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Sammanfattning 

 
Titel: 

En studie om destinationsimage  

Exemplet Hong Kong 

 

 

Nivå: Kandidatuppsats 15hp i Turismvetenskap, Turismprogrammet. 

 

Författare: Malin Karlsson och Catherine Lee-Klockare 

 

Handledare: Gustaf Onn 

 

Syfte:  

Uppsatsens syfte är delvis att undersöka hur de valda aktörerna, det vill säga researrangörer 

och resetidningar, framställer en image av en destination. Delvis att beskriva och analysera 

marknadsföringen av exemplet Hong Kong som turistdestination i svenska resetidningar och 

hos svenska researrangörer samt undersöka svenskars uppfattade image av destinationen 

Hong Kong. 

 

Frågeställningar: 

Hur skapas en image av en destination? 

Vilken image av Hong Kong som destination förs fram i svenska resetidningar samt i 

researrangörers marknadsföring? 

Vilken uppfattad image har svenskar av destinationen Hong Kong?  

 

Metod: I uppsatsen används en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. De 

tillvägagångssätt som används är kvalitativa intervjuer, analys av kvalitativ data samt en 

kvantitativ enkätundersökning. 

 

Teori: I den teoretiska referensramen diskuteras begrepp och fenomen som platser och 

destinationer, destinations- och platsmarknadsföring, imageskapande agenter och 

destinationsimage. 

 

Slutsats: I denna uppsats har två imageskapande aktörer studerats, och det har visats sig att 

processen för hur de skapar en destinations image ser olika ut, men den image som de 

presenterar överensstämmer till stor del. Hong Kong presenteras som en storstadsmetropol av 

både researrangörerna och resetidningarna. Den sekundära image respondenterna har av Hong 

Kong, går även den i linje med den bild som presenteras av de studerade imageskapande 

agenterna. Slutsatsen blir att det då existerar en mer generell svensk syn på Hong Kong, som 

en destination med uteslutande urbana kvaliteter. Både den image de imageskapande 

agenterna för fram och den sekundära image respondenterna har är en förenklad och 

stereotypisk bild av den hongkongnesiska verkligheten.  

 

Nyckelord: Plats, destination, platsmarknadsföring, destinationsmarknadsföring, 

imageskapande agenter, destinationsimage, Hong Kong. 
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1 INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens ämnesområde, en bakgrund om platser i det globala 

samhället och Hong Kong. Vidare presenteras även uppsatsen syfte och frågeställningar, 

avgränsningar, definitioner och disposition.  

 

1.1 Bakgrund   
 

1.1.1 Platser och destinationer i det globala samhället 

Länder, städer och samhällen har sakta förstått att det globala samhället innebär att de måste 

stå ut på marknaden, det vill säga att platser och destinationer måste vara unika för att synas. 

Den globala ekonomin har bidragit till att inte bara företag, utan även platser och 

destinationer, måste bli mer marknadsorienterade för att bli konkurrenskraftiga.
1
 Samhällen 

och destinationer måste bli mer flexibla för att kunna vara konkurrenskraftiga på den 

föränderliga globala marknaden.
2
  

 

Turismnäringen bidrar stort till den globala ekonomiska utvecklingen.
3
 Turismen har 

utvecklats avsevärt under den andra halvan av 1900-talet. Från att ha varit en mer lokal 

aktivitet har turismen utvecklats och blivit en bred ekonomiskt jätte. 2004 täckte näringen mer 

än 10 % av den globala BNP och genererade 215 miljoner jobb över världen.
4
 Definitionen av 

turism framtaget av World Tourism Organization (WTO) 1993 lyder:  

 

”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning 

för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.”
5
 

 

På grund av att turistprodukten egentligen är en tjänst – som produceras och konsumeras 

samtidigt – har en destinations image blivit viktigare än destinationens verklighet. Den 

destinationsimage som förs fram av olika aktörer genom olika informationskanaler påverkar 

således konsumenters syn på en destination.
6
 Det är dock inte bara den image destinationen 

själva marknadsför utåt som påverkar, utan en mängd externa informationskällor bidrar till 

den syn människor har av en destination.
7
 Turism kan idag ses som en av de främsta 

faktorerna som skapar människans syn på världen.  Individers egna erfarenheter från resor och 

representationer av destinationer som till exempel reseprogram, dokumentärer, 

resebroschyrer, resetidningar, resekataloger, reseguider och reklam, påverkar synen på 

destinationer i världen.
8
 Människor har ofta en mycket begränsad kunskap om destinationer 

de inte själva besökt.
9
 De har därmed inte någon förstahandsinformation och egen erfarenhet 

av den specifika destinationen. I många fall baseras människors mentala föreställningar om en 

destination endast på informationskällor såsom media och familj och vänner.
10

  

 

                                                
1 Kotler, Philip och Asplund, C (2008) Marketing Places. s. 105 
2 Kotler och Asplund (2008) s. 106 
3 Johnston, Ron, Gregory, Derek, Pratt, Geraldine & Watts, Michael (2000) The dictionary of Human 

Geography. s. 841 
4 Weaver, David & Lawton, Laura (2006) Tourism Management. s. 4  
5 Turistdelegationen (1995) Turismens begreppsnyckel s. 5 
6 Govers, Robert, Go, Frank M & Kumar, Kuldeep. (2007) Promoting Tourism Destination Image. s. 15 
7 Mowforth, Martin & Munt, Ian (2003) Tourism and sustainability. Development and new tourism in the third 

world. s. 7-8 
8 Mowforth & Munt (2003) s. 6 
9 Molina, Arturo & Esteban, Águeda (2006) Tourism Brochures. Usefulness and Image. s. 1036 
10 Molina & Esteban (2006) s. 1037 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Uppsatsens syfte är delvis att undersöka hur de valda aktörerna, det vill säga researrangörer 

och resetidningar, framställer en image av en destination. Delvis att beskriva och analysera 

marknadsföringen av exemplet Hong Kong som turistdestination i svenska resetidningar och 

hos svenska researrangörer samt undersöka svenskars uppfattade image av destinationen 

Hong Kong. 

 

Uppsatsens frågeställningar är: 

 

 Hur skapas en image av en destination? 

 

 Vilken image av Hong Kong som destination, förs fram i svenska resetidningar samt i 

researrangörers marknadsföring? 

 

 Vilken uppfattad image har svenskar av destinationen Hong Kong?  

 

1.3 Avgränsningar 

 
Uppsatsen avgränsas till att endast behandla den svenska framförda och uppfattade imagen av 

Hong Kong. Den svenska framförda och uppfattade imagen av Hong Kong begränsas till att 

innefatta svenska researrangörer, svenska resetidningar och svenska privatpersoner. I 

uppsatsen kommer fokus främst att ligga på den sekundära imagen, det vill säga den 

föreställning individer, som inte besökt Hong Kong, har av destinationen. 

 

Analysen av kvalitativ data avgränsas till det skrivna materialet, och därmed innefattar inte 

analysen det visuella material som researrangörerna och resetidningarna presenterar. I 

uppsatsen blir researrangörernas framförda image av Hong Kong liktydigt med 

researrangörerna Jambo Tours, Kilroy, Lotus Travel och Vings destinationsbeskrivningar på 

respektive researrangörs hemsida. Medan resetidningarnas framförda image av Hong Kong 

blir liktydigt med resereportage i resetidningarna Allt om resor, När & fjärran, och 

Vagabond.  

 

Uppsatsen avgränsas även tidsmässigt då fokus ligger på resereportage som publicerats 

mellan 2005-2007, och researrangörers destinationsbeskrivningar som fanns tillgängliga på 

respektive researrangörs hemsida under tidsperioden april-maj 2009. Vidare utfördes 

enkätundersökningen 11-14 maj 2009. En kort beskrivning av exemplet Hong Kong ges i 

avsnittet 4.1 Exemplet Hong Kong – En bakgrund. 

 

 

1.4 Disposition 
 

Kapitel 1 Inledning: I detta kapitel presenteras uppsatsens ämnesområde och en bakgrund 

om platser i det globala samhället. Vidare presenteras även uppsatsen syfte och 

frågeställningar, avgränsningar och disposition. 

 

Kapitel 2 Metod: I detta kapitel presenteras uppsatsens vetenskapssyn, metodval, 

tillvägagångssätt och urval. Vidare innehåller kapitlet även ett avsnitt som tar upp de 

källkritiska kriterierna. 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Begrepp och fenomen som platser och destinationer, destinations- och 

platsmarknadsföring, imageskapande agenter och destinationsimage kommer att presenteras 

och diskuteras. 

 

Kapitel 4 Empiri: I detta kapitel presenteras våra undersökningar. Vi redovisar här resultatet 

av de kvalitativa intervjuerna, analysen av kvalitativ data samt enkätundersökningen. 

Inledningsvis ges även en beskrivning av uppsatsens exempel, destination Hong Kong. 

 

Kapitel 5 Analys: I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar samt kopplingar mellan 

det empiriska materialet och den teoretiska referensramen görs. 

 

Kapitel 6 Slutsatser: I detta kapitel presenteras uppsatsen resultat och förslag till fortsatt 

forskning.  
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2 METOD 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens vetenskapssyn, metodval,  tillvägagångssätt, urval och 

källkritik. 

 

2.1 Vetenskapssyn - Socialkonstruktivism 
 

Konstruktivismen (mer vanligen kallad konstruktionismen
11

) menar att sociala företeelser är 

formbara och att fenomen i verkligheten inte är konstanta eller förutbestämda.
 12

Enligt 

socialkonstruktivismen är samhället och det sociala livet sociala konstruktioner. Människor 

betecknas här som sociala individer och samhället konstrueras därmed av de sociala relationer 

som existerar mellan människor. Inom den socialkonstruktivistiska vetenskapssynen skapas 

föreställningar om verkligheten genom sociala relationer människor emellan, och inte direkt 

utifrån den verklighet som studeras. Platser och regioner kan betraktas som sociala 

konstruktioner, dels genom att det är människor som skapat platser genom att bygga på dem, 

och dels genom att platser kan ses som en representation, en socialt konstruerad föreställning 

om en plats.
13

Se även avsnittet 3.4 Plats och destinationer för en utförligare beskrivning av 

platser och destinationer som sociala konstruktioner.  

 

2.2 Metodval  
 

Vi har i vår uppsats valt att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Många inom 

vetenskapen är dock av uppfattningen att dessa två metoder inte är förenliga på grund av olika 

kunskapsteoretiska utgångspunkter och att dessa två forskningsfält står för olika paradigm. 

Metoderna anses som två olika angreppssätt och att de är oupplösligt förenade med olika 

epistemologiska och ontologiska synsätt.
14

 Den uppfattning som många forskare har är att det 

finns tre övergripande skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Den 

kvantitativa metoden anses höra samman med det ontologiska förhållningssättet objektivism 

medan den kvalitativa metoden förknippas med konstruktivismen. Vidare kopplas den 

kvantitativa metoden samman med deduktiv teori och den naturvetenskapliga modellen, 

främst positivismen, medan den kvalitativa hör samman med induktiv teori och 

interpretivismen.
15

 

 

Det kan sägas finnas två synsätt inom debatten gällande kvantitativ och kvalitativ forsknings 

förenlighet. Det första epistemologiska synsättet hävdar att de två forskningsmetoderna är 

oförenliga på grund av, det som tidigare nämnts, olika kunskapsteoretiska synsätt. Inom det 

andra tekniska synsättet anses forskningsmetoderna fortfarande vara kopplade till 

epistemologiska och ontologiska synsätt, men att dessa inte är beständiga. De vetenskapliga 

metoderna anses vara självständiga, vilket innebär att de skilda metoderna kan användas inom 

båda forskningstraditionerna. Det innebär vidare att det tekniska synsättet möjliggör att olika 

typer av metoder nyttjas inom samma forskningsarbete och att även kvalitativa och 

kvantitativa metoder kan förenas.
16

 Vi hänvisar till det tekniska synsättet och anser därmed att 

det är fruktbart och möjligt att förena kvalitativa och kvantitativa metoder. En 

forskningsstrategi som nyttjar olika typer av metoder kan ha syftet att studera olika aspekter 

                                                
11 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. s. 33 
12 Bryman (2002) s. 31 
13 Gren, Martin & Hallin, Per-Olof (2003) Kulturgeografi. En ämnesteoretisk introduktion. s. 72f 
14 Bryman (2002) s. 409 
15 Bryman, Alan (2004) Social Research Methods. s. 20 
16 Bryman (2002) s. 410f 
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av ett och samma fenomen.
17

 I denna uppsats beskrivs och analyseras olika representationer 

av och föreställningar om destinationen Hong Kongs image. Detta görs genom kvalitativa 

intervjuer med en researrangör och en resetidning, en analys av kvalitativ data som 

resereportage i resetidningar och researrangörers destinationsbeskrivningar samt genom en 

enkätundersökning för att undersöka svenska individers uppfattade image av Hong Kong. 

Dessa tillvägagångssätt kommer vi att förklara ingående i avsnittet 2.3 Tillvägagångssätt. 

 

Vidare används ett induktivt angreppssätt i uppsatsen. Induktion baseras på erfarenheter och 

genom observationer drar man slutsatser som är generaliserbara.  Forskningsprocessen 

resultat utmynnar i en teori.
18

 Observationer/slutsatser/nya rön > Teori
19

 

 

2.2.1 Kvalitativa metoder  

Kvalitativ forskning använder sig huvudsakligen av ord istället för statistik och numerisk 

data. Den har större likheter till konstruktionismen då kvalitativ forskning fokuserar på 

individer, den sociala verkligheten och ser denna som föränderlig och inte statisk. Den 

kvalitativa forskningen tar avstånd från naturvetenskapens uppfattning och menar att det 

handlar om hur individer tolkar den sociala verkligheten.
20

 Inom kvalitativ forskning är det 

människan som är studieobjektet. Kvalitativa forskare sätter värde på människors 

uppfattningar och åsikter och därmed människans reflektion över den sociala verkligheten, 

och detta anses vara ett sätt att få social kunskap.
21

 Det sätts in mycket deskriptiva detaljer 

inom den kvalitativa forskningen. Detta för att få en stor kontextuell förståelse och vidare 

förstå det sociala beteendet.
22

 Kvalitetskriterier inom kvalitativa metoder för att ge 

forskningen trovärdighet är validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet samt objektivitet.
23

 

 

2.2.2 Kvantitativa metoder  

Kvantitativa forskningsmetoder fokuserar på mätning, kausalitet, generalisering och 

replikation.
24

 Den syftar inte bara till att beskriva hur något är utan vill även förklara 

orsakerna till varför något är på ett visst sätt.
25

 Inom den kvantitativa forskningen är det 

viktigt att forskaren intar ett objektivt förhållningssätt och inte låter sina personliga 

värderingar påverka forskningsprocessen. Det är även viktigt att forskningsprocessen och dess 

resultat ska kunna reproduceras av en annan forskare.
26

 Mätningarnas validitet och reliabilitet 

är viktigt för den kvantitativa forskningen kvalitet och trovärdighet.
27

  

                                                
17 Bryman (2002) s. 418 
18 Bryman (2004) s. 8-9 
19 Bryman (2004) s. 10 
20 Bryman (2002) s. 35 
21 Bryman (2002) s. 264 
22 Bryman (2002) s. 266 
23 Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. s. 378f 
24 Bryman (2004) s. 75 
25 Bryman (2004) s. 76 
26 Bryman (2004) s. 77 
27 Bryman (2004) s. 81 
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2.3 Tillvägagångssätt 
 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer kan delas in i två huvudtyper, ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju så har oftast forskaren endast några teman som 

utgångspunkt och ställer ibland endast en fråga som respondenten själv får associera fritt 

kring. Semistrukturerade intervjuer utgår istället från relativt specifika teman och frågor som 

fungerar som en intervjuguide under intervjuns gång. Även i denna intervjuform får den 

intervjuade stor frihet att formulera sina svar. Intervjuguiden följs vanligtvis, men den flexibla 

intervjuformen ger forskaren möjlighet att formulera nya frågor eller ställa följdfrågor som 

dyker upp under intervjuns gång.
28

 I uppsatsen används semistrukturerade intervjuer, då 

denna intervjuform är ett bra tillvägagångssätt när forskaren har relativt klara frågeställningar 

och fokus. Semistrukturerade intervjuer ger, till skillnad från ostrukturerade intervjuer, 

undersökningen en viss struktur, som i sin tur gör det lättare att jämföra olika informanters 

svar.
29

 Andra fördelar med semistrukturerade intervjuer är bland annat att informanten kan 

utveckla sina svar och vad dessa kretsar kring samt den är flexibel där ändringar kan göras på 

plats av forskaren. Nackdelar med dem är att de ofta är tidskrävande samt att forskarens roll 

kan inverka informantens svar beroende på forskarens kön, ålder, uppträdande samt uttal.
30

 

 

I uppsatsen har har följande aktörer intervjuats: 

 

 Researrangören Kilroy: Madeleine Lindahl, marketing manager   

 Resetidningen Allt om resor 

 

Dessa två aktörer betraktas som exempel för de branscher de tillhör, det vill säga resetidnings- 

respektive researrangörsbranschen. Vi besökte informanterna på deras respektive arbetsplatser 

och intervjuerna varade i 1,5 timmar respektive 40 min. Intervjuernas tillvägagångssätt såg 

likvärdiga ut. Vi inledde med att presentera oss själva och vår uppsats, för att sedan fortsätta 

med att ställa våra intervjufrågor.
31

 Under intervjuernas gång tillkom följdfrågor och 

informanterna utvecklade vissa svar mer än andra.  

 

Vid de utförda intervjuerna uppstod inga problem, utan informanterna gav oss det empiriska 

material vi eftersökte. Den semistrukturerade intervjuformen var ett bra val, då vi fick svar på 

de frågor som vi i förväg formulerat, men även fick möjligheten att ställa följdfrågor som dök 

upp under själva intervjun. Vid intervjuer är det dock viktigt att informanten får ta ställning 

till om denne vill få sitt namn publicerat i uppsatsen eller om denne önskar att vara anonym.
32

 

Uppsatsens båda informanter har fått ta ställning till denna fråga, varvid en av dessa beslutat 

att vara anonym.  

 

Kvalitativa metoder och då även kvalitativa intervjuer kritiseras ofta för att de anses vara 

subjektiva, icke-generaliserbara och replikerbara och inte tilltäckligt transparenta.
33

 Kvale tar 

upp ofta förekommande kritik mot kvalitativa intervjuer. Till exempel anklagas ibland den 

kvalitativa intervjun för att den inte är vetenskaplig, inte är generaliserbar och att den inte är 

                                                
28 Bryman (2002) s. 301 
29 Bryman (2002) s. 304 
30 Denscombe (2009) s 267ff 
31 Se bilaga 3 och 4 
32 Flowerdew, Robert & Martin, David (ed.) (2005) Methods in Human Geography. A guide for students doing a 

research project. s. 123 
33 Bryman (2002) s. 269ff 
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valid, eftersom den baseras på subjektiva tolkningar. Kritiken om den kvalitativa intervjuns 

oförmåga till generella slutsatser, kopplas ofta samman med att antalet informanter är för få. 

Detta kan ses som en svaghet i denna uppsats, då endast två informanter intervjuats. Kritiken 

som gäller intervjuformens validitet och vetenskaplighet utgår ofta från ett positivistiskt 

synsätt, där kunskap ses som en reflektion av en objektiv verklighet. Det postmoderna 

synsättet innebär däremot att kunskap uppfattas som en social konstruktion av verkligheten. 

Kvale menar att inom det postmoderna synsättet handlar det inte längre om att observera den 

sociala världen, utan att interagera med denna.
34

 I denna uppsats har fokus legat på olika 

informanters syn på hur en destinations image skapas. Det är därmed informanternas synsätt 

som presenteras, som dock troligtvis även påverkats av det företag de verkar inom.  

 

2.3.2 Analys av kvalitativ data 

Den kvalitativa forskningsprocessen följer ofta fem steg, förberedelse av data, förtrogenhet 

av data, tolkning av data, verifiering av data samt presentation av data.
35

 Förtrogenhet med 

datan handlar om att forskaren måste läsa textdatan en första gång för att få en överblick och 

efter det läsa ytterligare några gånger för att fördjupa sig och få en mer detaljerad förståelse. 

Detta steg är nödvändigt för att förstå datan bättre, se eventuella underförstådda meningar 

samt för att kunna ta ut passande koder och kategorisera dem.
36

  

 

När forskaren väl tagit fram de dokument, eller dylikt, som denne valt att analysera, inleds 

tolkningsprocessen. Tolkningsprocessen innefattar vanligtvis fyra steg eller element, koda 

data, kategorisera koder, identifiera teman och samband mellan koder och kategorier samt 

utveckla begrepp och komma fram till vissa generella uttalanden.
37

 

 

Den utvalda textdatans omfång kan variera, och kan innefatta alltifrån ord till hela 

textstycken.
38

 Det finns en mängd olika typer av dokument, som inom samhällsvetenskaperna 

används som datakällor. Dessa är till exempel personliga dokument, visuella objekt, officiella 

dokument från statliga myndigheter, officiella dokument från privata källor, 

massmediaprodukter och virtuella produkter. Oavsett typ av dokument, bör dokumentets 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet beröras.
39

 Officiella dokument 

från privata källor kan till exempel vara dokument som producerats av ett företag eller 

organisation, och kan till exempel årsberättelser, annonser och PR-material.
40

 

Massmediaprodukter som till exempel dagstidningar och tidskrifter och andra typer av 

mediaformer lämpar sig för olika typer av kvalitativa analyser.
41

  

 

I vårt fall handlar det således om en analys av privata officiella dokument och 

massmediaprodukter och innefattar större textstycken, som researrangörers 

destinationsbeskrivningar av Hong Kong och hela artiklar i resetidningar, som behandlar 

Hong Kong. I uppsatsen har vi valt att analysera researrangörerna Jambo Tours, Kilroy, Lotus 

Travel och Vings destinationsbeskrivningar av Hong Kong, som finns tillgängliga på 

respektive researrangörs hemsida, samt resereportage i resetidningarna Allt om resor, När & 

fjärran och Vagabond. Vidare baseras analysen på dokument i både virtuellt – och 

pappersformat.  

                                                
34 Kvale, Steinar (2008) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 260f 
35 Denscombe (2009) s. 369f 
36 Denscombe (2009) s. 371f 
37 Denscombe (2009) s. 373 
38 Denscombe (2009) s. 376 
39 Bryman (2002) s. 356 
40 Bryman (2002) s. 362 
41 Bryman (2002) s. 364 
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Det första steget i tolkningsprocessen är att koda den data forskaren valt ut för sin analys. 

Koderna kan definieras som ”märkningar eller etiketter som tillfogas rådata”.
42

 Generellt sätt 

kan man basera sin kodning på en typ av händelse eller handling, en åsiktsriktning, 

förekomsten av ett särskilt ord eller uttryck eller en underförstådd betydelse eller åsikt.
43

 

Utifrån vårt forskningsproblem det vill säga, hur Hong Kong framställs i olika medier, har vi 

valt att basera vår kodning på ord, uttryck och meningar, som olika de olika aktörerna väljer 

att fokusera på i sin beskrivning av Hong Kong. Det andra steget innebär att man delar in 

koderna i olika kategorier, vilket innebär att koder eller data placeras under specifika 

huvudrubriker.
44

 Vi har valt att kategorisera våra data eller koder i ett antal huvudrubriker, 

baserade på de faktorer Beerlis och Martíns tar upp som bestämmande för individers 

uppfattade destinationsimage. Dessa faktorer har framtagits för underlätta bedömningen av en 

destinations image, och består av en destinations alla aspekter. Faktorerna som påverkar 

individers uppfattade image av en destination, har delats in i nio kategorier.
45

 Dock kan 

innehållet i varje kategori variera mellan destinationer, på grund av att de inrymmer olika 

attraktioner, positioneras på olika sätt och vilka kriterier som väljs ut för utvärderingen av 

individers uppfattade image av en destination.
46

Vi vill följaktligen beskriva och analysera 

vilka ord, uttryck eller meningar som aktörerna nyttjar, för att beskriva Hong Kong utifrån 

följande kategorier:  

 

 Naturresurser 

 Naturlig miljö  

 Generell infrastruktur 

 Turistisk infrastruktur 

 Turistisk fritid och rekreation  

 Kultur, historia & konst 

 Politiska och ekonomiska faktorer 

 Social miljö 

 Atmosfär
47

  

 

Det tredje steget innebär att forskaren söker identifiera teman och samband mellan koder och 

kategorier, det vill säga undersöka om några tydliga mönster framstår. I det sista steget söker 

forskaren komma fram till generella slutsatser gällande de samband, teman och mönster som 

skönts i textmaterialet. Tolkningsprocessen är repetitiv, det vill säga att forskaren troligtvis 

går fram och tillbaka i sin analys, för att kontrollera och förbättra de koder och kategorier som 

nyttjats.
48

 Fördel med att använda denna metod är att texter oftast är innehållsrika med 

ingående deskriptioner av undersökningsområdet, som resulterar i att forskaren får en djupare 

förståelse av sitt undersökningsmaterial.
49

 En nackdel är att trovärdigheten vid användande av 

denna metod kan vara svår att mäta. Jämförelsevis med en naturvetenskaplig forskning där 

man kan göra om undersökningen för att se hur resultaten utfaller. Detta beror på att den 

sociala miljön kan förändras under den tid det hinner gå mellan de två forskningstillfällena.
50

  

                                                
42 Denscombe (2009) s. 373 
43 Denscombe (2009) s. 376f 
44 Denscombe (2009) s. 373f 
45 Beerli, Asunciòn & Martín Josefa D (2004) Factors influencing destination image. 658f 
46 Beerli & Martín (2004) s. 659f 
47 Se bilaga 2 Faktorer som påverkar destinationsimage   
48 Denscombe (2009) s. 374  
49 Denscombe (2009) s. 383 
50 Denscombe (2009) s. 379 
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Kategorierna och de koder vi funnit i analysen av kvalitativa data, har sedan legat till grund 

för utformningen av enkäten. Detta för att lättare kunna göra jämförelser mellan 

researrangörernas/resetidningarnas och svenskars uppfattade image av Hong Kong. 

 
2.3.3 Enkätundersökning 

I denna uppsats har vi valt att utföra en enkätundersökning. Syftet med enkätundersökningen 

var att undersöka svenskars uppfattade image av Hong Kong. Vi har valt enkätundersökningar 

då det är en ovärderlig metod, när ett förstahandsmaterial gällande människor och deras 

beteende, attityder, åsikter samt deras medvetenhet gällande specifika frågor, efterfrågas.
51

 

Datan som en enkätundersökning kan generera kan delas in i följande översiktliga kategorier, 

respondentvariabler, beteende, attityder, åsikter och värderingar. Respondentvariabler 

används för att klassificera människor i olika grupper, och det kan gälla frågor om till 

exempel individens ålder, kön, inkomst eller bostadsort. Vidare kan frågor ställas om 

individens beteende i olika situationer. Svårigheten med denna typ av data är att verkligheten 

och det individen svarar inte alltid stämmer överens. Frågor som rör individers attityder, 

åsikter och värderingar, brukar vara den mest problematiska datan att samla in. Detta kan 

delvis bero på att respondenterna inte besvarar frågorna sanningsenligt eller att de besvarar 

frågorna enligt ett visst mönster. Enkätens ämne, utformning och svarsalternativ kan också 

vara problematiskt. Till exempel kan ämnesområdet påverka individen att svara på ett 

specifikt sätt och de befintliga svarskategorierna kanske inte speglar individens attityder, 

åsikter och värderingar, och denne tvingas därmed att välja ett annat alternativ.
52

 I denna 

uppsats bedömer vi att detta inte varit ett problem, eftersom ämnet i sig inte är känsligt och 

respondenterna har haft möjlighet att ange egna alternativ om de befintliga inte stämt överens 

med dennes åsikter. Enkäten har en hög grad av standardisering genom att den har sett likadan 

ut för alla respondenter,
53

 vilket ger undersökningen en hög reliabilitet.
54

 Vidare om 

respondenterna i undersökningen besvarat frågorna på ett sanningsenligt sätt är svårt för oss 

att bedöma, men på grund av ämnets oproblematiska natur förutsätter vi att respondenterna 

varit ärliga.  

 

Enkätundersökningen innefattar 70 respondenter, mellan 20-66 år. 64 av respondenterna har 

inte besökt Hong Kong, medan 6 tidigare besökt Hong Kong. Enkätfrågorna bestod av 

grundläggande respondentvariabler som ålder, kön, sysselsättning och utbildning, frågor 

gällande respondenternas föreställningar om Hong Kong samt en fråga som rörde vilka 

informationskanaler respondenterna förlitar sig på, när det gäller information om platser de 

inte själva besökt.
55

  

 

2.3.4 Datainsamling, bortfall och urval 

Valet av intervjupersoner, har gjorts utifrån vilka aktörer som hade möjlighet att ställa upp på 

en intervju inom uppsatsens tidsram. Uppsatsförfattarna hade önskat att intervjua fler än en 

aktör inom varje bransch, det vill säga researrangörer och resetidningar, för att spegla 

branschernas processer i en större omfattning och troligtvis fått en starkare empirisk grund att 

stå på. Då flertalet avböjt på grund av hög arbetsbelastning har detta inte varit möjligt. Vi 

kontaktade tre resetidningar som valdes ut då samtliga publicerat resereportage om Hong 

Kong. Det var endast en resetidning som kunde ställa upp på en intervju, och vi fick därmed 

                                                
51 Flowerdew & Martin (2005) s. 78 
52 Flowerdew & Martin (2005) s. 79 
53 Trost (2007) s. 60f 
54 Trost (2007) s. 65 
55 Se bilaga 5 för fullständig enkät 
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ett bortfall på två resetidningar. Vidare kontaktades sex researrangörer som erbjuder resor till 

Hong Kong, dock kunde endast en av dessa ställa upp på en intervju, varvid vi fick ett bortfall 

på 5 researrangörer. 

 

Urvalet av texter till analysen av kvalitativ data har gjorts enligt följande: 

Researrangörerna har valts på grund av att de är dessa som faktiskt erbjuder resor till Hong 

Kong, vilket inte alla researrangörer gör. Dock har inte alla researrangörer som erbjuder resor 

till Hong Kong analyserats, då det inom ramen för en C-uppsats inte skulle vara möjligt att 

analysera allt material. Resetidningarna har valts ut för att de relativt nyligen, mellan år 2005-

2007, publicerat resereportage som behandlar Hong Kong. 

 

För enkätundersökningen har ett icke-slupmässigt urval gjorts i form av bekvämlighetsurval
56

 

vilket innebär att författarna sökt respondenter i sin omgivning. Bekvämlighetsurvalet har 

valts då författarna har haft brist på tid och resurser.
57

 Enkäterna delades ut mellan den 11-14 

maj 2009. Den delades ut till 109 personer, varav 70 svarade och vi fick ett bortfall på 39 

personer. Av de 70 respondenterna besvarades 12 enkäter på Södertörns Högskola, 5 enkäter 

på Centralstationen i Stockholm, 19 av enkäterna besvarades av personer i uppsatsförfattarnas 

bekantskapskrets samt 34 enkäter samlades in bland anställda på Statens Fastighetsverk. När 

samtliga enkäter var författarna tillhanda sammanställdes dessa manuellt. För att sedan föras 

in i datorprogrammet excel där tabeller, stapeldiagram och cirkeldiagram skapades. Detta 

gjordes för att göra resultaten tydliga för läsaren. Diagrammen valde författarna att skapa i 

procentform, dels för att få en enhetlig presentationsform och göra resultaten mer 

översiktiliga samt lättförståerliga för läsaren. 

  

2.4 Källkritik 
 

De källkritiska principerna består av de fyra kriterierna äkthet, tendens, avstånd och beroende. 

Kriteriet äkthet handlar om den aktuella källan verkligen kan betraktas som en källa. 

Forskaren måste här beakta källans äkthet och undersöka om källan blivit föremål för 

förfalskning.
58

 Tendenskriteriet syftar till källans eller informantens eventuella vinkling av 

informationen på ett medvetet eller omedvetet sätt. Forskaren måste här ställa sig frågan om 

vem informanten är och i vilket syfte informationen ges.
59

 Avståndskriteriet beaktar tids och 

rumsavståndet mellan källan eller informanten och det som beskrivs. Tidsaspekten är den 

viktigaste, eftersom ju längre tid som förflutit mellan det som beskrivs och det aktuella 

informationstillfället ökar risken för att informanten glömmer vissa detaljer. Rumsaspekten 

handlar om informantens fysiska närhet till det som beskrivs.
60

 Avståndskriteriet, som även 

kan benämnas samtidighetskritik, står även för i vilket sammanhang som källan skrevs eller 

berättades.
61

 Beroendekriteriet behandlar vikten av förstahandskällor, då information anses 

som mindre trovärdig ju fler led denna gått igenom innan den aktuella källan.
62

 Det handlar 

således om hur stor påverkan andra informanter eller information haft på den aktuella 

källan.
63

 

 

                                                
56 Trost (2007). s. 31 
57 Denscombe (2009) s.39 
58 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. s. 

223 
59 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 224 
60 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 226 
61 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 235 
62 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 226 
63 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 235 
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I uppsatsen har en mängd olika källor nyttjats för att inge större trovärdighet. Uppsatsens 

källor har vi bedömt som äkta, då vi inte ser någon orsak till varför någon skulle förvränga 

eller förfalska den information vi genererat från intervjuer, analys av kvalitativ data samt 

enkätundersökningen. Däremot kan informanterna i de kvalitativa intervjuerna eventuellt ses 

som färgade av de företag de verkar inom, och därmed gett en omedveten vinkling av 

materialet. När det gäller researrangörers och resetidningar destinationsbeskrivningar, så 

ligger det i denna textforms natur att beskriva destinationer utifrån en speciell vinkling, som 

framhäver vissa aspekter men döljer andra. Detta är uppsatsförfattarna fullt medvetna om. 

Dessutom är det viktigt att poängtera att det empiriska materialet som genererats i analysen av 

researrangörernas och resetidningarnas beskrivningar av Hong Kong, är uppsatsförfattarnas 

tolkning.  

 

Internet-källor har använts med försiktighet, eftersom uppsatsförfattarna är medvetna om att 

vem som helst kan publicera information och det är svårt att fastställa vem som är 

upphovsmannen eller kvinnan. De Internet-källor som använts i uppsatsen empiri består av de 

studerade researrangörernas hemsidor, som vi bedömt som trovärdiga. Den information som 

genererats av enkätundersökningen, anses som trovärdig då ämnets karaktär inte är känsligt, 

och därmed föreligger en mindre risk att respondenterna inte skulle svara sanningsenligt. 

Däremot bör frågor kring enkätresultatets generaliserbarhet beaktas, då ett 

bekvämlighetsurval använts. Avståndskriteriet är inte aktuellt för denna uppsats, då samtliga 

källor är aktuella. De skriftliga källorna har medvetet valts ut, för att uppsatsens skulle 

behandla ett så aktuellt material som möjligt. Källornas beroende har uppsatsförfattarna 

bedömt som liten.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Begrepp och fenomen som 

plats och destination, destinations- och platsmarknadsföring, imageskapande agenter och 

destinationsimage kommer att presenteras och diskuteras. 

 

3.1 Platser och destinationer 
 

I dagens globaliserade samhälle blir platser allt mer kommersialiserade, då de marknadsförs 

och säljs som en produkt med specifika kvaliteter och särdrag.
64

 En plats är inte bara en 

geografisk punkt på en karta, utan är även socialt konstruerad. Platser skapas således i 

interaktionen mellan människor och objekt. Vidare innebär detta att det inte existerar några 

färdiga platser, gällande mening och funktion. Alla människor har mentala föreställningar om 

platser, som formas genom social interaktion och förmedlas genom olika språk- och 

meningssystem.
65

 Platser är därmed inte statiska utan är under ständig förändring genom 

människors medvetna eller omedvetna handlingar.
66

 

 

En destination kan definieras på en mängd olika sätt. Vi väljer dock att betrakta destinationen, 

som ett geografiskt avgränsat område, med både naturliga och av människan konstruerade 

attraktioner. Inom turismen är destinationen ett av de viktigaste elementen, eftersom det oftast 

är destinationen som är det lockande för turisten. Destinationers image bygger på särdrag som 

skapats genom olika processer. En destination eller dess image är därför inte statisk, utan kan 

processuellt förändras över tid. Vi väljer således att betrakta destinationen och dess image, på 

samma sätt som platsen, som en social konstruktion som ständigt förändras genom händelser 

och processer samt genom människors medvetna eller omedvetna handlingar. Det är därför 

viktigt att förstå en specifik destinations bakgrund och historia, för att kunna begripa på vilket 

sätt destinationen är konstruerad och varför människor har specifika föreställningar om en 

destination.
67

 

 

3.2 Marknadsföring av platser och destinationer 
 

3.2.1 Plats- och destinationsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring syftar till att bidra till en plats, samhälles, regions eller lands ekonomiska 

utveckling
68

, och innebär att man designar en plats på ett sådant sätt att denna attraherar valda 

marknader. Inom platsmarknadsföringen handlar det om att både attrahera potentiella 

invånare, företag, investerare och turister, och att existerande invånare och näringsliv är nöjda 

med sitt samhälle.
69

 Aktörer inom platsmarknadsföring finns på samhällets alla nivåer, och 

kan sägas involvera alla invånare på en plats, i en region eller ett land. Platsmarknadsförare 

finns på lokal, regional, nationell och internationell nivå, och både inom den privata och 

offentliga sektorn.
70

 Självklart handlar platsmarknadsföringen om att förmedla en positiv bild, 

                                                
64 Ek, Richard & Hultman, Johan (2007) Produktgörandet av platser – En introduktion. s. 13 
65 Ek & Hultman (2007) s. 14 
66 Ek & Hultman (2007) s. 15 
67 Grängsjö, Yvonne von Friedrichs (2001) Destinationsmarknadsföring. En studie ur ett producentperspektiv. s. 

23 
68 Kotler, Philip, Hamlin, Michael Alan, Rein, Irving & Haider, Donald H. (2002) Marketing Asian Places. 

Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States and Nations. s. 51 
69 Kotler & Asplund (2008) s. 125 
70 Kotler, Hamlin, Rein & Haider (2002) s. 98-99 
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i syftet att antingen förändra eller förnya platsens image eller att få bort platsens negativa 

image.
71

 

 

En specifik platskänsla kan förmedlas genom attraktiv design och arkitektur. En plats 

utformning kan ses som ett utryck för platsen, genom att den reflekterar vilka värden och 

estetiska kvaliteter platsen står för.
72

 En plats livskvalitet och miljö är idag viktiga 

attraktionsfaktorer och bidrar till att skapa platsens karaktär.
73

 En plats infrastruktur måste 

utvecklas och underhållas för att locka potentiella samt behålla existerande invånare, 

näringsliv och turister.
74

 Tillgängliga transportmöjligheter och restider påverkar bland annat 

människors val av bostadsort men även turisters val av semesterort.
75

 Den offentliga servicen 

är även en viktig del i bilden av en plats. För turister blir frågor gällande en plats säkerhet och 

trygghet allt viktigare.
76

 

 

Attraktioner kan definieras som en plats fysiska särdrag och evenemang. Många platser 

saknar idag naturliga attraktioner och måste därmed skapa dessa. Attraktioner kan skapas 

utifrån en plats naturlandskap, historia/kända personer, shoppingfaciliteter, kulturella 

attraktioner, rekreation och underhållning, sportarenor, festivaler och evenemang, byggnader, 

monument och skulpturer, museum, andra attraktioner.
77

 Hur en plats invånare uppfattas av 

potentiella och befintliga turister är också en viktig del av en plats image. Lokalbefolkningens 

värdskap och beteende gentemot besökare är en kritisk del för destinationsimagen, men även 

för besökarens upplevelse väl på platsen.
78

 När en plats marknadsförs medför detta att vissa 

sidor medvetet synliggörs medan andra osynliggörs. Det blir därmed bara de kommersiellt 

bärkraftiga platsegenskaperna som synliggörs och platsen blir därmed ett 

konsumtionsobjekt.
79

 

  

Det är inom turistisk platsmarknadsföring, eller destinationsmarknadsföring som vi väljer att 

benämna det, som kommersialiseringen av platser blir som tydligast.
80

 

Destinationsmarknadsföring engagerar en mängd olika aktörer som företag och organisationer 

inom offentlig, privat och ideell sektor, som tillsammans skapar destinationens 

turistprodukt.
81

 I dagens platskrig måste platser och destinationer sticka ut och erbjuda värden 

som är unika för den specifika destinationen.
82

 Destinationer måste därmed skapa sig en stark 

regional identitet, som på ett effektivt sätt kommuniceras ut till företag i turistindustrin, som i 

sin tur kommunicerar detta vidare till potentiella turister.
83

 I uppsatsen betraktas 

destinationsmarknadsföring som en del av platsmarknadsföringen, och då med det specifika 

syftet att samordna en destinations turistprodukt och att attrahera existerande och potentiella 

turister.  

  

                                                
71 Ek & Hultman (2007) s. 28 
72 Kotler & Asplund (2008) s. 126 
73 Kotler & Asplund (2008) s. 128 
74 Kotler & Asplund (2008) s. 131f 
75 Kotler & Asplund (2008) s. 135f 
76 Kotler & Asplund (2008) s. 137 
77 Kotler & Asplund (2008) s. 140f 
78 Kotler & Asplund (2008) s. 153 
79 Hultman, Johan (2007) Klibbiga landskap. Platsens kommersialisering och rörlighetens koreografi. s. 147 
80 Ek & Hultman (2007) s. 17 
81 Grängsjö (2001) s. 31, 38 
82 Kotler, Hamlin, Rein & Haider (2002). s. 56-57 
83 Kotler, Hamlin, Rein & Haider (2002) s. 61 
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3.2.2 Imageskapande agenter  

Människors resor startar långt innan den egentliga avfärden genom deras förväntningar, som 

till stor del baseras på den bild de får presenterade för sig i olika typer av media.
84

 

Destinationsbeskrivningar eller marknadsföringsmaterial kan ses som ett sätt att beskriva 

världen.
85

  

 

Platser formas, gestaltas och upplevs delvis i interaktionen mellan mediers representationer 

och människors meningsskapande.
86

 Det är dock viktigt att påpeka att media endast är en 

källa av många som påverkar och formar människans värden, attityder och beteende.
87

 Medier 

kan definieras som ”kommunikationstekniker som innefattar någon form av meningsskapande 

representation”
88

 och kommunikationsprocessen blir då en typ av meningsskapande 

förhandling.
89

 Medier kan därmed innefatta bland annat broschyrer, resekataloger, vykort, 

dagstidningar, resetidningar, tv, radio och Internet.
90

  

 

Mediernas effekter på människan har länge diskuterats och forskats kring, men ändå är det 

svårt att peka på generella sanningar om dess effekter. Några medieeffekter är dock 

medieforskare överens om. Till exempel anser de att medier förstärker och inte förändrar 

individers mentala föreställningar och att mediernas betydelse för individen ökar ju mindre 

denne vet om till exempel en plats. När det gäller turistdestinationer så får de medierade 

bilderna av platser en stor betydelse för individens mentala föreställningar om dessa, speciellt 

gällande platser som ligger långt ifrån individens hemort, både geografiskt och kulturellt. 

Turistens förväntningar och föreställningar om en specifik turistdestination skapas i samröre 

med den mediala bild som presenteras.
91

 Representationer av destinationer kan aldrig ses som 

en objektiv beskrivning utan handlar snarare om tolkning, det handlar om ett urval av vissa 

karaktärsdrag som lyfts fram, medan andra får mindre uppmärksamhet eller helt enkelt inte 

nämns alls.
92

  

 

De imageskapande agenterna och det medierade material dessa för fram, skiljer sig åt 

gällande hur stor kontroll agenterna har över texten, samt hur stor trovärdighet mottagaren, 

det vill säga individen, tillskriver den specifika agenten. Kontrollen kan även gälla en 

destinations officiella turistorganisations makt att kontrollera vad som skrivs om destinationen 

i olika medier.  De olika agenterna baserar sin information antingen på primära källor och 

egen erfarenhet av platsen eller sekundära källor som främst består av olika typer av 

medietexter.
93

  

 

                                                
84 Scheyvens, Regina (2002) Tourism for development. Empowering communities. s. 38 
85 Scheyvens (2002) s. 40 
86 Falkheimer, Jesper & Thelander, Åsa (2007) Att sätta en plats på kartan – Mediers betydelse för 

platsmarknadsföring. s. 129 
87 Falkheimer & Thelander (2007). s. 134 
88 Falkheimer & Thelander (2007). s. 129 
89 Falkheimer & Thelander (2007). s. 133 
90 Falkheimer & Thelander (2007). s. 129 
91 Falkheimer & Thelander (2007) s. 132f 
92 Falkheimer & Thelander (2007) s. 134 
93 Falkheimer & Thelander (2007) s. 134 
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Imageskapande agent Exempel 

Öppen övertalning 

- Första graden 

- Andra graden 

Reklam för destination 

- Destinationens marknadsföring, 

reklam för destinationsbolag som 

sändare 

- Hotell, restauranger eller 

researrangörer som sändare 

Dold övertalning 

- Första graden 

- Andra graden 

- Reklam för destination med 

kommunikatör 

- Bjudresor för journalister 

Självständigt material - Nyheter och populärkultur 

Framkallat medierat material - Guideböcker och resemagasin 

Framkallat organiskt material - Bekantas berättelser 

Organiskt material - Egen erfarenhet 
Figur 1. Imageskapande agenter  

Källa: Falkheimer, Jesper & Thelander, Åsa (2007) Att sätta en plats på kartan – Mediers betydelse för 

platsmarknadsföring. s.135 

 

De imageskapande agenterna i kategorin öppen övertalning första graden arbetar med reklam 

av destinationen, dessa agenter har stor kontroll över materialet men anses som mindre 

trovärdiga hos mottagaren. I denna kategori finner vi även företag och organisationer på 

destinationen. Deras marknadsföringsmaterial har ofta den officiella turistorganisationen 

minimal kontroll över, dock kan det ibland ske ett samarbete mellan de lokala företagen, de 

lokala organisationerna och den officiella turistorganisationen. Researrangörer placeras i 

kategorin öppen övertalning andra graden, där mottagaren i vissa fall har större förtroende till 

agenten och texterna anses därmed ha större trovärdighet. Även i produktreklam, där en plats 

används som en bakgrund och för att då även förknippa platsen kvaliteter med produktens, 

återfinns i denna kategori.
94

  Dold övertalning innebär att den officiella turistorganisationen 

använder individer till exempel kändisar, utan några uppenbara band till organisationen, som 

språkrör för destinationen. I denna kategori återfinns även de resor som journalister och 

researrangörer ibland bjuds på av turistorganisationer. Det självständiga materialet består av 

till exempel nyheter, specialtidskrifter, skönlitteratur, tv, film och musik, som inte påverkats 

av destinationsmarknadsförarna. Framkallat medierat material inger större trovärdighet hos 

mottagaren, då det handlar om destinationsinformation baserad på neutrala källor och 

upplysta privatpersoner. De primära källorna för information om destinationen, tillika de som 

innehar den högsta nivån av trovärdighet hos mottagaren, är kategorierna framkallat organiskt 

och organiskt material. Dessa olika kategorier kan delas in i kommersiella och icke-

kommersiella imageskapande agenter och texter. Vidare kan dessa kategorier ibland bli 

problematiska då gränserna dem i mellan kan vara oklara, därmed kan mottagaren få problem 

med att avgöra om källan är kommersiell eller icke-kommersiella samt vilket i vilket syfte den 

mediala texten verkligen skapats.
95

  

 

I denna uppsats kommer fokus att ligga på följande imageskapande agenter för Hong Kong: 

 

 Researrangörers destinationsbeskrivningar av Hong Kong 

 Resetidningars resereportage om Hong Kong 

 

 

                                                
94 Falkheimer & Thelander (2007) s. 135 
95 Falkheimer & Thelander (2007) s. 136-139 
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3.3 Individen och image 
 

3.3.1 Destinationsimage 

Destinationsimage är en social och kulturell mental föreställning om en plats, som skapas av 

en mängd olika imageskapande agenter.
96

 En plats eller en destinations image kan definieras 

som ”the sum of beliefs, ideas, and impressions that people have of that place”
97

 eller ”the 

development of a mental construct based upon a few impressions chosen from a flood of 

information”.
98

 Vidare kan en destinations image ses som en förenklad bild av de faktiska 

förhållandena som råder på en destination,
99

 baserad på intryck från en mängd olika källor, 

som marknadsföringsmaterial, andra individers åsikter och massmedia.
100

  En destinations 

image är en produkt av människors förmåga att bearbeta stora mängder information och bryta 

ner detta i mindre förenklade delar.
101

 Destinationsimage framställs ofta som en generell 

mental föreställning om en plats, en typ av destinationsstereotyp. Det betyder att individer kan 

ha en särpräglad mental föreställning om en plats, samtidigt som det existerar en mer generell 

bild av en och samma plats.
102

 En stor del av destinationsimagen är förenad med 

destinationens atmosfär, som till exempel en storstadskänsla, och är ofta en viktig 

attraktionsfaktor för turisten.
103

 

 

3.3.2 Hur skapas en bild av en destination?  

Beerli & Martín menar att en individs uppfattade destinationsimage kan grundas på både 

externa informationskällor, även kallade imageskapande agenter, och personliga faktorer.  

 

 
Figur 2. Egen modell över hur individers bild av en destination skapas 

Baserad på: Beerli, Asunciòn & Martín Josefa D (2004) Factors influencing destination image. s. 660 

 

                                                
96 Falkheimer & Thelander (2007) s. 134 
97 Kotler, Hamlin, Rein & Haider (2002) s. 229 
98

 Echtner, Charlotte M. & Ritchie, J.R. Brent (2003) The Meaning and Measurement of Destination Image. s. 

38  
99 Kotler, Hamlin, Rein & Haider  (2002) s .229 
100 Echtner & Ritchie (2003) s. 38 
101 Kotler, Hamlin, Rein & Haider (2002) s .229 
102 Echtner & Ritchie (2003) s. 42 
103 Grängsjö (2001) s. 24 
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I Figur 2 indelas informationskällorna i primära och sekundära informationskällor. De 

primära källorna, som skapar den primära imagen, består av förstahandsinformation, det vill 

säga information som individen själv samlat in genom att besöka destinationen. De sekundära 

källorna, som skapar den sekundära imagen, delas upp i organiska, framkallade och 

autonoma källor. De organiska källorna representeras av den information individen genererat 

från familj och vänner och individens egen kunskap om en plats. De framkallade källorna 

består av reklam/marknadsföring i massmedia, information från resebyråer och institutioner 

verksamma på den specifika destinationen. Den framkallade källorna kan även innefatta 

destinationens nyttjande av kända personer i sina marknadsföringsaktiviteter. De autonoma 

källorna handlar däremot om information som individen fått genom olika nyhetsmedier, 

dokumentärer, film, tv-program, resetidningar som behandlar den specifika destinationen.
104

 

De organiska, framkallade och autonoma källor sägas skapa en individs sekundära image, det 

vill säga den bild individen har av en plats, utan att själv besökt denna. Den primära imagen 

skapas först när individen själv besökt platsen, och denna image behöver inte överensstämma 

med den sekundära imagen.
105

 Vidare influeras även destinationsimagen av interna och 

personliga faktorer, då individer tar till sig och uppfattar den externa informationen på olika 

sätt. En viktig faktor som dock Beerli och Martín inte berör men som Gunn poängterar, är att 

den generella, vardagliga bilden individer har av en plats, kan skilja sig från den bild 

individen får när denna aktivt söker information inför en resa.
106

 En individs uppfattade 

destinationsimage skapas således av den image destinationen själva marknadsför utåt, 

information från andra imageskapande agenter, individuella behov, motiv, egen kunskap, 

preferenser och andra personliga särdrag.
107

  
 

I uppsatsen kommer fokus främst att ligga på de sekundära källorna som skapar den 

sekundära imagen, det vill säga den bild individer, som inte besökt Hong Kong, har av 

destinationen. 

 

 

                                                
104 Beerli & Martín (2004) s. 661 
105 Beerli & Martín (2004) s. 662 
106 Selby, Martin (2004) Understanding Urban Tourism. Image, Culture and Experience. s. 70 
107 Beerli & Martín (2004) s. 662 
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4 EMPIRI 

 

I detta kapitel presenteras våra undersökningar. Vi redovisar här resultatet av våra 

kvalitativa intervjuer, kvalitativa textanalys samt enkätundersökning. Inledningsvis ges även 

en beskrivning av uppsatsens exempel, destination Hong Kong. 

 

4.1 Exemplet Hong Kong – En bakgrund 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av exemplet Hong Kong, gällande dess geografiska 

belägenhet, turismindustri samt dess egna arbete kring destinationsimage. 

 

Hong Kong är en region som är belägen på Kinas sydöstra kust med en ungefärlig landareal 

på 1100 km² som består av landområdena Hong Kong-ön på 81 km², Kowloon på 47 km² 

samt New Territories med utanförliggande öar som tillsammans täcker 975 km² landyta.
108

 

Hong Kong är en av världens mest tätbefolkade platser med 6,9 miljoner invånare. Detta blir 

ungefär 6300 personer per kvadratkilometer. De officiella språken är kinesiska och 

engelska.
109

 I juli 1997 blev den tidigare brittiska kolonin Hong Kong en Special 

Administrative Region (SAR) inom den Kinesiska folkrepubliken.
110

  

 

På 1980-talet och fram till 1997 ökade antalet besökare till Hong Kong med cirka 10 % per år. 

Turismindustrin var då den näst största industrin i Hong Kong efter textilindustrin. Efter Hong 

Kongs överlämnande till Kina i juli 1997, minskade antalet turister till regionen kraftigt.
111

 

Till exempel så minskade antalet besökare från Japan med 62 % och från Fastlandskina med 

47 %.
112

 Orsakerna till denna drastiska minskning anser vissa forskare bero på politiska, 

ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer, som i sin tur påverkade Hong Kongs image 

gentemot sina marknader. De politiska faktorerna som påverkade var självklart Hong Kongs 

överlämnande till Kina, men detta ledde även till resrestriktioner för till exempel den 

kinesiska och taiwanesiska marknaden.
113

 De ekonomiska faktorerna var generellt en 

ekonomisk instabilitet i Asien och specifikt dyra hotellrum i Hong Kong. Den ekonomiska 

krisen ledde till att valutan i många länder i Sydostasien sjönk i värde vilket ledde till att det 

blev billigare att semestra i dessa länder än i Hong Kong. Hong Kong försökte hålla sina 

räntevärden höga vilket ledde till att Hong Kong uppfattades som en dyr plats att besöka.
114

 

De sociala och miljömässiga faktorerna handlade om hälso- och sanitära frågor där 

fågelinfluensan påverkade Hong Kongs turismindustri i hög grad. Samtidigt hade Hong 

Kongs huvudsakliga flygplats nått sin gräns och kunde inte ta emot alla flyg planerade till 

regionen. 1998 stod dock en ny flygplats klar som skulle underlätta och göra Hong Kong mer 

lättillgängligt. Alla dessa faktorer påverkade Hong Kongs image gentemot sina marknader. 

Vidare kan turismindustrin påverkats av den så kallade Time Switching Effect, det vill säga att 

platser som till exempel genomgått stora förändringar, en tid efter kan bidra till en minskning 

av besökare. Vidare blev Hong Kong även utsatt för negativa rapporter i media, vilket många 

i regionens näringsliv, och då också turismindustrin, ansåg skada den tidigare imagen som en 

                                                
108 Se bilaga 1 - Karta över Hong Kong Special Administrative Region (SAR) 
109 World Tourism Organization (2006) Hong Kong – The Asia and the Pacific Intra-Regional Outbound Series. 

s 1 
110http://partnernet.hktourismboard.com/pnweb/jsp/comm/index.jsp?pageContent=/jsp/dest/ff_category.jsp&char

set=en&root_cat_id=3116&cat_id=3116 090407 
111 Mok, Connie & Dewald, Ben (1999) Tourism in Hong Kong: After the handover.  s. 32 
112 Mok & Dewald (1999) s. 33 
113 Mok & Dewald (1999) s. 36 
114 Mok & Dewald (1999) s. 35 
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plats för affärer.
115

 En studie av japaners syn på Hong Kongs image, visar att deras syn på 

Hong Kong förändrades efter 1997, på grund av att Hong Kong inte längre bestod av den 

tidigare blandningen av kinesiska och brittiska influenser.
116

  

 

Under den andra halvan av 1990-talet marknadsförde Hong Kong sig som Asiens främsta 

konferens- och mässdestination, Asiens kulturella och kulinariska centrum samt som en 

destination där öst möter väst. Många ansåg att övergången till Kina borde ha inneburit att 

Hong Kong inte längre kunde marknadsföra sig som destinationen där öst möter väst, utan 

behövde ompositionera sig.
117

 Dock är det precis så Hong Kong fortfarande vill att världen 

ska uppfatta dem. Hong Kong Tourism Board har idag uppgiften att marknadsföra Hong 

Kong som en turistdestination
118

, medan Hong Kong Tourism Commission arbetar med 

planering och utveckling av Hong Kongs turism.
119

 På Hong Kong Tourism Commissions 

hemsida skriver de att deras vision är att etablera och marknadsföra Hong Kong som Asiens 

främsta internationella stad och en turistdestination i världsklass för både fritids- och 

affärsresenärer.
120

 De skriver vidare att de för att uppfylla sin vision behöver marknadsföra 

Hong Kong som:  

 

 Asiens främsta internationella och kosmopolitiska stad med en unik blandning av 

österländsk och västerländsk kultur.  

 Den främsta inkörsporten till regionen generellt och specifikt till Fastlandskina, och 

måste därmed utnyttja det strategiska läget i Asiens hjärta.  

 Det främsta affärs- och servicecentrumet i regionen och den självklara platsen för 

handel i Asien. 

 Asiens evenemangshuvudstad, där något spännande alltid händer. 

 Ett kalejdoskop av attraktioner, en variation av sevärdheter med något för alla.
121

 

 

Idag och speciellt under de senaste fem åren har antalet turister som besöker Hong Kong ökat 

stadigt. Mellan 2004 och 2008 har antalet besökare ökat från cirka 21,8 miljoner till cirka 29,5 

miljoner.
122

 

 

4.2 Intervjuer 
I detta avsnitt redovisas de utförda intervjuerna med Madeleine Lindahl, marketing manager 

på researrangören Kilroy och resetidningen Allt om resor. 

 

4.2.1 Kilroy 090505 
123

 

Kilroy grundades under 1960-talet och hette då Svenska förenade resebyråer. Det var då en 

studentresebyrå. Idag erbjuds även äventyrs- samt jordenruntresor och deras främsta 

målgrupper är unga och studerande mellan åldern 16-35. 1991 fick företaget det namn de har 

idag. Idag finns Kilroy i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Nederländerna samt har 

kontor i Bangkok och Sydney. Kilroy består av Kilroy Travels, Kilroy Education, Kilroy 

Blogs och Kilroy Groups. Kilroy Travels är en resebyrå som erbjuder flybiljetter, hotell, 

                                                
115 Mok & Dewald (1999) s. 37 
116 Mok & Dewald (1999) s. 36 
117 Mok & Dewald (1999) s. 38 
118 www.discoverhongkong.com/eng/about-hktb/tourism-board-guide.html 090507 
119 www.tourism.gov.hk/english/about/abt_rel.html 090507 
120 www.tourism.gov.hk/english/about/abt_vision.html 090507 
121 www.tourism.gov.hk/english/about/abt_vision.html 090507 
122 www.tourism.gov.hk/english/statistics/statistics_perform.html 090407 
123 Se bilaga 3 Intervjufrågor till Kilroy  
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försäkringar, och olika paketlösningar. De erbjuder även Working holiday-visum samt 

volontärresor. Kilroy Education arbetar som agenter till universitet och college i Australien, 

Nya Zeeland, USA, Canada och Hong Kong. De har samarbeten med lärosäten i dessa länder 

och arbetar med att marknadsföra destinationerna som universitetsorter för att locka svenska 

studenter. Kilroy Blogs är en reseblogg där resenärer bloggar om sina resor över Internet. 

Kilroy Groups arbetar med att skräddarsy gruppresor till grupper bestående av minst tio 

personer.  

 

Valet av destinationer som Kilroy väljer att erbjuda påverkas mycket av underleverantörer 

som flybolag och resproduktleverantörer. De flygbolag Kilroy anlitar måste uppfylla vissa 

krav och kontroller görs av huvudkontoret i Köpenhamn. När det gäller Asien samarbetar 

Kilroy med resproduktleverantörer som G.A.P, Adventures, Dragoman, ETC, Vodka Train 

och Imaginative Traveller, som erbjuder själva turistprodukten. Dessa reseföretag är 

specialiserade och har olika specialområden som hjälper Kilroy att ta fram produkter som 

passar Kilroys målgrupp, men det är inte alltid som produkterna passar. I Kilroys kataloger är 

det dessa underleverantörers val av faktorer och texter som publiceras. På hemsidan är det 

dock Kilroy som har valt hur destinationen presenteras. Oavsett om det är Kilroy som står för 

informationen är det alltid förstahandskällor och egna intryck som 

destinationsbeskrivningarna baseras på. Ett undantag är basfaktan om destinationen, som till 

exempel väder och infrastruktur, som Kilroy kan få från den specifika destinationens 

turistbyrå. Informationen bearbetas och katalogerna uppdateras en gång per år.  

 

Kilroy har inget samarbete med destinationers officiella turistorganisationer, som till exempel 

Hong Kong Tourism Board. Dock finns det emellanåt samarbeten med destinationernas 

turistbyråer. Vilken image som förs fram beror på om det är destinationen eller Kilroy själva 

som tar initiativet. Är det destinationen som tar initiativet är materialet, både text och bild, 

styrt av denna, och destinationen måste godkänna allt material innan det publiceras. Är det 

Kilroy som tar initiativ kan det se annorlunda ut, det blir ”mer Kilroy-igare, med roligare 

språk”, och därmed Kilroys bild av destinationen. Ett exempel då destinationen tar initiativ är 

Kilroy Educations samarbete med Polytechnical University i Hong Kong. För universitet är 

det väldigt viktigt att Hong Kong inte marknadsförs som Kina, utan som Hong Kong som en 

egen region. De vill hellre förknippas med det brittiska och europeiska än det kinesiska. De 

vill därmed framstå som annorlunda, men inte i den utsträckningen att de skrämmer bort 

studenter. Kilroy känner att det finns ett stort intresse för studier i Hong Kong, men det är inte 

lika många som faktiskt åker iväg, vilket Madeleine tror beror på att det är svårt att komma in 

på universitet samt höga levnadskostnader.  

 

De flesta som åker till Hong Kong eftersöker den urbana miljön, men inte som en primär 

destination, utan som ett stop-over eller startpunkt. Som primär urban destination efterfrågas 

till exempelvis Peking eller Shanghai mer. Kilroy försöker lyfta fram annat än det typiskt 

urbana i marknadsföringen av storstäder. De försöker inspirera resenären att ta sig utanför 

citykärnan samt träffa lokalbefolkningen i så stor utsträckning som möjligt. Gällande Hong 

Kong lyfter Kilroy Education fram att de har en bra infrastruktur och utbildning samt att 

staden är mer business där kontakter till affärslivet kan knytas.  

 

På frågan hur Kilroy jobbar för att öka intresset för Hong Kong svarade Madeleine att de 

bland annat har en Asien-kampanj för tillfället. Dessa kampanjer styrs av efterfrågan från 

kunder och hög- och lågsäsonger. Samtidigt menar Madeleine att destinationers popularitet 

kan öka genom att bloggare skriver om dem, kändisar som besöker eller har en anknytning till 

destinationen eller resetidningars reportage. Förutom Kilroys kataloger och hemsida har de 
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tidningen ”Kilroy Magazine” där resenären skriver om sin upplevelse av destinationer. Det 

kan hjälpa till att få en verklighetstrogen och nyanserad bild. Tidningen hjälper till att 

nyansera den mer standardiserade bilden av en destination och kan fungera som 

inspirationskälla. Därmed anser Kilroy inte att de är en imageskapande aktör, utan ser sig mer 

som en inspiratör.  

 

4.2.2 Allt om resor 090428
124

 

Allt om resors målgrupp är ganska bred men fokus ligger på vuxna som inte har barn eller 

med utflyttade barn. Deras kundkrets är relativt jämnt fördelad mellan män och kvinnor. I 

varje nummer av Allt om resor försöker tidningen tillgodose olika turistkategoriers behov 

genom att ha olika typer av resereportage. I ett och samma nummer blandas reportage som 

riktas till exempel till den aktiva och äventyrliga turisten, sol- och badturisten och 

njutningsturisten. Vidare är tidningens läskrets till största del prenumeranter.  

  

Vilka destinationer tidningen tar upp påverkas av restrender, läsares önskemål samt 

frilansjournalisters, destinationers och researrangörers initiativ. Vidare påverkas valen av 

destinationer av olika turismanalyser. Ett exempel på turismanalys är resebyrån Tickets årliga 

analys som redovisar de populäraste resmålen bland resenärer. Tidningen har inte samarbeten 

med charterbolag men stämmer av med dem om vilka de populära resmålen är samtidigt som 

charterbolagen är flitiga på att skicka pressmeddelanden. Resarrangörer samt destinationer 

och länder bjuder även in tidningen till pressresor. I vissa fall kan destinationer vara väldigt 

aktiva i sin turismutveckling och marknadsföring och detta leder till att det är svårt för 

tidningen att inte bli påverkade av det. Vid pressresor har researrangören, destinationen eller 

landet ett bestämt program som visar upp vissa aspekter av platsen. Vid en pressresa är det 

fortfarande journalistens egen upplevelse som är tongivande, men den påverkas om 

destinationen gör en bra presentation. Det är då viktigt att journalisten tänker kritiskt och även 

besöker platser och upplever andra aspekter av destinationen, än det som presenteras i 

destinationens program. Detta är viktigt eftersom tidningen alltid använder sig av 

förstahandskällor, det vill säga att det alltid besöker platsen på egen hand. 

  

Processen för skapandet av ett resereportage inleds med ett förslag om resmål och vilken 

vinkling ett reportage ska ha, av de aktörer som tidigare nämnts, till exempel 

frilansjournalister eller destinationer. Journalisterna ges relativt fria händer vad det gäller 

resmål och vinkling. Generellt sätt påverkas resereportaget av om det är första gången som 

destinationen behandlas i tidningen eller inte. Om det är första gången ett resmål tas upp i 

tidningen är det en helhetsbild av destinationen som ska förmedlas. När det gäller gamla eller 

välkända destinationer kräver man en ny vinkling av destinationen i resereportaget samt 

lägger till ”små hemligheter”. En viktig hållpunkt för journalisten är att det ställs krav på 

omfattande kontroll av uppdaterad fakta gällande destinationen. Det är i första hand 

redaktionschefen och chefsredaktören som tittar närmre på förslaget och för att sedan ta ett 

gemensamt beslut. Dock har chefredaktören det yttersta ansvaret. Förslag och idéer ventileras 

även på redaktionsmöten. Om tidningen anser att en artikel har en vinkling som redan tagits 

upp i tidigare nummer kan den föreslå en ny vinkling. När artikeln/resereportaget är skrivet 

skickas det in till redaktionen för textredigering där texten granskas och eventuella 

korrigeringar görs. Till exempel kan den kortas ner om den är för lång samt att opassande 

delar redigeras bort.  
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Tidningen tar endast upp destinationer som de själva anser intressanta och som de förutspår 

att läskretsen även är nyfikna på. Om de inte gillar en plats tas denna inte heller upp i 

tidningen, eftersom de ser att sin främsta roll är att tipsa läsarna om potentiella semestermål. 

Tidningen håller med om att detta ger dem någon typ av makt, det vill säga makt över att 

välja destinationer och därmed också makt över att välja bort andra destinationer. I 

resereportagen är det destinationens goda sidor som belyses mest, eftersom målet är att 

inspirera läsarna. Däremot belyses både positiva och negativa aspekter, till exempel vad det 

gäller prisnivån, hotellstandard, information om turistfällor och de har alltid tre till fyra tips på 

restauranger samt hotell. Tidningen ser sig som en konsumenttidning, som syftar till att ge 

läsaren tips och råd gällande både positiva och negativa aspekter samt att även ta upp läsares 

klagomål gällande destinationer, researrangörer. Detta görs i ett ”konsumentcase” i varje 

nummer. Oavsett vilken typ av tidning som journalisten jobbar för måste denne följa den 

journalistiska koden och därmed vara ärlig gentemot sina läsare. Tidningen håller med om att 

deras framtoning som konsumenttidning med inriktning på resor, kan ge dem en större 

trovärdighet hos sina läsare.  

 

På frågan om tidningen ser sig som en imageskapande aktör som egentligen sysslar med en 

typ av indirekt marknadsföring av olika destinationer i världen, fick vi svaret att de inte 

ansågs sig vara det. Tidningen ser sig inte som en imageskapande agent utan mer som en 

informatör och inspiratör, och att den ger konsumenten kunskap om hur resebranschen 

fungerar genom exempelvis tips på hur konsumenten själv kan boka sin resa och spara en viss 

summa pengar. Däremot påverkas människor säkert av det de skriver, men detta är inte ett 

målmedvetet syfte hos tidningen. De anser inte heller att de sysslar med indirekt 

marknadsföring utan konsumentupplysning, men säger dock att de kan bidra till att människor 

får upp ögonen för en destination. En destination tjänar alltid på att de skrivs om dem och 

informanten menar att ofta är all publicitet bra publicitet.  

 

4.3 Analys av kvalitativ data 
 

I avsnitt 4.2.1 analyseras researrangörerna Jambo Tours, Lotus Travel, Kilroy och Vings 

destinationsbeskrivningar, som fanns tillgänglig på respektive researrangörs hemsida under 

den aktuella uppsatsperioden (april-maj 2009). Medan i nästa avsnitt 4.2.2 analyseras 

resereportage från resetidningarna Allt om resor, När & fjärran och Vagabond, utgivna 

mellan 2005-2007. Eftersom uppsatsens syfte är att beskriva och analysera den samlade 

bilden som researrangörerna respektive resetidningarna ger, nämns inte dessa aktörer 

kontinuerligt vid namn i löptexten, utan hänvisas till i fotnoterna. På grund av att 

kategorierna ibland överlappar varandra, tas vissa citat upp i mer än en kategori.  

 

4.3.1 Researrangörernas framförda image av destinationen Hong Kong 

 

Naturresurser  

Den enda researrangören som nämner något om Hong Kongs naturresurser är Kilroy som 

skriver att ”din vandring kanske leder genom skogen, intressanta fågelspaningsställen och 

idylliska, vita stränder”.
125

 

 

Naturlig miljö 

I denna kategori nämns ”det kända och ofta fotograferade panoramat över Hongkong”
126

 och 

Victoria Peak där turisten kan få ”en fantastisk vy över hela den fascinerande staden med 
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blinkande neon, livliga aktiviteter i hamnen av båtar, färjor och djonker”.
127

 Utsikten från 

Victoria Peak är något samtliga researrangörer lyfter fram som en sevärdhet. En researrangör 

skriver att  

 

”huvudön är det område som alla i världen tänker att Hong Kong ser ut som. I denna 

tätortsdjungel kommer du att känna igen skyskraporna såsom World Trade Center och the 

Bank of China”.
128

  

 

Hong Kongs skyline med sina skyskrapor beskrivs av alla researrangörer. En researrangör 

skriver att ”det är något extra på natten när staden verkar andas sin varma atmosfär som en 

upplyst filt mot dig. Denna vy är speciell :-)”.
129

 Med meningar som ”oavsett tid på året och 

veckodag kryllar det av folk på gatorna och tunnelbanan”
130

 beskrivs Hong Kong som 

överbefolkat. Fokus ligger därmed på det typiskt urbana, men det är en researrangör som 

inflikar att det urbana även har inslag av ”smaragdgröna kullar”
131

 och ”inbjudande 

stränder”.
132

 Andra områden än Hongkongön som nämns i förbifarten är ”den tidigare 

portugisiska kolonin Macao med typiska inslag från Medelhavet”
133

 och Hong Kongs ”235 

större och mindre öar, de flesta obebodda”
134

 och ”halvön Kowloon”.
135

 

 

Generell infrastruktur 

Som tidigare poängterats nämner samtliga fyra researrangörer att Hong Kong karaktäriseras 

av sina höga skyskrapor och det är dessa typer av byggnader som uteslutande nämns i 

destinationsbeskrivningarna. Hongkongön beskrivs som en plats där ”alla stora bankpalats, 

kontorskomplex, eleganta butiker och imponerande skyskrapor”
136

 finns. Vidare beskrivs 

destinationen som tillgänglig, där resenären ”har nära till allt”
137

 och ”det är lätt att sig runt 

med färja, taxi eller tunnelbana”.
138

 Andra färdmedel som nämns är tåg och klassisk 

sampanbåt.
139

 Flygplatsen beskrivs som effektiv och populär och en researrangör skriver att 

det är ”troligt att din resa genom Asien kommer att starta, eller i varje fall passera här”.
140

 

Den enda typ av byggnader som nämns, förutom skyskrapor, är båtbostäderna, som dock inte 

förklaras närmre.
141

 Hamnen nämner några av arrangörerna och denna beskrivs som den 

”vackra och livliga hamnen”
142

 och ”i världens kanske finaste hamn trängs moderna 

kryssningsfartyg med traditionella djonker och den berömda Star Ferry”.
143

 

 

Turistisk infrastruktur 

                                                                                                                                                   
126 www.ving.se/hongkong 090415 
127 www.ving.se/hongkong 090415 
128 www.kilroytravels.se/Reseinspiration/Asien/Kina/hong_kong.htm 090415 
129 www.kilroytravels.se/Reseinspiration/Asien/Kina/hong_kong.htm 090415 
130 www.jambotours.se/Asien/Hongkong/ 090415 
131 www.lotustravel.se/travel/se/Tillvalspaket-i-Kina-1-296/Hong-Kong-4-dagar-1-301.html 090415 
132 www.lotustravel.se/travel/se/Tillvalspaket-i-Kina-1-296/Hong-Kong-4-dagar-1-301.html 090415 
133 www.kilroytravels.se/Reseinspiration/Asien/Kina/hong_kong.htm 090415 
134 www.ving.se/hongkong 090415 
135 www.lotustravel.se/travel/se/Konferensstader-Asien-7-286/Hong-Kong-1-289.html 090415 
136 www.ving.se/hongkong 090415 
137 www.ving.se/hongkong 090415 
138 www.kilroytravels.se/Reseinspiration/Asien/Kina/hong_kong.htm 090415 
139 www.jambotours.se/Asien/Hongkong/ 090415 
140 www.kilroytravels.se/Reseinspiration/Asien/Kina/hong_kong.htm 090415 
141 www.jambotours.se/Asien/Hongkong/ 090415 
142 www.jambotours.se/Asien/Hongkong/ 090415 
143 http://www.lotustravel.se/travel/se/Konferensstader-Asien-7-286/Hong-Kong-1-289.html 090415 



 28 

I denna kategori så nämns det att Hong Kong har ett stort utbud av restauranger, affärer och 

nöjen
144

  och förutom ”alla barer, restauranger, vandrarhem, nattklubbar och affärer finns 

det många marknader som är väl värda att besöka”.
145

 Vidare skrivs att ”i Kowloon ligger de 

flesta hotellen”
146

 och ”västerländsk lyx finns överallt men om du söker lite billigare 

vandrarhem och liknande, finns även detta”.
147

 En researrangör tar även upp ”restaurangen 

Jumbo där det finns plats för 2 000 gäster”
 148

, och detta kan ses som ett tecken på Hong 

Kongs storskalighet. 

 

Turistisk fritid & rekreation 

De främsta ord och uttryck som researrangörerna använder i denna kategori har att göra med 

shopping och till exempel Lotus skriver att Hong Kong erbjuder ”storslagen shopping”.
149

 

Vidare beskrivs Hong Kong som ”ett veritabelt paradis” för människor som gillar shopping 

och mat”
150

 och Hong Kongs alla marknader och exklusiva butiker tas upp. Ving beskriver 

halvön Kowloon som den platsen med störst och bäst shoppingutbud.
151

 Andra attraktioner får 

inte lika stort utrymme som shoppingen, dock beskriver Kilroy Hong Kong som ”ett väldigt 

bra ställe för trekking”
152

 och ”äventyrliga vandringar”
153

. Det är även Kilroy som nämner att 

det finns möjlighet till att surfa och besöka väldens största kasino i Macau.
154

 En researrangör 

nämner en ”utflykt till öarna utanför fastlandet” som en möjlig aktivitet.
155

 

 

Kultur, historia & konst 

Alla researrangörer förutom Ving tar upp lite om Hong Kongs historiska bakgrund. Till 

exempel tar de upp Hong Kongs förflutna som brittisk kronkoloni.
156

 En researrangör skriver 

indirekt att lite av det brittiska fortfarande finns kvar i Hong Kong då det fortfarande går att 

beställa en ”pint of lager på brittisk pub”.
157

 En researrangör skriver att Hong Kong har 

”många museum och historiska platser som gör området intressant för dig som är mer 

kulturellt intresserad”.
158

 Däremot beskrivs och namnges inte dessa museum och historiska 

platser. Gastronomi och det kantonesiska köket skriver alla researrangörer förutom Ving 

något om. Till exempel beskriver Lotus det kantonesiska köket som ”underbar mat”
159

 och 

Jambo kallar Hong paradis för den som tycker om mat.
160

 Kilroy skriver att ”den varierande 

kokkonsten gör staden till det perfekta stället att anpassa sig till den asiatiska livsstilen”.
161

 

Vidare beskrivs Hong Kong som en plats där olika kulturer har blandats och det asiatiska 

folkslaget beskrivs som ”galna i att spela”.
162

 En researrangör framställer maten i Hong Kong 

som mer ”pålitlig” än den som finns tillgänglig i Fastlandskina då de beskriver ”hur maten 
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förändras när man kommer in i Fastlandskina: Ingredienserna i din mat är helt plötsligt inte 

igenkännlig längre”.
163

 

 

Politiska och ekonomiska faktorer 

En researrangör beskriver Hong Kong som ”Asiens ledande centrum för banker, 

shippingbolag samt konsultföretag och har en blomstrande serviceekonomi”.
164

 Vidare 

skriver de att ”handeln med både väst och fastlandskina är omfattande”.
165

 Men generellt sätt 

beskriver inte researrangörerna Hong Kongs politiska och ekonomiska liv speciellt ingående. 

Det politiska har redan nämnts under tidigare kategori och det är att researrangörerna tar upp 

Hong Kongs koloniala förflutna och att Hong Kong och Fastlandskina kan uppfattas som helt 

skilda världar.  Jambo skriver till exempel att ”vid ankomsten till Hong Kong måste vi passera 

passkontroll och tull trots att vi fortfarande befinner oss i samma (”ett land två system”)”.
166

 

En researrangör beskriver att casinot i Macau ”till och med gått om Las Vegas i omsättning på 

spel!”.
167

 Två av researrangörerna beskriver prisnivån, då de skriver att i Hong Kong kan 

resenären köpa ”en skräddarsydd kostym av god kvalitet till ett väldigt lågt pris”
168

, medan en 

annan skriver att ”det är billigt – men glöm inte att pruta”.
169

 

 

Social miljö 

Två av researrangörerna berör kort den sociala miljön. En av dem tar upp de mer rurala 

områdena av Hong Kong, det vill säga några av de mindre öarna som är bebodda, och 

beskriver att här kan resenären få ”uppleva att utvecklingen stannat av”.
170

 Detta kan ställas 

mot bilden av det urbana Hong Kong som en utvecklad och modern stad. Den andra jämför 

hongkongbornas engelskkunskaper med fastlandskinesernas och beskriver att när man korsar 

gränsen över till Fastlandskina pratar plötsligt ”ingen engelska mer och gatorna har blivit 

fyllda med kaotisk trafik”.
171

 Detta innebär att hongkongborna indirekt beskrivs som ett folk 

med goda engelskkunskaper.  

 

Atmosfär 

Hong Kong beskrivs av samtliga researrangörer som en plats full av kontraster. Atmosfären 

beskrivs som ”mix av öst och väst”
172

, ”en blandning av modernt och gammalt”
173

 och som en 

mix ”av det koloniala och det traditionellt kinesiska”.
174

 Samtidigt ligger fokus på att beskriva 

Hong Kongs urbana miljö då researrangörerna skriver att ”stadens puls är hög … oavsett tid 

på året och veckodag kryllar det av folk på gatorna och tunnelbanan”,
175

 staden har ett 

”intensivt folkliv”
176

 och ”blinkande neon, livliga aktiviteter i hamnen av båtar, färjor och 

djonker”.
177

  Kilroy beskriver Hong Kong som en ”multimiljonstad”
178

 och ”cosmopolitan 
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gateway till Asien”.
179

 Hong Kong beskrivs både som stressigt och avslappnande då till 

exempel Lotus skriver att ”på gatorna skyndar upptagna affärsmän förbi äldre herrar som 

rofyllt ägnar sig åt taiji”.
180

 Hongkongöns urbana landskap är det som researrangörerna 

fokuserar på, men när andra delar av Hong Kong nämns så är det en annorlunda atmosfär som 

beskrivs. Macau beskrivs som ”avslappnad och trevlig”
181

 och på mindre öar som Cheung 

Chau, Lamma och Lantau har ”utvecklingen stannat av”.
182

 Övergången till Kina nämns, och 

man menar att ”landet förändrats sen övergången, men inte så det märks påtagligt”
183

 och 

”börsen är fortfarande livlig, spårvagnarna gnisslar sig fram, och det går att få sig en ”pint 

of lager” på en brittisk pub än idag”.
184

 Vidare beskrivs Hong Kong och Fastlandskina som 

helt skilda världar. Något samtliga researrangörer skriver är att Hong Kong har allt och är värt 

några extra dagar.
 185

 

 

4.3.2 Resetidningarnas framförda image av destinationen Hong Kong 

 

Naturresurser  

De tre tidningarna beskriver Hong Kongs naturresurser på olika sätt i sina artiklar. Allt om 

resor beskriver djurlivet med uttrycken ”lekfulla rosa delfiner”
186

samt ”vilda men nyfikna 

apor”
187

 och fortsätter beskriva att det i naturen finns ”vildvuxna vandringsleder”
 188

, 

”lummiga grönområden”
 189

 och ” palmbeklädda bergssluttningar.”
190

 Vidare nämner Allt 

om resor Hong Kongs stränder enbart i resmålsfaktan. I basfaktarutan ger de information om 

luftens och vattnets medeltemperatur och där rekommenderas bästa säsong.
191

 De andra två 

tidningarna beskriver naturresurserna mycket kort. När & Fjärran nämner ”plötsligt sträcker 

en glittrande strandremsa ut sig”.
192

 Vidare skriver Vagabond om Lammas klimat och är de 

enda som nämner tyfon- och monsunsäsongen samt beskriver hur ”luftfuktigheten närmar sig 

90 procent”.
193

  

 

Naturlig miljö 

Vagabond har ett större textstycke än de andra tidningarna om den naturliga miljön och 

beskriver Lamma som den tredje största ön i skärgården runt Hong Kong och Kowloon.
194

 

Vidare beskrivs ön som lantlig: ”ön har välsignats med flera sandstränder, noll bilar och två 

kajer. Från bryggan snirklar en liten cementerad stig sig in genom grönskande snår och över 

kullar”.
195

 Nästa tidning skriver: ”Hong Kong bjuder också på lummiga grönområden”.
196

 I 

den sista artikeln tar författaren upp mest om den urbana miljön men nämner även att det 
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finns över 200 öar.
197

 Öarna Lantau och Lamma beskrivs som öar med oförstörd natur och 

samt som en ”andningsplats från hektiska centrum”.
198

 Vidare beskrivs vyn över staden 

”Från toppen av Victoria Peak – utsikten är magnifik och sträcker sig över hela Hong Kong-

ön…”.
199

 Ytterligare deskriptioner av olika slag beskriver stadens naturliga miljö: ”Matos 

blandas med avgaser, det är trångt och varmt”
200

, ”Trafiken tjuter och den tumma dimman av 

avgaser som lagt sig över staden under decenniet framträder på något sätt ännu tydligare 

nu”
201

 samt ”skyskrapor, tutande bilar – och en väldans massa folk”.
202

 Gällande 

befolkningen i ett av Hong Kongs områden uttrycker en av artiklarna: ”Idag är Kowloon ett 

av världens mest tätt befolkade områden”.
203

 

 

Generell infrastruktur  

Allt om resor beskriver Hong Kong som: ”mellanlandningarnas stad”.
204

 Vidare beskriver 

artiklarna Hong Kongs transportfaciliteter som väldigt tillgängliga. Allt om resor skriver att i 

Hong Kong är naturen alltid nära på grund av ”stadens extremt effektiva transportsystem”.
205

 

Vidare skriver Vagabond i guiden som finns i slutet av artikeln: ”i Hong Kong finns ett av 

världens mest effektiva, offentliga transportnät och det är lätt att ta sig runt med buss, 

spårvagn, tunnelbana och färja till rimliga priser”.
206

 Färjtransporten nämns flitigast ibland 

artiklarna: ”i den livaktiga hamnen tuffar den gröna Star Ferry-färjan i skytteltrafik mellan 

Hong Kong-ön och Kowloon som den gjort i över 100 år”.
207

 Fler transporter som nämns är 

buss, taxi, rälsbuss, dubbeldäckare, spårvagn samt båten, och Hong Kongs Hillside Escalator 

beskrivs som ”ett av Hong Kongs små gratisnöjen… med sina 800 meter är rulltrappan 

längst i världen”.
208

  

 

Hong Kong beskrivs som en plats som har genomgått en förändring: ”från fabriksgrå 

tillverkningsstad till… metropol av glas och stål”
209

 och ”det går knappt en dag utan att en 

ny skrapa skjuter i vädret”.
210

 Dagens kontraster skildras genom staden som ”Förorter, 

människor, parker och hus fladdrar förbi där vi åker. Centrums vräkiga skyskrapor byts mot 

trista, fallfärdiga hyreshus och i nästa sekund: pampiga villor med panorama fönster och 

välskötta trädgårdar.”
211

 Stadens utformning refereras som: ”den kompakta stadskärnan”
212

 

innehållande ”de ultra moderna skyskraporna”.
213

 Författaren beskriver kontrasterna i Hong 

Kongs generella infrastruktur: ”glittrande finans och bankfasad och in bland de trånga 

gränderna”,
214

 och denna bild blandas med färgstarka ”neonklädda reklamskyltar”
215

 samt 

”stadens neonupplysta skyskrapor”.
216

 Shoppingen är något som Hong Kong känt för, och i 
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När & Fjärran ifrågasätter författaren ”om inte Hong Kong är världens mest galleritäta 

region”.
217

  Lammas byggnader beskrivs som ”fredliga hus, som inte har fler än två 

våningar”.
218

 Likaså skriver en av författarna om hur man vanligen går till väga vid 

konstruktioner av byggnader i Hong Kong:  

 

”… de flesta bombastiska byggnaderna är uppförda enligt fengshuis alla principer för att 

uppnå harmoni, lycka och välstånd… fengshui-mästarnas speciella kompasser används när 

regeringen utformar nya utvecklingsplaner”.
 219

 

 

Även hur det kan gå snett beskrivs på följande sätt: ”huset med de hundra bajshålen byggdes 

utan hjälp av fengshui-mästare. Så blev också resultatet katastrofalt”.
220

 

 

Turistisk infrastruktur 

Hong Kongs turistinfrastruktur beskrivs som väl utvecklad, men får inte speciellt stort 

utrymme i reportagen. I samtliga artiklar tas olika boendealternativ och restauranger upp, allt 

ifrån budget till lyx.
221

 En tidning beskriver Hong Kongs hotellvärld med att skriva att här 

”finns som sagt allt, sida vid sida och med något för varje plånbok”.
222

  Vidare beskrivs 

hotellrummen som kliniskt rena då de ”luktar desinficeringsmedel”.
223

 Restaurangutbudet 

beskrivs som stort och varierat, då tidningarna till exempel skriver att här ”trängs nu 

restauranger med mat från alla världens hörn”
224

, här ”ligger internationella restauranger 

vägg i vägg”
225

 och beskriver allt från pizza till kantonesisk mat, som rekommenderas.
226

 I 

Hong Kong finns även ”barer av västerländskt snitt”.
227

 

 

En resetidning beskriver staden som något förvirrande för turister då de skriver att det ”gäller 

att plocka på sig en karta, annars går man garanterat vilse”
228

, medan en annan skriver att i 

Hong Kong finns ”superb turistinformation”.
229

 

 

Turistisk fritid & rekreation 

I samtliga resetidningar framställs shopping som den främsta attraktionen för turister. Hong 

Kong beskrivs som ett ”shoppingeldorado”
230

 och ”ett mecka för den som gillar annorlunda 

design, dyra märkeskläder och billigare kopior”.
231

 I När & Fjärran skriver de att:  

 

”De exklusiva butikerna ligger tätt och skyltfönstren visar vackra, men dyra, kinesiska 

skatter… Turister och hongkongbor shoppar loss på dyra märkeskläder, billigare plagiat, 

lyckobringande gulfiskar och magiska ansiktskrämer av krossat sköldpaddsskal som håller 

dig evigt ung”.
232
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Vidare beskriver en resetidning att utbudet är varierat, då det finns väldigt exklusiva butiker, 

men även marknader för människor med tunnare plånbok.
233

 Här beskrivs även Hong Kongs 

storskalighet då de skriver att det finns ”en galleria med fler än 700 butiker”.
234

 Vagabond 

beskriver ön Lamma och att det även här finns shoppingmöjligheter, men att produkterna som 

erbjuds skiljer sig från det urbana Hong Kong, då ön säljer ”krims-krams”.
235

 

 

Andra turistiska rekreations- och fritidsaktiviteter nämns, men får inte lika stort utrymme som 

shoppingen. I Allt om resor nämns att Hong Kong har ett stort utbud av ”vildvuxna 

vandringsleder”
236

 och att Hong Kong även har en kulturell sida att utforska ”med små 

gallerier och butiker – soho och västerländskt snitt… shoppingen är fortfarande fantastisk – 

men den är långt ifrån allt som Hong Kong har att erbjuda”.
237

 Andra aktiviteter som 

beskrivs är karaoke, dyksafari
238

 och Hong Kongs nattliv.
239

 En tidning skriver att Hong Kong 

har tre stora partydistrikt
240

 och en annan skriver att barerna bär löften ”om en oförglömlig 

kväll”.
241

 Avslutningsvis skriver en restidning att ”här finns allt från gallerier, restauranger, 

barer till vita sandstränder”.
242

 

 

Kultur, historia & konst 

Gällande maten i Hong Kong skriver en författare att ”självklart är det här du hittar världens 

bästa kantonesiska kök”,
243

 och nästa uttrycker sig: ”det kantonesiska köket är känt som 

Kinas absolut bästa”.
244

 Vidare beskrivs det kantonesiska köket ingående och det tas upp en 

mängd olika maträtter, som för en svensk är ovanliga som till exempel hönsfötter kokt i 

ingefära och grismage.
245

 Te är kultur i Hong Kong: ”Jag lyckas aldrig tömma koppen, som 

på typiskt kinesiskt maner hela tiden fylls på.”.
246

 När & Fjärran skriver även om matvanor 

som finns i hela landet då det ”… och serveras soppa med nudlar på hotellet, en vanlig 

frukost i Kina”.
247

 En annan artikel menar att det goda inte behöver vara det dyra i Hong 

Kong, då ”den absolut bästa maten finner man ofta på intetsägande små hak”.
248

 I ett av 

guideavsnitten beröms variationen av maten i Hong Kong: ”Amerikansk och europeisk mat är 

välrepresenterat. Det kanske är en kliché men det gäller för Hongkong här finns något för 

varje smak”.
249

 Vagabonds beskrivning av matkulturen i Lamma är annorlunda än det som 

beskrivits för det urbana Hong Kong. Här nämns mer färsk fisk och skaldjur och inte typiska 

kantonesiska rätter som dim sum.
250

 Maten framställs som en stor del av den kinesiska 

vardagen:  
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”Att hänga på ett litet hak över ett glas halvljummet te och en halvsida rostad anka – 

gyllenbrun i det knaprig i skinnet och sammetslen i det invändiga köttet – är det förmodligen 

det bästa sättet att utforska stadens kinesiska vardag”.
251

  

 

Vidare beskriver nästa tidning att: 

 

”Folk promenerar hem från jobbet, tittar in i en butik innan stängningsdags, träffas för att 

äta en bit. Moderiktiga hongkongtjejer trippar gatan fram på höga klackar, bredvid 

barnfamiljer, par hand i hand och affärsmän i slips”.
 252 

 

 

Dessutom nämner Allt om resor hur ”hongkongborna gillar vårdad klädsel – även när det är 

40 grader”.
253

  
 

Hongkongborna beskrivs som mer traditionsenliga än fastlandskineserna, då de firar både det 

kinesiska nyåret och mitthöstfestivalen.
254

 Samtidigt skriver en annan av tidningarna att ”den 

röda kommunistflaggan syns inte överallt och kinesisk folkmusik spelas inte i varenda 

högtalare, tack och lov”.
255

 De mindre öarna som nämns i förbifarten beskrivs som enklare, 

traditionella och harmoniska i jämförelse med det urbana Hong Kong
256

 och att det förutom 

stadslivet finns ”genuina små fiskebyar”.
257

 En av tidningarna uttrycker hur Hong Kong 

bjuder på ”spännande kulturupplevelser”
258

 och att det är värt att besöka lite längre.
259

  

Artikeln i Allt om resor är den enda som tar upp kulturaktiviteter och beskriver: ”det utmärkta 

utbudet av intressanta och billiga museer”.
260

 Vidare beskrivs karaoke som en populär 

aktivitet där ”man samlar ihop ett gäng och skrålar bäst man kan”.
261

 I Vagabond tas surfing 

upp i slutstycket och beskrivs som ”en snabbtväxande subkultur i Hong Kong”. 
262

 

 

I Vagabond inleds artikeln med ett tämligen starkt intryck: ”Kung Hei fat Choi – blir de 

första kinesiska ord jag lär mig. Överallt överfaller de breda guldbokstäverna mig. Fritt 

översatt betyder frasen må du bli lycklig och rik”.
263

 Vidare skildras läran om fengshui, hur 

den nästan ses som vetenskaplig av hongkongborna: ”Vind, vatten, eld och jord skapades av 

gudarna och elementen speglar gudarnas vilja med oss människor. Allt enligt fengshui”.
264

 

Samma artikel redogör även för konfucianismens principer och hur den existerar i staden 

genom att skriva att: 

 

”… människorna själva ska skapa sin lycka och sitt välstånd, har borrat sig in i systemet. Och 

även om filosofin har färre fysiska tempel än taoismen och buddhismen lever den i högsta 

välmåga och utövas dagligen av stadens invånare”.
265
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Politiska och ekonomiska faktorer 

Liksom i researrangörernas destinationsbeskrivningar, får de politiska och ekonomiska 

faktorerna inte lika stort utrymme som andra faktorer i resereportagen. Det som i ju för sig är 

genomgående i alla tre tidningar är ett fokus på shopping, som kan ses som en ekonomisk 

aktivitet. Det som dock tas upp av en av tidningarna, är en beskrivning av Hong Kong som en 

plats som har genomgått en förändring från ”tillverkningsstad” till ” konsumtions- och 

bankmetropol”
266

, medan en annan skriver att Hong Kong ”ständigt i utveckling och med en 

ekonomi som slår frivolter”.
267

 Arbetskraft beskrivs som billigt i Kina och prisnivån i Hong 

Kong beskrivs med uttryck som ”priserna varierar… En del är löjligt billigt, annat minst lika 

dyrt som hemma”.
268

 

 

Vagabond är den tidningen som tar upp mest politiska faktorer och skriver till exempel att: 

 

”… trots regeringsskiftet 1997, då Hongkong lämnades i Kinas händer efter 150 års brittiskt 

kolonialstyre, slutar inte den gamla handelshamnen att suga till sig immigranter från hela 

världen”.
269

 

Vidare beskrivs hongkongbornas mentalitet genom meningen: ”Alla delar drömmen om att 

göra snabba pengar”.
270

 Hongkongbornas syn på det politiska klimatet tas också upp då 

tidningen skriver att invånarna upplever att: 

 ”… deras sköra demokrati urholkas… Hongkongborna ser sina politiska ledare antingen 

som Pekings springpojkar eller affärsidkare med pengaintressen i stans alla 

affärsverksamheter”.
271

 

Medan Allt om resor beskriver Hong Kong som ”klassiska Kinas konservativa högborg”.
272

 

 

Social miljö 

Den hongkongnesiska mentaliteten beskrivs som en ständig strävan efter det hypermoderna, 

då en tidning skriver att ”ren och skär modernitet verkar dock inte vara nog för de 

strävsamma Hongkongborna”.
273

 Samtidigt beskrivs hongkongborna som ett folk galna i 

pengar och att det handlar om att vinna eller försvinna i samt bristen på socialt skyddsnät. 

Vagabond skriver till exempel: 

 

”Svenska Meias ”All about the money” på kantonesiska är självklar hit här och titeln tolkas 

bokstavligt… trottoarerna rinner över av upptagna människor på väg till jobb. Många har 

mobiltelefon i handen och armbågar sig snabbt fram, för tid är pengar och i Hong Kong 

kostar varje minut… alla delar drömmen att göra snabba pengar. Pengahjulen fortsätter att 

snurra”.
274
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Vidare skriver Vagabond att: Faller du utanför systemet reser du dig utan hjälp eller blir 

liggande… i Hong Kong är alla sin egen lyckas smed”.
275

 

 

Dock beskrivs människorna som vänliga, serviceinriktade och duktiga på engelska. Till 

exempel beskriver artikelförfattaren i När & Fjärran ett möte med en ung tjej som frågar om 

denne behöver hjälp på ”klockren engelska”.
276

 Författaren förklarar detta med att Hong Kong 

tidigare var en brittisk koloni.
277

 Samma författare skriver att ”i varje butik jobbar minst 

dubbelt så många biträden som det skulle ha varit i Sverige - arbetskraft är billigt i Kina och 

service är otroligt viktigt”.
278

 

 

Vidare beskrivs hongkongborna som ett matälskande folk, men att även detta behov eller 

aktivitet präglas av Hong Kongs stressade storstadsklimat. Till exempel så skriver en t idning 

att: ”här fungerar det inte att agera reserverad svensk om man vill få någon mat i magen – 

det är till att tränga sig ned där det finns plats och snabbt hojta efter en servitör”.
279

 Medan 

en annan tidning skriver ”i denna kulinariska huvudstad, där mat och välbefinnande är ett 

och detsamma, är det så man >hälsar< på varandra: Har du ätit ännu? Hongkongkinesernas 

trånga boende och hårda arbetspress gör att man gärna äter ute tillsammans”.
280

 

 

Vidare skriver två av tidningar olika områden i Hong Kong som visar på den kontrast de finns 

mellan olika sociala grupper. Allt om resor beskriver olika områden som präglats av historien 

och klasstillhörighet, att det finns områden där det är mer västerländskt och exklusivt och 

andra som är mer influerade av det typiskt kinesiska.
281

 Även När & Fjärran påpekar detta 

genom att skriva att ”centrums vräkiga skyskrapor byts mot trista, fallfärdiga hyreshus och i 

nästa sekund: pampiga villor med panorama fönster och välskötta trädgårdar”.
282

 

 

Atmosfär 

Hong Kongs atmosfär eller platskänsla är en kategori som får stor uppmärksamhet i 

resereportagen. En resetidning beskriver Hong Kong som ”mellanlandningarnas stad”
283

  och 

en plats där:  

 

”… stad möter natur. Öst möter väst. Gammalt har blandats med nytt och skapat ett Hong 

Kong som är ett mischmasch av världar: kinesiskt, västerländskt, gammalt, nytt, traditionellt, 

modernt, stad, natur, berg, hav, konsumtion, kultur”. 
284

  

 

En annan tidning beskriver Hong Kong som ”… Kina för nybörjare – finns allt i ett ganska 

behändigt format”
285

 och som en ”brokig blandning mellan gammalt och nytt, traditionellt 

och modernt, öst och väst”.
286

 Samma tidning skriver vidare att: 
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”… någonstans i mitten står Hong Kong, staden, och stampar otåligt, ständigt i utveckling 

och med en ekonomi som slår frivolter… ena sekunden är man omringad av skyskrapor och i 

nästa, en playa? Lustigt, ja. Och Hong Kong i ett nötskal”.
287

 

 

En annan tidning beskriver samma fenomen, att Hong är i ständig utveckling, genom att 

skriva att Hong Kong är ett ständigt förvandlingsnummer.
288

 Den tredje tidningen visar också 

på Hong Kongs stressiga storstadsatmosfär och de kontraster man som turist kan möta där, 

genom att skriva:  

 

”… i gathörnet står en gammal dam, rynkig som ett törstigt russin, och kränger nudlar i 

billiga papperskoppar. Mitt emot skyltar Manolo Blahnik med sin nya kollektion med skor för 

tusentals kronor. Hong Kong snurrare fortare, sju miljoner människor klamrar sig fast vid 

skyskraporna, shoppingkomplexen och fengshui principer. Pengar är drivkraften, magiska 

lotter förhoppningen”.
289

 

 

En tidning ger en målande beskrivning av Hong Kongs urbana områden: 

 

”matos blandas med avgaser, det är trångt och varmt… Trafiken tjuter och den tunna 

dimman av avgaser som lagt sig över staden under decennier framträder på något sätt ännu 

tydligare nu, skyskrapor, tutande bilar – och en väldans massa folk”.
290

 

 

Hong Kong beskrivs även som ”designat för shopping”
291

 och ett ”shoppingeldorado och 

turistparadis”
292

 med ”neonklädda reklamskyltar”.
293

 Vidare beskriver en tidning att Hong 

Kong inte är speciellt barnvänlig, men påpekar att ”söker man sig bortom centrums hektiska 

tempo är staden faktiskt inte så farlig för de små”.
294

 De områden de då syftar på är de mindre 

öarna som nämns i förbifarten, som beskrivs som enklare, traditionella och harmoniska i 

jämförelse med det urbana Hong Kong.
295

 Samtidigt påpekar samma tidning att:  

 

”… faktum är att få platser i världen är så tyngda av en felaktig stereotyp bild som just Hong 

Kong. Hela 40 procent av det som många tror är ett getingbo av total urbanisering består i 

själva verket av lummiga grönområden”.
296

 

 

4.4 Enkätundersökning 
I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen, då 70 respondenter fick 

besvara frågor rörande deras bild av Hong Kong. 

 

4.4.1 Svenskars uppfattade image av Hong Kong
297

  

Majoriteten av respondenterna (64 av 70) har inte besökt Hong Kong, och det blir därmed 

störst fokus på individer med en sekundär image av Hong Kong. Den sekundära imagen 

innebär att individen inte har egen förstahandsinformation om destinationen. Inledningsvis 
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fick respondenterna ta ställning till Hong Kongs geografiska läge, genom att besvara 

frågorna:  

 

 Är Hong Kong en stad, en region eller ett land?  

 Är Hong Kong fastland, en ö, flera öar eller en kombination av tidigare alternativ? 

 

Som figur 3 visar, ansåg mer än hälften av respondenterna, som inte besökt Hong Kong, att 

Hong Kong endast var en stad, medan något färre (39,1 %, 25 stycken) uppmärksammade att 

Hong Kong även är en region. Som figur 4 visar, uppfattade något fler av respondenterna att 

Hong Kong endast består av fastland än de som uppfattade att Hong Kong består av en 

kombination av fastland och öar. En relativt stor del av respondenterna (23,4 %, 15 stycken) 

uppfattade Hong Kong som bestående av endast en ö.  

 

  
Figur 3: Är Hong Kong en stad,      Figur 4: Är Hong Kong fastland, en ö, 

en region eller ett land?                              flera öar eller en kombination av tidigare   

                                                              alternativ? 

 

Av de respondenter som tidigare besökt Hong Kong, och därmed har en primär image av 

destinationen, svarade ca 33,3 % att Hong Kong endast var en stad, 50 % svarade att Hong 

Kong var en region, medan ca 16,7 % (det vill säga en respondent) svarade att Hong var både 

en stad och en region. Vidare ansåg 50 % av respondenterna med en primär image av 

destinationen, att Hong Kong består av både fastland och öar, medan ca 33,3 % uppfattade 

Hong Kong som bestående av flera öar, medan en respondent (ca 16,7 %) ansåg att Hong 

Kong bestod av en ö. 

        

Respondenterna fick vidare ta ställning till vilka faktorer de främst förknippade med Hong 

Kong.  De fick en mängd olika svarsalternativ och de hade dessutom möjligheten att ta upp 

egna alternativ som inte enkäten uppmärksammade. Det var dock inte många som fyllde i ett 

eget alternativ. De faktorer som flest respondenter angivit som något de förknippar med Hong 

Kong, har sammanställts i figur 5. De faktorer som då kommer i fokus, är de som förknippas 

med en typiskt urban miljö, och visar då på att det är på detta sätt respondenterna uppfattar 

Hong Kong.  

 



 39 

 
Figur 5: De 20 främsta faktorerna, som respondenterna som inte besökt Hong Kong, förknippar med 

destinationen. 

 

De främsta elva faktorerna, som mellan 50-100% av respondenterna med en primär image av 

Hong Kong, förknippar med Hong Kong är: stad (100 %, 6 stycken), shopping (83,3 %, 5 

stycken) skyskrapor (66,6 %, 4 stycken), modernt (66,6 %, 4 stycken), medan  50 %, 3 

stycken, förknippade Hong Kong med rent, business, vacker naturmiljö, spännande 

matkultur, mycket trafik och internationell tillgänglighet.
298

 

 

 
Figur 6: Informationskällor som påverkar respondenternas bild av en plats.  

                                                
298 Se bilaga 7 
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Som figur 6 visar, ansågs inte researrangörer och resetidningar vara de främsta 

informationskällorna som påverkade respondenternas uppfattade image av en plats. De 

informationskällor som majoriteten förlitar sig på är nyheter, familj och vänner, 

dagstidningar, dokumentärer och reseprogram. Vidare visar enkätundersökningen på att den 

källa som påverkar respondenterna minst är destinationens officiella turistorganisation och 

dess hemsida.  
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel besvarar vi uppsatsens frågeställningar samt kopplar det empiriska materialet 

till den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Imageskapande agenter och den sociala konstruktionen av en 

destination 
Hong Kong är inte bara ett geografiskt avgränsat område på världskartan, utan destinationen 

Hong Kongs image är även ett resultat av olika aktörers medvetna och omedvetna fokusering 

på specifika särdrag hos destinationen. Den image som framställs för en destination som 

Hong Kong färgas därmed av det syfte som upphovsmannen eller kvinnan vill uppfylla. 

Föreställningen om Hong Kong kan sägas bestå av sociala konstruktioner skapade av olika 

imageskapande aktörer.  

 

Processen för hur de utvalda aktörerna skapar en destinations image, såsom Hong Kong, 

skiljer sig åt. En grundläggande skillnad är aktörernas natur, då en researrangör alltid syftar 

till att sälja resor medan en resetidning säljer destinationen på ett mer indirekt sätt. Som figur 

7 visar så placeras researrangörer i kategorin öppen övertalning andra graden, medan 

resetidningar placeras i kategorin framkallat medierat material. 

 

Imageskapande agent Exempel från uppsatsens undersökningsområde 

Öppen övertalning 

- Första graden 

- Andra graden 

 

 

Reklam för destination 

- Destinationens egen marknadsföring: 

Hong Kong Tourist Board och Hong 

Kong Tourism Commision 

- Researrangörer 

destinationsbeskrivningar: Jambo, 

Kilroy, Lotus, Ving 

Dold övertalning 

- Första graden 

- Andra graden 

- Pressresor och bjudresor som 

researrangörer och resetidningar bjuds 

in till 

Självständigt material - Nyheter, dokumentärer, dagstidningar 

& reseprogram 

Framkallat medierat material - Allt om resors, När & Fjärrans & 

Vagabonds resereportage 

Framkallat organiskt material - Familj & vänner 

Organiskt material - Individer som själva besökt Hong 

Kong 
Figur 7: Imageskapande agenter från uppsatsens undersökningsområde  

 

Researrangören Kilroy är vårt exempel på hur researrangörer skapar en destinations image, 

och det finns därför möjligheten att andra researrangörer arbetar på ett annorlunda sätt. När 

det gäller Kilroy, kan en destination image gestaltas på olika sätt, beroende på vilken/vilka av 

deras informationskanaler resenären nyttjar. I Kilroys kataloger är det till stor del de 

reseproduktleverantörer som de samarbetar med, som står för representationerna av 

destinationer. Det är då underleverantörernas syn på destinationen, då de ansvarar för text och 

innehåll. På Kilroys hemsida är det dock researrangörens egna representationer av 

destinationer som presenteras, och det är dessa som analyserats i uppsatsen. Oavsett vem som 

står för beskrivningen av en destination, baseras detta på förstahandsinformation, det vill säga 
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att den som står för beskrivningen själv har besökt destinationen. Kilroy har inget samarbete 

med destinationers officiella turistorganisationer, som till exempel Hong Kong Tourism 

Board. Detta innebär att Den officiella turistorganisationen inte har så stor kontroll över vad 

som skrivs av denna imageskapande aktör. Dock finns det emellanåt samarbeten med 

destinationernas turistbyråer. Den så kallade basfaktan om destinationer är det enda materialet 

som inte baseras på förstahandsmaterial, utan finns att tillgå från destinationernas turistbyråer. 

Hur en destinations image förs fram är beroende av om det är Kilroy själva eller destinationen 

som tar initiativet. Om destinationen tar initiativ är det de som måste godkänna det material 

som publiceras, medan om det är Kilroys som tar initiativet blir det Kilroys och en mer 

ungdomlig presentation av destinationen. Ett talande exempel för hur Hong Kong vill 

uppfattas av resten av världen, är Kilroy Educations samarbetspartner Polytechnical 

University i Hong Kong önskan, att de inte vill marknadsföras som Kina utan som en egen 

region. De önskar hellre att bli förknippade med det brittiska och europeiska än det kinesiska. 

 

Liksom researrangören Kilroy, får resetidningen Allt om resor ses som ett exempel på hur 

denna typ av imageskapande agenter skapar en destinations image. Destinationernas image 

som presenteras i tidningen Allt om resor, kan se olika ut beroende vem det är som tar 

initiativet till reportaget. Vilken vinkling reportaget får beror till stor del på om det är en 

frilansjournalist, en destination eller en researrangör som tagit initiativet. Allt om resor har 

inget samarbete med researrangörer eller destinationers officiella turistorganisationer, men 

blir ganska ofta inbjudna till pressresor av dessa aktörer. Som figur 7 visar, kategoriseras 

pressresor som dold övertalning. Vid dessa pressresor är det researrangörens eller 

destinationens val av specifika aspekter av resmålet som visas upp och det finns ett strikt 

program som följs. På Allt om resor poängterar man att det är då viktigt att journalisten tänker 

kritiskt, och besöker andra platser och upplever andra aspekter av destinationen och därmed 

skapar sig en egen uppfattning om destinationen. Det är viktigt att journalisten är medveten 

om att det som dessa aktörer presenterar är ett axplock av destinationens utbud som fokuserar 

på väl utvalda positiva aspekter av destinationen. När det inte är tal om pressresor, så har 

frilansjournalisten relativt fria händer och kan komma med förslag på resmål och vinkling. En 

generell ”regel” är att resereportagen vinklas på olika sätt beroende på om det är första gången 

en destination tas upp eller om tidningen skrivit om denna i tidigare nummer. Första gången 

en destination beskrivs handlar det om att fånga en helhetsbild av destinationen, medan om 

destinationen är omnämnd sedan tidigare krävs en ny vinkling av destinationen som visar nya 

aspekter av denna. Dock är det redaktionen, och då främst redaktionschefen och 

chefredaktören som tar det slutgiltiga beslutet. Den viktigaste regeln som journalisterna måste 

följa är att ständigt använda uppdaterat material, för att resenären ska få ta del av så aktuellt 

material som möjligt. Allt om resor poängterar, liksom Kilroy, att deras framställningar av 

destinationer alltid baseras på ett förstahandsmaterial och att det inte okritiskt godtar 

destinationens egen framställning.   

 

Något som Kilroy och Allt om resor är överens om är att de inte ser sig själva som 

imageskapande aktörer utan mer som inspiratörer. Båda agenterna poängterar att det till stor 

del är deras syn av destinationen och att destinationens officiella turistorganisation inte kan 

styra det de väljer att ta upp. De tycker båda att det är viktigt att presentationerna baseras på 

förstahandsmaterial och att inte helt förlita sig på destinationens framförda image av denna.  

 

I den utförda enkätundersökningen framkom det att respondenterna inte ansåg att 

researrangörer och resetidningar var de främsta aktörerna som påverkar deras syn på en 

destination. I stället ansåg majoriteten att nyheter, familj och vänner, dagstidningar, 

dokumentärer och reseprogram var de främsta informationskällorna som formar deras syn på 
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destinationer i världen. Som figur 7 visar, kategoriseras nyheter, dagstidningar, dokumentärer 

och reseprogram som självständigt material, medan familj och vänner kategoriseras som 

framkallat organiskt material.  Att respondenterna anser att dessa källor påverkar dem, kan 

bero på att det självständiga materialet och framkallat organisk material anses mer trovärdigt 

och neutralt, då de inte påverkats så mycket av destinationsmarknadsförarna. Endast 10 % 

respektive 8,6 % av respondenterna ansåg att researrangörer respektive resetidningar 

påverkade dem. Det som är anmärkningsvärt är hur få som ansåg att destinationen själv 

påverkade deras syn på platsen, då endast 2,9 % angav att destinationens officiella hemsida 

påverkade dem. Detta kan bero på att denna typ av imageskapande agent klassificeras som 

öppen övertalning första graden, och tillskrivs mindre trovärdighet hos individer. Att 

researrangörerna och resetidningarna inte ansågs som starka påverkanskällor, kan bero på att 

dessa informationskällor är något individer tar till när det aktivt söker information om en 

destination de funderar på eller ska besöka. Detta kan kopplas samman med Gunns argument 

att den generella, vardagliga bilden individer har av en plats, kan skilja sig från den bild 

individen får när denna aktivt söker information inför en resa. De källor som ansågs påverka 

mest är de källor som är en del av människans vardag, som vi blir utsatta för i det vardagliga 

livet, vare sig vi vill eller inte. Dessa vardagliga informationskällor kan även uppfattas som 

mer trovärdiga av respondenterna då det inte handlar om direkt eller indirekt marknadsföring 

av en plats. Därmed skulle resultatet av enkätundersökningen kunnat se annorlunda ut, om vi 

gjort ett urval av respondenter som planerar att besöka Hong Kong.  

 

Sammanfattningsvis så kan vi dra paralleller mellan hur researrangörer, resetidningar och 

enskilda individer skapar en destinations image. De två imageskapande aktörerna baserar inte 

endast sina framställningar på den informationen destinationen själva vill föra fram, utan 

dessa försöker bilda sig en personlig uppfattning baserad på förstahandskällor. När det gäller 

respondenterna förlitar de sig till mycket liten grad på den information som destinationen 

själv vill föra fram genom olika informationskanaler. Detta betyder att den regionala identitet 

som är så viktig i destinationerna marknadsföring kan gå förlorad, då dessa aktörer väljer att 

ge en mer nyanserad bild av destinationen och inte fokuserar på de värden destinationen själv 

vill föra fram. Vidare kan detta innebära att olika destinationsframställningar kommer i 

konflikt med varandra, och att det i slutändan blir den potentiella turisten som väljer vilken 

image de tillskriver mest trovärdighet. Detta kan innebära att destinationen kan få problem att 

kontrollera sin egen turistprodukt och dess image. Det som är anmärkningsvärt är det som 

tidigare nämnts, att både researrangören Kilroy och resetidningen Allt om resor inte ser sig 

som imageskapande agenter. Samtidigt poängterar de att de vill förmedla sin egen uppfattning 

av destinationen, och inte färgas av destinationens marknadsföring. Detta bidrar till att de 

skapar en egen primär image av destinationen, och att researrangörerna och resetidningarna i 

allra högsta grad kan sägas vara imageskapande agenter.  

 

5.2 Researrangörers och resetidningar framförda image av destinationen 

Hong Kong 
Researrangörernas framförda image av Hong Kong är mer standardiserad än den image 

resetidningarna förmedlar. Detta beror på, det som tidigare nämnts, att aktörernas natur skiljer 

sig åt, då en researrangör alltid syftar till att sälja resor medan en resetidning säljer 

destinationen på ett mer indirekt sätt. Att båda aktörerna lyfter fram att deras framställningar 

av destinationer alltid baseras på egen erfarenhet, kan kopplas samman Falkheimer och 

Thelanders argument, att representationer av en destination aldrig kan ses som en objektiv 

sanning, utan måste ses som en subjektiv tolkning, där urvalet av en destinations särdrag kan 

se olika ut beroende på vem som står för beskrivningen. 
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Hong Kong presenteras dock som en urban destination av både researrangörerna och 

resetidningarna. Fokus ligger på urbana kvaliteter såsom Hong Kongs skyline med sina 

skyskrapor, blinkande neon, storskalighet, lättillgänglighet både lokalt och internationellt, 

shopping, det kantonesiska köket, affärslivet, modernitet och att Hong Kong är en 

konsumtions- och bankmetropol där tempot är högt och allt kretsar kring pengar. De rurala 

områdena ges inte lika stort utrymme och känns mer som avslöjande hemligheter i regionen. 

Vidare nämns även Hong Kongs koloniala förflutna. På grund av att researrangörerna 

beskrivningar har ett mer kommersiellt syfte än resetidningarna, är dessa beskrivningar 

mindre djupgående. Resereportagen beskriver samma aspekter, men med ett större djup. 

Naturresurser, matkulturen, andra aktiviteter än shopping, ekonomiska och politiska faktorer 

samt social miljö är några av de aspekter som resetidningarna beskriver mer ingående än 

researrangörerna. Det är därmed ett fokus på attraktioner skapade av människan. Frågan är 

dock om detta innebär att Hong Kong inte har några naturliga attraktioner och att attraktioner 

därmed behöver skapas, eller om det bara är attraktionerna skapade av människan som anses 

kommersiellt bärkraftiga. 

 

Hong Kongs atmosfär eller platskänsla är en faktor som både researrangörerna och 

resetidningarna tar fasta på. Hong Kong beskrivs som en destination med inneboende 

kontraster. Att aktörerna lägger stor vikt vid destinationens atmosfär hör samman med att 

atmosfären utgör en stor del av en destinations image, och är en viktig attraktionsfaktor för 

turisten. Aktörerna beskriver en mängd olika kontraster, som till exempel öst/väst, lyx/budget, 

modernt/gammalt, fattigt/rikt, kolonialt/traditionellt kinesiskt och ställer även Hong Kong mot 

Fastlandskina. 

 

5.3 Svenskars uppfattade/sekundära image av Hong Kong 
Den sekundära imagen respondenterna har av Hong Kong baseras mestadels på destinationens 

urbana kvaliteter. Stad, skyskrapor, shopping, mycket trafik, business och stressigt är de sex 

faktorer som flest respondenter, mellan 50 % - ca 74 %, förknippar med Hong Kong. Andra 

faktorer som en relativt stor del, 25-50%, av respondenterna angivit som typiskt för Hong 

Kong är modernt, överbefolkat, hög ekonomisk utveckling, före detta koloni, internationell 

tillgänglighet, kinesiskt, kontraster, lyxigt, storskalighet, spännande matkultur, god 

infrastruktur, nattliv, goda engelskkunskaper och västerländskt. Faktorer som rör Hong 

Kongs mer rurala landområden, som till exempel skärgård, landsbygd, vacker naturmiljö, är 

inget respondenterna i första hand förknippar med Hong Kong. Att f.d. koloni och kontraster 

är bland det mest förknippade faktorerna skulle kunna höra ihop med Ek & Hultmans teori att 

med förstående av en destinations förflutna behövs för att förstå hur destinationen är 

konstruerad idag. Liksom researrangörerna och resetidningarna tar respondenterna upp 

kontraster som hur öst möter väst och detta kan innebära att svenskar fortfarande ser Hong 

Kong som en brittisk koloni.. Hong Kongs geografiska belägenhet hade respondenterna 

varierade åsikter om. Procentuellt sett ansåg flest att Hong Kong endast var en stad och att 

denna endast bestod av fastland. Dock var det även en stor del som uppfattade Hong Kong 

som en region bestående av en kombination av fastland och öar.  

 

Som tidigare nämnts, ansåg respondenterna att deras sekundära image av platser, påverkades 

mest av sekundära källor såsom självständigt material och organiskt material. Att 

respondenterna inte anser att aktörer som researrangörer och resetidningar påverkar deras syn 

på platser i världen, utesluter inte att medier som dessa förstärker den bild individen redan har 

av platsen. Den översiktliga image som aktörerna presenterar av Hong Kong, överensstämmer 

i hög grad med den sekundära image respondenterna har av den samma. Echtner & Ritchie 

menar att individer kan ha en särpräglad mental föreställning om endestination, samtidigt som 
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det existerar en mer generell föreställning av samma destination. I detta specifika fall 

överensstämmer respondenternas sekundära image av Hong Kong mycket väl med den 

generella image som presenteras av de olika aktörerna.  Vidare ses en destinations image ofta 

som en typ av destinationsstereotyp, och i Hong Kongs fall, verkar denna stereotyp gälla både 

för de imageskapande aktörerna och respondenterna i enkätundersökningen. Det är en 

förenklad syn eller image av Hong Kong som framställs av både researrangörerna, 

resetidningarna och respondenterna, och detta beror på den mänskliga faktorn, då människan 

har en förmåga att bryta ner stora informationsmängder i ett mindre och mer hanterbart 

format. Eftersom platser och dess image inte är statiska kan även respondenternas uppfattade 

image om Hong Kong ses som en representation av den tid de lever och verkar i.  

 

 



 46 

6   SLUTSATS 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsen resultat och förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Resultat 
 

Processen som leder fram till en destinations image ser olika ut, beroende på vilka 

imageskapande agenter som studeras. I denna uppsats har två imageskapande aktörer 

studerats, och det har visats sig att processen för hur de skapar en destinations image ser olika 

ut, men den image som de presenterar överensstämmer till stor del. Hong Kong presenteras 

som en storstadsmetropol av både researrangörerna och resetidningarna med små avslöjanden 

om Hong Kongs rurala miljö. Den sekundära image respondenterna har av Hong Kong, går 

även den i linje med den image som presenteras av de studerade imageskapande agenterna. 

Anmärkningsvärt är att dessa aktörer inte ser sig som imageskapande agenter, utan ser sig mer 

som inspiratörer. I och med att dessa aktörer baserar sina framställningar, av destinationer 

som Hong Kong, på förstahandskällor skapas en ny och primär image av destinationen. Det är 

därmed deras syn på destinationen som speglas, och de kan därför i allra högsta grad anses 

vara imageskapande aktörer. Dock tillskrevs inte dessa aktörer så stor påverkanspotential hos 

respondenterna, utan de ansågs sig påverkas mer av självständiga och neutrala källor. 

Samtidigt som dessa agenter inte anses påverka respondenterna så mycket, stämmer 

researrangörernas, resetidningarnas och respondenternas image för Hong Kong till stor del 

överens. Det leder oss till slutsatsen att det då existerar en mer generell svensk syn eller image 

för Hong Kong, som en destination med uteslutande urbana kvaliteter. Både den image de 

imageskapande agenterna för fram och den den sekundära image respondenterna har är en 

förenklad och stereotypisk bild av den hongkongnesiska verkligheten. Detta ligger i linje med 

Kotlers, Hamlins, Reins, Haiders samt Echtners och Ritchies teoretiska resonemang om 

destinationsimage i avsnitt 3.3.1 Destinationsimage. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  
Under uppsatsens författande har en del intressanta framtida forskningsfrågor uppenbarat sig. 

Till exempel skulle det vara fruktbart att studera hur väl den destinationsimage Hong Kong 

Tourist Board, eller andra officiella turistorganisationer, själva för fram, överensstämmer med 

den destinationsimage som förmedlas av externa imageskapande agenter. Denna typ av frågor 

kan vara viktiga för att få information om hur destinationen själv till större utsträckning kan 

påverka människors syn av destinationen, och därmed kontrollera sin egen turismprodukt. 

Vidare anses att en jämförelse mellan individer med en primär image respektive en sekundär 

image av en destination som Hong Kong, skulle kunna vara en framtida forskningsfråga. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Karta över Hong Kong Special Administrative Region (SAR) 

 

Källa: http://www.craigandtina.com/images/hongkong_map.gif 
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Bilaga 2 – Faktorer som influerar destinationsimage 

 

 
Källa: Beerli, Asunciòn & Martín, Josefa D (2004) Factors influencing destination image. Annals of Tourism 

Research, Vol. 31, No. 3, s. 659 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till Kilroy  

 

 Vilka är Kilroys främsta målgrupper? 

 Vilka faktorer har ni valt att fokusera på i marknadsföringen av Hong Kong? Varför? 

 Vem är det som bestämmer vilka aspekter av Hong Kong som lyfts fram respektive 

döljs i destinationsbeskrivningarna? 

 Vilka informationskanaler baserar ni era destinationsbeskrivningar på? Förstahands- 

eller sekundära källor? 

 Har ni några samarbeten med andra aktörer på destinationen, som i så fall har påverkat 

er framställning av Hong Kong? Har ni något samarbete/kontakt med 

turistorganisationer på destinationerna, som till exempel Hong Kong Tourism Board? 

 Hur stor hänsyn tas till den image som destinationen själv vill föra fram?  

 Sålde ni resor till Hong Kong innan 1997? Om ni gjorde det, har efterfrågan på resor 

till Hong ökat eller minskat sedan dess? 

 Har det skett en förändring av er plats/destinationsmarknadsföring 

(destinationsbeskrivningen) av Hong Kong efter 1997? På vilket sätt? 

 Har ni stor efterfrågan på resor till Hong Kong? Vilka målgrupper är det som 

efterfrågar dessa? Vilka typer av resor? Affärs- eller fritidsresor? Individer, grupper? 

Urbana eller rurala landskap? 

 Hur många reser mer er till Hong Kong årligen? 

 Hur har efterfrågan på studieresor till Hong Kong utvecklats sen starten 2007 tills 

idag? 

 Vad gör ni för att öka människors intresse att vilja åka till Hong Kong? 

 Uppfattas Hong Kong som en primär destination eller som ett stop-over? 

 Hur anser ni att svenskar uppfattar Hong Kong? Urbant eller innefattar deras bild även 

de mer rurala delar som tillhör Hong Kong? 

 Primära målet för de flesta? Hong Kong-ön, Kowloon eller de andra öarna? Urbana 

eller rurala landskap? 

 Ser ni er som en imageskapande aktör? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till Allt om resor 

 

 Vilka är era främsta målgrupper? 

 Skriver ni reportage/artiklar som riktar sig till olika typer av turister? Som 

backpackers, DINKS, affärsresenärer etc.  

 I era reportage om Hong Kong, är det någon specifik målgrupp ni vänder er till? 

 Hur går processen till?  

 Hur bestämmer ni vilka destinationer ni ska skriva om? Trender, popularitet hos 

svenska resenärer, egna intressen, förfrågan från läsare? 

 Vilka informationskanaler baserar ni era resereportage/artiklar på? Förstahands- eller 

sekundära källor? 

 Förutom att sälja lösnummer har ni några andra syften? Har ni samarbeten med 

destinationerna, researrangörer etc.? 

 Vem är det som bestämmer vilka aspekter som lyfts fram respektive döljs i 

destinationsbeskrivningarna? 

 Den som skriver ett reportage, får den riktlinjer att följa (det vill säga vissa faktorer 

måste beröras) eller fria händer?  

 Försöker ni ge en helhetsbild av destinationen i era resereportage eller väljer ni att 

fokusera på vissa faktorer? Det vill säga om ni tar upp både positiva och negativa 

aspekter? 

 Hur stor hänsyn tas till den image som destinationen själv vill föra fram? 

 Ser ni er som en imageskapande aktör? 
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Bilaga 5 – Enkäten 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING – SVENSKARS BILD AV HONG KONG 

 

1. Kön:  Kvinna   Man   

 

2. Födelseår 19___  

 

3. Sysselsättning:  Förvärvsarbetande   Student    Annat ________________   

4. Utbildning:  Grundskola   Gymnasium   Högskola/Universitet   

 Annat _____________________ 

 

5. Har du besökt Hong Kong?  Ja   Nej 

 

6. Är Hong Kong:   En stad?   En region?   Ett land? 

7. Är Hong Kong :   Fastland?   En ö?   Flera öar?   En kombination av 

tidigare alternativ?  

  

8. Vad förknippar du mest med Hong Kong?  

 

 Skärgård   Landsbygd   Stad   Vacker naturmiljö   Skyskrapor 

 God infrastruktur   Rent  Smutsigt  Mycket trafik  Storskalighet 

 Internationell tillgänglighet   Dålig infrastruktur 

 

 Stort kulturutbud   Shopping   Spännande matkultur   Nattliv   Sol & bad 

 Äventyrsaktiviteter   Naturaktiviteter   Hög servicenivå   Låg servicenivå 

 Invånarnas gästfrihet   Goda engelskkunskaper   Karaoke   

 Historiska platser  

 

 Lyxigt   Budget   Stressigt    Lugnt  Modernt   Omodernt   

 Familjevänligt   Kontraster 

 

 Säkert  Politisk stabilitet   Politiska oroligheter   Överbefolkat 

 ”Business”   Hög livskvalitet   Låg livskvalitet   Socialt skyddsnät 

 Kommunism   Demokrati   Hög ekonomisk utveckling  Låg ekonomisk 

utveckling   Billigt   Dyrt   

 

 Västerländskt   Kinesiskt  Traditionsenligt   Religiöst   Före detta koloni 

 

Eget/egna alternativ: _______________   _______________   _______________   

 

9. Vilka källor tror du påverkar dig mest gällande din syn på platser i världen, som du 

inte själv besökt? Välj upp till 3 alternativ. 

 

 Nyheter   Dokumentärer   Researrangörers katalog & hemsida    

 Resetidningar   Familj/vänner   Reseprogram   Dagstidningar   

 Destinationens officiella hemsida  Annat:________________     

 

Tack för din medverkan!!! 
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Bilaga 6 – Sammanställning av enkäter, fråga 8, vad respondenterna främst förknippar 

med Hong Kong (respondenter som inte besökt Hong Kong) 

 

Kategorier: 

Ålder: 

20-26 27-35 36-49 50+ Totalt % 

Annat   2     2 3,1 

Billigt 2 2 2 2 8 12,5 

Budget 1 4 1 1 7 10,9 

Business 4 17 6 6 33 51,6 

Demokrati   3 1 2 6 9,4 

Dyrt 1 6   5 12 18,8 

Dålig infrastruktur 2       2 3,1 

F.d. koloni 4 11 6 7 28 43,8 

Familjevänligt 1       1 1,6 

God infrastruktur 3 8 3 4 18 28,1 

Goda engelskkunskaper   7 5 6 18 28,1 

Historiska platser 6 3 4 2 15 23,4 

Hög ekonomisk 

utveckling 3 10 7 7 27 42,2 

Hög livskvalitet   2   2 4 6,3 

Hög servicenivå 3 4   5 12 18,8 

Internationell 

tillgänglighet 2 14 4 4 24 37,5 

Invånarnas gästfrihet 4 1 1   6 9,4 

Karaoke 4 4 1 1 10 15,6 

Kinesiskt 7 6 5 6 24 37,5 

Kommunism 3 2 1 1 7 10,9 

Kontraster 4 8 3 8 23 35,9 

Landsbygd       1 1 1,6 

Lyxigt 4 9 4 3 20 31,3 

Låg ekonomisk 

utveckling 1       1 1,6 

Låg livskvalitet 1 1     2 3,1 

Modernt 6 11 8 4 29 45,3 

Mycket trafik 12 11 8 6 37 57,8 

Nattliv 2 7 4 5 18 28,1 

Naturaktiviteter 1     1 2 3,1 

Omodernt     1   1 1,6 

Politisk stabilitet   2 1 2 5 7,8 

Politiska oroligheter 1 1 3 1 6 9,4 

Religiöst 1       1 1,6 

Rent   5 4 1 10 15,6 

Shopping 8 16 8 9 41 64,1 

Skyskrapor 11 16 11 8 46 71,9 

Skärgård 1 2   2 5 7,8 

Smutsigt 4 4 1 1 10 15,6 
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Sol och bad 1       1 1,6 

Spännande matkultur 9 5 2 3 19 29,7 

Stad 10 17 11 9 47 73,4 

Storskalighet 5 7 5 2 19 29,7 

Stort kulturutbud 6 5 3 2 16 25,0 

Stressigt 10 13 4 5 32 50,0 

Säkert    1 1 1 3 4,7 

Traditionsenligt 3 3     6 9,4 

Vacker naturmiljö 1 1   3 5 7,8 

Västerländskt 2 4 5 6 17 26,6 

Äventyrsaktiviteter   1     1 1,6 

Överbefolkat 12 7 5 5 29 45,3 
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Bilaga 7 – Sammanställning av enkäter, fråga 8, vad respondenterna främst förknippar 

med Hong Kong (respondenter som har besökt Hong Kong) 

Kategorier 

Ålder: 

27-35 36-49 50+ Total % 

Annat 1 1 2 4 66,7 

Billigt 1     1 16,7 

Business 1 1 1 3 50,0 

Dyrt 1     1 16,7 

Fd koloni     1 1 16,7 

God infrastruktur 1   1 2 33,3 

Hög ekonomisk 

utveckling 2 2 1 5 83,3 

Hög servicenivå 2     2 33,3 

Internationell 

tillgänglighet 2 1   3 50,0 

Invånarnas gästfrihet 1     1 16,7 

Karaoke 1     1 16,7 

Kontraster 1 1   2 33,3 

Landsbygd     1 1 16,7 

Lyxigt   1   1 16,7 

Modernt 2 2   4 66,7 

Mycket trafik   1 2 3 50,0 

Nattliv 1 1   2 33,3 

Omodernt   1   1 16,7 

Rent 1 1 1 3 50,0 

Shopping 2 2 1 5 83,3 

Skyskrapor 1 1 2 4 66,7 

Spännande matkultur 1 1 1 3 50,0 

Stad 2 2 2 6 100,0 

Stort kulturutbud 2     2 33,3 

Säkert  1     1 16,7 

Traditionsenligt 1   1 2 33,3 

Vacker naturmiljö   1 2 3 50,0 

Överbefolkat 1     1 16,7 

  

 


