informationsskärmar i staden samt öppnar ett digitalt 
servicecentret som bygger på självservice. Höga Kusten och Motala förser InfoPoinsten med 
digitala skärmar. Ytterligare kommer Höga Kusten satsa på ett interaktivt kundbemötande på 
turistcentret i framtiden, där exempelvis Virtual Reality (VR) kommer att användas. Lilja 
anser att ökad tillgång till fri Wi-Fi skulle uppskattas av besökarna i Strängnäs, och även 
surfplattor på olika turistserviceplatser. Även Lyu & Lee (2015) hävdar att tillgång till Wi-Fi 
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är en avgörande faktor för besökare på en destination. Dock menar Lyu & Lee (2015) att den 
mer avancerade tekniken, exempelvis VR och digitala pekskärmar, efterfrågas av besökare 
som vanligtvis inte kommer till en turistbyrå.  

5.4. Sociala medier 

Hays, Page & Buhalis (2013), Xiang & Gretzel (2010) samt Lange-Faria & Elliot (2012) 
ly f te r f ram soc ia la medie rs be tydande ro l l i in format ionssökning och 
destinationsmarknadsföring. Detta framkommer bland respondenternas svar som medger att 
majoriteten av deras besökare söker information på Internet i och med tillgången till sociala 
medier, destinations webbplatserna och TripAdvisor. Respondenterna berättar även att den 
tidigare relationen med besökarna har med dagens teknologiska utveckling inneburit en 
relation som går via digitala kanaler. Vidare belyser Xiang & Gretzel (2010) vikten av en 
tydlig Internetnärvaro för ökad synlighet bland online resenärer. Respondenterna medger att 
den ökade satsningen på de digitala plattformarna är en anpassning till samhället och för att 
nå ut till fler besökare. Att öka den digitala närvaron är därmed något som eftersträvas bland 
de undersökta kommunerna.  

Enligt Lange-Faria & Elliot (2012) är sociala medier ett verktyg för interaktion och utbyte av 
innehåll utan tidsmässiga och geografiska begränsningar. Majoriteten av respondenterna 
menar att fördelen med de digitala kanalerna är möjligheten att interagera med besökare och 
samt att nå ut till en bredare målgrupp på avstånd. Åman påpekar att en av fördelarna med 
sociala medier är att de är kostnadseffektivt, vilket bekräftas av Lyu & Hwang (2015), där de 
menar att sociala medier är en snabb och kostnadseffektiv kommunikationskanal. Hays, Page 
& Buhalis (2013) noterar även att sociala medier är lönsamt för destinationer med begränsade 
finansiella resurser.  Även Lang (2000) påpekar Internets fördelar, att marknadsföra och nå ut 
till en bredare geografisk marknad till en minimal kostnad. Enligt Myrbäck och Fritz är de 
digitala kanalerna inte enbart informerande verktyg, utan även inspirerade genom att 
stimulera besökarna till ett faktiskt besök och konsumtion på plats. Dessutom anser Wittgren 
att sociala medier kan användas för att uppmuntra återkommande besök genom att publicera 
bilder. Utöver det anser Wittgren att sociala medier ökar möjligheten till att föra en dialog 
med besökarna och få respons tillbaka genom att kommentera besökarnas bilder eller svara på 
deras frågor. Likaså anser Hallros att det är lättare att få feedback från fler besökare.  

En utmaning enligt Myrbäck och Åman är svårigheten att skapa en personlig relation genom 
digitala kanaler. Däremot tror Strömsten att de kan vara personliga även på digitala kanaler 
och menar att ett gott värdskap ska genomsyra mötet med besökarna oavsett om det sker 
fysiskt eller digitalt. I dagsläget anser majoriteten av respondenterna att möjligheten till 
merförsäljning begränsas genom digitala kanaler. Enligt Åman är det svårt att ge besökare 
densamma totala kunskapen via digitala kanaler, vilket begränsar möjligheten till 
merförsäljning. Försämringen kan även te sig i form av att det finns många olika kanaler, som 
således bidrar till att organisationen inte blir den som besökarna kommer i kontakt med, vilket 
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bekräftas i intervju med Hallros. Hallros menar att turistorganisationen inte längre har 
monopol över turistinformationen. 

Enligt Hays, Page & Buhalis (2013) kan organisationer dra nytta av att bli ännu mer 
innovativa och kreativa för att särskilja marknadsföringen på sociala medier från traditionella 
marknadsföringsmetoder. Myrbäck berättar att de gör det som är icke-förväntade genom att 
kommentera besökarnas inlägg när de publicerar en bild och hashtaggar om att de befinner sig 
i Helsingborg. I likhet svarade Strömsten att de skulle framöver kunna utöka sin interaktion 
och dialog med besökarna genom att kommentera besökarnas inlägg som befinner sig i Höga 
Kusten om saker att göra. Detta kan därmed anses som en strategi för destinationer att utöka 
interaktionen med besökarna och även marknadsföra destinationen på ett kreativt sätt. Utöver 
det berättar Myrbäck att de bjuder in influencers och bloggare som i sin tur berättar och 
skriver om Helsingborg och menar att människor är villiga att lyssna och förlita sig på det 
som skrivs om det är någon annan som berättar, än en destination webbplats. Lange-Faria & 
Elliot (2012) styrker detta genom att argumentera för att resenärer litar mer på e-WOM 
kommunikation och tillägger att bloggar är en av de mest influerade verktygen som inspirerar 
människor att besöka en viss plats. 

5.5. Värdeskapande 

Utifrån Grönroos & Voimas (2013) teori om värdeskapande processen har leverantörssfären 
och den gemensamma sfären analyserats för att få ökad förståelse om hur ett potentiellt värde 
skapas. Grönroos (2015, s. 24) förklarar att mervärde innebär att kunden har det bättre, eller 
upplever att han/hon har det bättre efter att ha fått stöd av en tjänsteleverantör. Det handlar om 
att öka kundens välbefinnande, så att kunden upplever att han/hon har det bättre (Grönroos & 
Voima, 2013). Utifrån det empiriska materialet kan det konstateras att samtliga kommuner 
eftersträvar att ge mervärde till besökarna genom ökad tillgänglighet och service. Som 
tidigare nämnt tillgängliggörs turistinformationen på flera olika fysiska platser där besökarna  
befinner sig, vilket innebär att besökarna inte behöver ta en omväg för att hämta information 
utan de får information där befinner sig. 

Inom leverantörssfären utformas, utvecklas och tillverkas ett potentiellt värde som senare 
underlättar kundens värdeskapande process. Det sker ingen direkt interaktion mellan 
leverantören och kunden. I detta sammanhang är det turistorganisationen inom respektive 
kommun som producerar och levererar resurser för att generera ett potentiellt värde som 
senare underlättar besökarens värdeskapande. Utifrån det empiriska materialet har ett antal 
resurser identifierats. Dessa resurser utgörs av turistinformation, både digitalt och fysiskt. De 
digitala resurserna är i form av information på webb eller sociala medier, men även personlig 
service genom e-post och telefon. Det som erbjuds fysiskt är personlig service i form av 
InfoPoints, mobil verksamhet, Greeters, turistcenter, digitalt servicecenter men även 
trycksaker och kartor. Grönroos & Voima (2013) menar vidare att det är först när kunden och 
företaget interagerar som en direkt interaktion uppstår. Företaget agerar således som en 
medskapare och kan påverka kundens värdeskapande process. Denna typ av interaktion faller 
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inom den gemensamma sfären (Grönroos & Voima, 2013). Om besökarna väljer att kontakta 
turistorganisationen via chatt, e-post, telefon eller sociala media uppstår en direkt interaktion, 
men även på den fysiska platsen där besökarna erbjuds möjligheten att få hjälp av kunnig 
personal under deras besök. Den gemensamma sfären är av stor betydelse då det är inom 
denna sfär som besökaren kommer i direkt kontakt med turistorganisationen eller personalen 
på plats, vilket leder till att ett värde medskapas. 
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6. Slutsatser  
I detta kapitel dras slutsatser med utgångspunkt i analyskapitlet och återknyts till studiens 
syfte och frågeställningar.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur olika kommuner i Sverige utvecklar och 
anpassar sin besöksservice i allt mer digitaliserat samhälle. Fokus var att få bättre förståelse 
för hur respektive kommun tillgodoser besökarnas behov av service samt hur det personliga 
respektive digitala värdskapet värdesätts.  

Studiens första frågeställning var “Hur upplever turistorganisationerna övergången från 
traditionell turistbyrå till den nya formen av besöksservice?”. Resultatet visar att färre 
besöksantal är den bidragande faktorn till avvecklingen av de traditionella turistbyråerna 
samtidigt som det är en anpassning till samhället och hur besökarna söker information i 
dagens digitaliserade samhälle. Samtliga respondenter menar att besökarnas behov av 
information och service har förändrats till följd av digitaliseringen i samhället och ökad 
Internetanvändning. Internet har även förändrat turistbyråns huvudsakliga roll som informatör 
till att fungera numera som stöd vid komplexa ärenden. En slutsats som kan fastställas är att 
turistorganisationer måste anpassa sig till besökarnas föränderliga beteende och tillhandahålla 
service där besökarna befinner sig för att möta deras behov. Turistbyråer är inte längre den 
enda informationskanalen för besökare i och med ökad informationstillgänglighet på Internet. 
Vidare visar resultatet att de undersökta kommunerna samverkar i större utsträckning med 
näringslivet och lokalbefolkningen. En ökad satsning på de digitala kanalerna innebär inte att 
den personliga och fysiska interaktionen minskar, utan den fysiska plattformen utökas på flera 
platser där besökare naturligt befinner sig vilket även skapar mer utrymme för merförsäljning 
och mer önskad service som tillgodoser besökarnas behov. Majoriteten av kommunerna 
genomgår en förändring, vilket innebär att tillvägagångssättet inte är prövad i lika stor 
utsträckning för att veta hur det mottas av besökarna.  

Studiens andra frågeställning var “Hur värdesätter turistorganisationerna det personliga 
respektive digitala värdskapet?”. Studieresultatet visar att det personliga och digitala 
värdskapet är avgörande faktorer för att nå ut till besökarna och tillgodose deras behov samt 
distribuera turistinformationen och marknadsföra destinationen på ett effektivare sätt. Det 
personliga värdskapet värdesätts högt av samtliga respondenter och handlar om att nå ut till 
besökarna på destinationen (under besöket) genom InfoPoints-konceptet som ersätter den 
fysiska turistbyrån i respektive kommun. Det kan konstateras att det fysiska mötet överlämnas 
allt mer till medborgarna och det lokala näringslivet. Fördelar med det personliga värdskapet 
är ökad möjlighet till merförsäljning, återkommande besök och anpassning av förslag efter 
besökarnas preferenser. Dessutom är det en möjlighet för besökare att verifiera eller 
komplettera tidigare inhämtad information. Detta innebär att det personliga värdskapet 
uppfattas mer enklare vad gäller möjligheten att förstå och sätta besökarens behov i fokus. 
Det digitala värdskapet är viktigt för att nå ut till besökarna, framför allt före besöket, som 
numera använder sig av digital teknik. Fördelar med de digitala kanalerna är att det är 
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kostnadseffektivt, möjligheten att nå ut till en bredare publik samt inspirera besökare till ett 
faktiskt besök. Vidare framkom det att digitala verktyg på plats (under besöket) kan tillgodose 
ansikte-mot-ansikte besökare och kan te sig i form av Wi-Fi, VR glasögon eller digitala 
pekskärmar. Sammanfattningsvis visar studieresultatet att mervärde skapas genom ökad 
tillgänglighet, både digitalt och fysiskt.  

Detta innebär att någon form av fysisk plats behöver finnas kvar för att ta emot besökarna 
som söker sig till det fysiska mötet. Huruvida länge det behövs är en tidsfråga eftersom de 
flesta utav besökarna finner informationen på Internet. Dock kan påpekas att generationen 
som vuxit upp med den digitala tekniken inte har lika stor tvivel kring den nya teknologin till 
skillnad från den äldre generationen som kan uppleva teknologin som en utmaning. 
Ytterligare värt att diskutera är att en del turistorganisationer låter andra att berätta vilket 
bidrar till mer trovärdiga recensioner än om de själva gör det. Något annat som är värt att 
diskutera är hur informationens trovärdighet säkerställs från digitala kanaler gentemot den 
informationen som besökarna får genom det fysiska mötet. Studiens resultat påvisar att 
besökarna som söker sig till den fysiska plattformen är de som vill säkerställa sitt besök och 
har kanske inte helt förtroende för den digitala tekniken än.  
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7. Förslag till fortsatt forskning  
I detta kapitel ges förslag till fortsatt forskning inom studieområdet som behöver belysas 
ytterligare. 

Studien utfördes i ett tidigt skede där samtliga medverkande turistorganisationer befann sig 
mitt eller i början av processen att utveckla besöksservicen. Därmed har turismansvarigas 
perspektiv legat till grund för studiens syfte. Avgränsningen till detta arbete ger utrymme för 
reflektion kring besökarnas synvinkel i denna process. Det torde vara intressant att genom en 
subjektivistisk forskningsinriktning lyfta fram hur turistorganisationernas arbete upplevs av 
besökarna och även medborgarna. För att studien skulle haft ett större perspektiv i besökarens 
upplevda mervärde hade således kundperspektivet varit intressant att belysa i en fortsatt 
studie. Ytterligare ett förslag är att undersöka hur det lokala näringslivet upplever 
förändringen i och med att de tar mer ansvar för det fysiska mötet med besökarna. Ytterligare 
ett förslag är att undersöka hur det lokala näringslivet upplever förändringen i och med att de 
tar mer ansvar för det fysiska mötet. Dessutom skulle det vara intressant att fördjupa studien 
inom värdskap och värdeskapande. Ytterligare krävs en mer djupgående studie om den 
digitala satsningen inom kommunerna. Det skulle också vara intressant att undersöka 
kommuner som har kvar de traditionella turistbyråerna och hur dess framtid ser ut. 
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Destinationsbolag AB. Telefonintervju, 2017-04-18, ca. 48 min. Höga Kusten. 
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Telefonintervju, 2017-04-18, ca. 51 min. Krokom. 

Anna Wittgren, Affärsområdeschef Privatresor, Malmö Turism AB. Telefonintervju, 
2017-05-03, ca. 23 min. Malmö. 

Jessica Hallros, Turistchef och destinationsutvecklare, Tillväxt Motala AB. Telefonintervju, 
2017-05-04, ca. 35 min. Motala. 

Karin Fritz, Turism- och destinationsutvecklare, Värnamo Näringsliv AB. Telefonintervju, 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumall 

Introduktionsfrågor 

• Vilken position har du i dagsläget? 
• Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du i dagsläget?  
• Hur länge har du arbetat inom företaget/bolaget?  
• Hur många är ni som arbetar med turistfrågor i er kommun/bolag? 

Digitalisering  

• Varför har ni valt att övergå till en digitaliserad verksamhet?  
• Hur mycket av er verksamhet sker digitalt i dagsläget? 
• Vilka fördelar anser ni sker när man övergår till digitala former?  
• Vilka nackdelar anser ni finns med denna övergång? 
• Hur anser ni att den framtida kundbemötande kommer ske? 

Personliga mötet 

• Hur viktigt är det personliga mötet för er? 
• Hur utvecklar ni det personliga mötet?  
• Hur har ni tänkt rikta er mot dem kunder som söker sig till de fysiska möten?  

Marknadsföring 

• Vilka är era primära målgrupper som ni marknadsför er mot? 
• Hur arbetar ni med att marknadsföra destinationen idag?  

• Hur arbetade ni innan? 
• Hur mycket utav er marknadsföring sker digitalt idag? 
• Vilka hinder har ni när ni marknadsför för er idag? 

• Vilka hinder hade ni förr? 
• Vilken image har ni?  

Kundrelationer 

• Hur gör ni för att interagera med era besökare? 
• Hur arbetar ni för att se upp till kundens behov och värderingar? 
• Hur kartlägger ni era kunder i dagsläget?  
• Hur når ni ut till ett specifikt segmenterad kundkrets? 
• Hur ser era  kundrelationer ut i dagsläget? 
• Hur arbetar ni för att stärka och behålla kundrelationer, dvs. att ha återkommande 

kundkrets? 
• Har digitaliseringen bidragit med en ökad kundrelation? Och på vilket sätt? 
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• Vilka olika värden anser ni genereras genom personlig vs. digital interaktion med 
besökare idag och i framtiden? 

Övrigt  

• Övriga synpunkter ni vill tillägga eller som ni anser vi har glömt?  
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Bilaga 2. Karta över Sverige och de sju kommunerna 
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Källa: http://www.bredbandsforum.se/Arkiv/Om-bredband/Bredbandskarta/ (Hämtad 
2017-07-24).

http://www.bredbandsforum.se/Arkiv/Om-bredband/Bredbandskarta/
http://www.bredbandsforum.se/Arkiv/Om-bredband/Bredbandskarta/

