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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur Halmstads image är uppbyggd av dess beslutsfattare samt hur 
denna image uppfattas av en del av den svenska befolkningen. Studien utgår ifrån två 
forskningsfrågor som har verkat som underlag genom hela forskningsprocessen: 
 

- Hur arbetar beslutsfattare inom destinationen med Halmstads image? 

- Vilken image och uppfattning finns det om Halmstad som destination? 

Studiens empiriska material har strukturerats fram genom kvalitativa och kvantitativa 
metoder, med anledning av att upptäcka olika mönster och likheter mellan beslutsfattarnas 
arbete och den uppfattade image som finns om Halmstad. Inledningsvis har en 
semistrukturerad intervju genomförts med den kommunikationsansvarige på Destination 
Halmstad, vilket har besvarat hur beslutsfattare arbetar med stadens nuvarande image. En 
enkätundersökning har också genomförts för att kunna undersöka hur Halmstads image 
uppfattas. Resultatet visar att Halmstads image marknadsförs som en sommarstad där sol- och 
bad, natur, kultur och hälsa dominerar. Beslutsfattare arbetar med att förmedla denna image 
året runt för att kunna öka sin besöksnäring. Stadens image uppfattas så som Halmstads 
beslutsfattare strävar efter att den ska uppfattas. 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine the image of Halmstad and how it is structured by its 
decision-makers also, how this image is perceived. The study is structured by two research 
questions that follows throughout the whole study: 
 

- In which ways do decision-makers develop the image of Halmstad? 

- What image exists and perceives of Halmstad as a destination? 

The empirical material of this study has been structured by quantitative and qualitative 
methods, this has aimed the research’s similarities of how decision-makers develop the image 
of Halmstad and how its perceived. First, a semi-structured interview has been made with the 
communication manager of Destination Halmstad to research how decision-makers develop 
the image of Halmstad. Second, a survey has developed initially to research how the image of 
Halmstad is perceived. The results of this study shows that decision-makers develop the 
image of Halmstad as a summer-city with experiences of sun, nature, culture and health. 
Decision-makers aims to mediate this image all year round to increase Halmstad’s tourism. 
The city's image is perceived the way Halmstad’s decision makers strive it to be perceived. 
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1.0 Inledning  
Halmstad tillhör Sveriges 19:e största kommun med drygt 97 000 invånare. Staden har nära 

till hav och natur, vilket är två av Halmstads största lockelser för att både bo och besöka 

staden. År 2014 blev Halmstad utsedd till Sveriges bästa sommarstad av Reseguiden. 

Tylösand, After beach, strandaktiviteter, klipporna i Grötvik och det breda golfutbudet var 

några av de faktorer som hjälpt staden att titulera sig som årets sommarstad. Destination 

Halmstad och Halmstad Kommun är särskilt stolta över denna titel då det är privatpersoner 

som röstar fram årets sommarstad.1 Halmstad är således ett populärt turistmecka med 

hundratals besökande turister under somrarna, där stadens breda utbud av stränder, golf, natur, 

kultur och restauranger lockar. Halmstad Arena, stadens multiarena, skapar även möjligheter 

för att kunna arrangera större sportevenemang eller musikrelaterade evenemang, så som 

Melodifestivalen som gästade Halmstad våren 2016.2  

 

Då konkurrens från andra destinationer i Sverige blir allt hårdare arbetar Halmstad Kommun 

kontinuerligt med att öka sin attraktivitet mot företagare, besökare och nya invånare. År 2016 

startade ett samarbete med Region Halland och de halländska kommunerna - samarbetet 

innebär att utveckla Halland som destination i allmänhet genom att ha en gemensam 

plattform. Besöksnäringen tillhör ett av de viktigaste arbetsområden för hela Region Halland, 

där Halmstad är en av de städer som bidrar till ett högt besöksantal.3 

 

Då Halmstad marknadsförs som en sommarstad är det intressant att undersöka om Halmstad 

enbart marknadsförs som en sommarstad. Till följd av detta fokuserar studien på att 

undersöka hur Halmstads image är uppbyggd och hur den uppfattas hos en del av den svenska 

befolkningen. Studien behandlar därmed ämnen inom destinationsmarknadsföring, 

kommersiella metoder för att marknadsföra en destination, imageskapande och 

destinationsutveckling.  

 

 

  

                                                
1 Halmstad Kommun. Halmstad - årets sommarstad 2014, 2014. 
2 Halmstad Kommun 2. Kommunpolitik. Fakta om Halmstad, 2017. 
3 Destination Halmstad AB: Affärsplan 2017–2019, 2017. 
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1.1 Problemformulering 

Halmstad har länge associerats som en sommarstad med enormt högt besökarantal under 

sommarhalvåret. Det resterande halvåret gömmer sig stadsbefolkningen och besökarantalet 

minskar. Halmstads image om att vara en pulserande sommarstad mörkas och glöms bort 

bland Sveriges andra attraktiva städer. Studiens primära problemområde är således att 

undersöka hur Halmstads image upprätthålls och uppfattas. Undersökningen omfattar även att 

ta reda på vilken image beslutsfattare vill marknadsföra Halmstad med: finns det endast fokus 

på rollen som sommarstad eller existerar det andra visioner för staden? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Halmstads image är uppbyggd och hur stadens 

image uppfattas. Studien undersöker därmed hur beslutsfattare arbetar med strategiska 

metoder för att skapa och upprätthålla en specifik image, samt hur besökare och icke besökare 

upplever denna image. Frågeformuleringarna nedan har på grund av studiens syfte verkat som 

en del av underlaget i forskningsprocessen. 

 

Ø Hur arbetar beslutsfattare inom destinationen med Halmstads image? 

Ø Vilken image och uppfattning finns det om Halmstad som destination? 

1.3 Avgränsningar 

Studien är uppdelad i två avgränsningar baserade på studiens syfte och problemområde. Den 

första avgränsningen tar hänsyn till att undersöka hur en del av den svenska befolkningen 

uppfattar Halmstads image. Den andra avgränsningen är inriktad på en av Halmstads 

beslutsfattare, att undersöka hur Destination Halmstad arbetar med dessa områden. 
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2.0 Tidigare forskning  
 
I detta kapitel presenteras resultat av tidigare forskning inom ämnesområdet. Kapitlet 

beskriver tidigare forskning inom destinationsutveckling, image och personligheter, 

varumärken, beslutsfattarnas roll samt destinationers attribut. 

 

I artikeln “Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism 

Destinations” av Yuksel Ekinci och Sameer Hosany reder författarna ut destinationers olika 

personligheter. Turistdestinationer ökar kraftigt från år till år vilket resulterar i mer 

konkurrens på den globala marknaden inom destinationer. Författarna diskuterar därför att 

destinationers personlighet ses som en livsviktig metafor vid marknadsföring av destinationer. 

Personligheter kan utforma ett varumärke och en unik identitet vilket kan skapa 

konkurrensvärde. Ett arbetat och starkt varumärke kan bidra till att skapa unika och 

gynnsamma föreningar i konsumenternas minne och därmed förbättra varumärkets värde. Det 

huvudsakliga syftet för studien var att undersöka om turistdestinationer skapar mer attraktion 

genom sin personlighet och om detta stämde: vilka var de underliggande dimensionerna som 

skapar en destinations personlighet? Resultatet bestod av tre dimensioner; uppriktighet, 

spänning, och sällskapsliv. Studiens resultat gav även upphov till att destinationers 

personligheter har en positiv inverkan för destinationers image, som vidare ska styrka 

rekommendationer och attraktion av dess besökare.4 
 

Fortsättningsvis diskuterar Iain Black och Cleopatra Veloutsou i artikeln ”Working 

consumers: Co-creation of brand identity, consumer identity and brand community identity” 

ännu bredare om varumärkens identitet. Författarna studerar detta ur tre utgångspunkter; 

varumärke, den enskilde konsumenten och samhällets varumärke.  De menar att skapandet av 

en identitet är en central fråga i marknadsföring och att alla dessa tre har ett samspel mellan 

varandra. Resultatmässigt visade det sig att varumärket, konsumenten och samhället alla 

skapar en identitet eller ett varumärke tillsammans ur olika aspekter. Den individuella 

konsumenten kommer med förväntningar till en plats där platsen vill nå upp till 

förväntningarna, detta skapar alltså ett samband mellan de båda. Sedermera menar författarna 

på att vad en destination vill utstråla som varumärke är beroende av vad samhället vill 

                                                
4 Ekinci Yuksel & Hosany Sameer. Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism 
Destinations. S. 127-129, 2006. 
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utstråla. Följaktligen skapar detta ett kretslopp av dessa tre faktorer som påverkar hur 

varumärket kommer att byggas fram.5 

Wondwesen Tafesse diskuterar i sin artikel om varumärken ur en annan synvinkel. I artikeln 

”Conceptualization of Brand Experience in an Event Marketing Context” blir läsaren 

medveten om innebörden av varumärkesupplevelsen genom evenemang. Hon antyder att det 

finns en markant betydelse av varumärkesupplevelsen när evenemang arrangeras. Innan ett 

evenemang hålls ska det ha utvecklats ett konkret koncept för varumärkesupplevelsen som är 

specifika för det väsentliga evenemanget. Detta ska resultera i högre stimulation av sociala 

upplevelser och upptäckter för konsumenterna. Wondwesen kom därmed fram till tre bidrag 

som avgör varför detta är så pass viktigt. För det första, är ett varumärke bearbetat och följs 

av fysiska och sociala upplevelser ökar också produktupplevelsen av platsen, vilket stärker 

varumärkesupplevelsen. För det andra upplevde författaren att när konsumenter upplever flera 

varumärken inom en destination kan det skapa förvirring om upplevelsen, men även att 

upplevelsen då kan tilltala många målgrupper. Till sist fann Wondwesen att hennes antydan 

om att varumärkesupplevelsen höjs när relevanta upplevelser och resurser för evenemanget 

erbjuds bekräftad.6 

Varumärken och en destinations image skulle aldrig klara sig utan en stark attraktion till 

destinationen. Detta uppmärksammar författarna Abdelati M. Benur och Bill Bramwell i sin 

artikel “Tourism product development and product diversification in destinations”. De 

undersöker vilka attribut som lockar besökare till en destination och menar på att attributen är 

oerhört viktiga för att skapa en unik produkt. Den fysiska miljön samt destinationers 

produkter och service ska framhävas i både den förberedande marknadsföringen och på plats 

under en besökares vistelse. Studiens resultat visade på att det behövs mer fokus inom detta 

ämne för att kunna forska i det mer, dock kom författarna fram till att det finns tre olika krav 

en destination är beroende av för att skapa attraktion. Destinationer måste ha mångfald, menat 

med en diversitet på produkter och tjänster som är unika för destinationen. Det krävs även en 

intensifiering, i detta fall menat med en stark markering av vad destinationen vill utstråla och 

                                                
5 Black Iain & Veloutsou Cleopatra. Working consumers: Co-creation of brand identity, consumer identity and 
brand community identity, S. 416-429, 2016. 
6 Tafesse Wondwesen. Conceptualization of Brand Experience in an Event Marketing Context, 34-48, 2016. 
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förknippas med. Till sist kom författarna fram till att destinationer kräver en 

sammankoppling, här menat mellan de olika aktörerna inom destinationen.7 

Politiker och andra beslutstagare har genom decennier arbetat med olika strategiska 

utmaningar för att marknadsföra städer - för att skapa attraktion. Detta diskuterar författarna 

Ram Herstein och Ron Berger i sin artikel ”Cities for sale: How cities can attract tourists by 

creating events”. Artikeln fokuserar på att undersöka hur större evenemang, exempelvis sport- 

och nöjesrelaterade evenemang, kan bidra med ökad attraktion och varumärkes byggande.  

Dock infaller detta endast på de större destinationerna, de mindre destinationerna har enligt 

författarnas bakgrund svårare att skapa attraktion då större destinationer redan har en 

utarbetad strategi. Författarna drivs av en fokusering på hur stadsplanerare och beslutsfattare 

kan identifiera rätt placering för en stad eller destination baserat på evenemang och festivaler. 

De besvarar bland annat på hur större händelser kombinerat med kända personer eller 

karaktärer kan resultera i ökad attraktion. Författarna kom fram till att mindre städer som vill 

sätta sitt varumärke på marknaden, borde vara värd för flera mindre evenemang tills en 

anpassningsbar evenemangsstrategi har fastställts. De mindre städerna ska även inrikta sig på 

lokalt engagemang för att öka samarbete och stolthet inom staden. Större städer som vill hålla 

värdskap för mega evenemang som även lockar internationella turister, borde bygga upp en 

långsiktig strategi där stadens varumärke och identitet ska stå i centrum. En stark koppling 

mellan stadens attribut gentemot evenemanget ska etableras innan staden ska arrangera ett 

mega evenemang. Detta ska enligt författarna resultera i en positiv image i turisternas minne, 

vilket ska resultera i återkommande turister. När städer har fastställt sitt varumärke och skapat 

attraktion skapar det i sin tur konkurrensvärde, vilket gör städerna starkare på den globala 

marknaden bland evenemang och festivaler.8 

För att utveckla destinationer behövs också turism och dess följder, vilket diskuteras i artikeln 

”Role of tourist destination development in building its brand image: A conceptual model”. 

Författarna beskriver turismen som en internationell och global bransch som fångar 

interaktionen mellan olika miljöer. Turismutveckling bygger bland annat på kommunikation, 

kultur, ekonomi, historia, politik, detaljhandel och psykologi. Det primära i undersökningen 

handlar om att undersöka turismens konkurrenskraft, genom att specifikt studera vilken roll 

                                                
7 Benur Abdelati, Bramwell Bill. Tourism product development and product diversification in destinations. S. 
215-222, 2015. 
8 Herstein Ram, Berger Ron. “Cities for sale: How cities can attract tourists by creating events S. 131-133 & 
137-140, 2013. 
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utvecklingsmålen har för att bygga en varumärkesbild för en destination. På så vis kan det 

underlätta att upptäcka de konkurrenskraftiga fördelarna i destinationen. Författarnas strategi 

är att utveckla en konceptuell modell som tar fram nyckelkonstruktioner, kopplingar och 

processer som är inblandat i turistmålutvecklingen och turistens varumärkesbild. 

Utvecklingen av en destination karakteriseras av de olika faser som sker. I första fasen besöks 

och upplevs destinationen på grund av vänner och släkt samt arbete. I andra fasen börjar 

destinationsutvecklarna studera turisternas beteende för att kunna locka turisterna till att 

komma tillbaka för aktiviteterna som destinationen erbjuder. Först och främst är 

turistmålsutveckling en funktion av natur- och kulturresurser som destinationen är utrustad 

med - dess historia och arv, samt landets politiska och rättsliga system. Poängen är att turism 

har både positiva och negativa återverkningar på olika områden. Frågan är därför att ta hänsyn 

till dessa multidisciplinära effekter av turismen; hur kan en marknad hjälpa till att öka de 

positiva effekterna och minimera de negativa? Hållbarhet i ett turistmål förbättrar turisternas 

upplevelser, turistnöjdheten och skapar minnesvärda upplevelser och därmed förbättras 

varumärkesbilden. Utvecklingen av turistdestinationerna bör genomföras att den skapar en 

minnesvärd turistupplevelse och en gynnsam varumärkesbild. Detta ska i sin tur leda till 

positiva resultat av mun till mun-rekommendationer för ett visst turistmål och samtidigt 

förbättra hållbarheten hos ett turistmål.9 

 

Vi har märkt från tidigare artiklar att destinationer behöver ett starkt varumärke och 

attraktion, men detta skulle inte förverkligas utan de politiska beslutsfattarnas relation till 

samhället och dess organisationer. I artikeln” Relationship marketing investment, relationship 

quality and behavioral intention: In the context of the relationship between destination 

marketing organizations and meeting/convention planners” beskriver författarna Jumyong 

Lee, Ji-Eun Lee och Deborah Breiter de lokala relationerna mellan olika 

destinationsmarknadsförings organisationer. Författarna utgår ifrån att ökat samarbete mellan 

lokala organisationer kan öka kvalitén inom en destination, detta påvisas sedan i deras 

resultat. Det visades även resultat på att lokala organisationers samverkan ändrar deras 

                                                
9 Manhas Parikshat, Manrai Lalita, Manrai Ajay. Role of tourist destination development in building its brand 
image: A conceptual model, S.25–29, 2016. 
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beteenden mellan varandra. Istället för att skapa mer konkurrens kunde dem dela med sig av 

information och kunskaper vilket kunde stärka destinationen i helhet istället.10 

2.1 Konklusion 

Tidigare forskning behandlar ämnen inom imageskapande, varumärkesbyggnad, 

konsumenters förväntningar, attraktion, attribut samt lokala och politiska relationer inom 

destinationsutveckling. Destinationer är enligt tidigare forskning beroende av en utarbetad 

personlighet som bidrar till att destinationer kan utforma ett varumärke. Ett varumärke ökar 

destinationers attraktionskraft och konkurrensvärde vilket gör att destinationer kan utforma en 

unik produkt som besökare vill konsumera. Evenemang anses vara en bra metod för att öka 

attraktion till en destination då evenemang skapar en samverkan mellan både politiska och 

lokala aktörer inom destinationen. Samverkan mellan flera olika aktörer är enligt tidigare 

forskning ett bra sätt att arbeta på generellt när det kommer till destinationsutveckling. Till 

följd av detta kommer studien senare att behandla och tolka den tidigare forskningen i 

studiens empiriska resultat och analys.   

                                                
10 Lee Jumyong, Lee Ji-Eun, Breiter Deborah. Relationship marketing investment, relationship quality, and 
behavioral intention: In the context of the relationship between destination marketing organizations and 
meeting/convention planners. S. 21–23 & S. 35–38, 2016. 
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3.0 Metod 
 
I detta kapitel diskuteras vilka metoder som uppsatsen har strukturerats efter. Studien har 

antagit både kvalitativa och kvantitativa metoder för att kunna jämföra ämnesområdet ur 

olika synvinklar. Kapitlet fokuserar därmed på att beskriva vad kvantitativa och kvalitativa 

metoder innebär och hur dessa metoder har applicerats. Kapitlet presenterar också vilka 

urval som har gjorts under forskningsprocessen.  

3.1 Kvalitativa metoder 

Kvalitativ forskning är ett begrepp som beskriver hur datainsamling och analys sker 

växelverkande samtidigt för att kunna förstå handlingar och dess innebörder. Denna typ av 

forskning innebär alltså att forskare bygger upp sin forskningsstrategi med större vikt på 

sammanhängande text vid insamling och analys av data.11 Vid analys letar forskaren efter 

olika mönster och teman för att se sammanhang samt kunna dra slutsatser som ska visa på ett 

studium av den sociala verkligheten. Vid analys av kvalitativa metoder knyts studiens teorier 

och val av problem tillsammans, vilket skapar struktur för genomförandet av 

forskningsresultatet. Detta innebär att studiens författare har analyserat insamlad data 

tillsammans med studiens teoretiska ramverk. Till följd av detta har det resulterat i att 

studiens författare har upptäckt olika mönster och teman som senare har analyserats i studiens 

empiriska analys. För att genomföra en kvalitativ forskning genomförs vanligtvis djupgående 

intervjuer, vilket denna studie har antagit.12 Den kvalitativa metoden har använts vid intervju 

med beslutsfattare hos Destination Halmstad.  

3.1.1 Semistrukturerade intervjuer  
I studien har semistrukturerade intervjuer, som är en typ av djupgående intervju använts. I en 

semistrukturerad intervju intervjuas en respondent åt gången. Intervjun förbereds med att 

skicka ut ett färdigt frågeformulär innan själva intervjun, vilket ska göra respondenten 

förberedd med genomtänkta svar. Frågeformuläret behövs dock inte följas strikt utan kan 

anpassas till respondenten under intervjuns gång. Frågorna kan då omformuleras vilket kan ge 

upphov till att intervjun blir anpassad till respondentens bakgrund och situation. Detta ska 

enligt Alvehus ge upphov till trovärdiga svar från respondenten då intervjun struktureras av 

                                                
11 Nylén Ulrica. Att presentera kvalitativa data. S. 10–12, 2005. 
12 Alvehus Johan. Skriva uppsats med kvalitativ metod. S. 20–23, 2013. 
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öppna frågor med breda teman. På grund av detta kan det resultera i att respondenten 

förhoppningsvis avslöjar mer än vad som var tänkt från början.13  

 

Intervjun med Destination Halmstad skedde fysiskt på deras kontor i Halmstad. 

Förhållningsättet under intervjun var att en part ställde frågorna och den andra parten förde 

anteckningar samt spelade in intervjun. Efter genomförandet av intervjun har den 

transkriberats och använts i undersökningens empiriska analys. För att minska på talspråk har 

respondentens svar rensats på överflödiga ord vid analys av intervjun.   

3.1.2 Etiska principer 

Vid intervjuer är det viktigt att behandla individen som studeras med ett antal moraliska 

principer för att skapa bland annat trygghet, konfidentialitet, frivillighet och anonymitet. 

Dessa forsknings-principer gäller under alla intervjusituationer eller helt enkelt när forskaren 

studerar direkt inblandade under forskningsprocessen. Bryman och Bell beskriver utgående 

flera av dessa forsknings-principer som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

Informationskravet menar på att forskaren är skyldig att informera berörda personer om 

undersökningens syfte och vilka moment som ingår i undersökningen. I följd av detta kommer 

samtyckeskravet där de inblandade skall veta att deras deltagande är helt frivilligt och att de 

kan avbryta när de vill. Konfidentialitets- och anonymitetskravet syftar på att all information 

om deltagaren skall behandlas med respekt och konfidentialitet - att behandla deltagarens 

uppgifter där obehöriga inte kan ta del av dem. Om deltagaren ber om konfidentialitet och 

anonymitet skall forskaren säkerställa det kravet. Forskaren skall även följa nyttjandekravet 

där uppgifter som samlas in under undersökningens gångs skall enbart användas för 

forskningsändamålet. Falska förespeglingar innebär att forskaren inte får ge falsk eller 

vilseledande information om undersökningen. Forskare har olika åsikter när det kommer till 

etiska principer och är inte överens om vad som är etiskt acceptabelt. Risken finns att forskare 

bryter mot vissa etiska principer, oftast när det kommer till falska förespeglingar då 

undersökningspersonerna får falsk information.14 

 

Vår intervjuperson hos Destination Halmstad har till följd av detta informerats om 

undersökningens primära syfte med hög inriktning på att få intervjupersonen att känna sig 

                                                
13 Alvehus Johan. Skriva uppsats med kvalitativ metod. s. 81–85, 2013. 
14 Bryman Alan, Bell Emma. Företagsekonomiska Forskningsmetoder. s. 136–139, 2005. 
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trygg med ämnet. Innan själva intervjun erbjöds anonymitet samt att personuppgifter skulle 

behandlas med högsta konfidentitalitet. Vid själva intervjun frågade vi också om vi fick spela 

in intervjun, vilket också måste samtyckas av respondenten.  

3.2 Kvantitativa metoder 

Kvantitativ forskning förknippas med ett antal olika datainsamlingsmetoder där 

surveymetoden tillhör en av de vanligaste. Denna metod ska generera kvantifierbar data som 

ska representera svar från människors uppfattning hos ett vetenskapligt fenomen. 

Surveyundersökningar ger resultat i form av siffror; konkret angivna mängder – svar som kön, 

ålder, utbildning och andra faktorer som är möjliga att räkna på.15 Vid insamling av 

information är det viktigt att få in så många svar som möjligt för att kunna få rättvisande 

resultat. Det är även viktigt för forskaren att förbereda sig på eventuellt bortfall, vilket kan 

förekomma i enkätundersökningar. Det kan uppstå både externa och interna bortfall, den 

externa uppstår när respondenter väljer att inte svara på enkäten. Det interna bortfallet uppstår 

när respondenterna väljer att inte svara på en specifik fråga eller helt enkelt misstolkar frågan. 

Vid analys av enkätundersökningen är det viktigt för forskaren att eventuellt räkna med 

bortfall för att kunna få rätt statistiskt resultat.16  

 

För att skapa en tydlig struktur i frågeformuläret är det viktigt att forskaren täcker ämnet 

fullständigt samt använder sig av systematiska frågor. Förberedelserna är oerhört viktiga då 

det inte finns möjligheter att kunna ändra frågorna när frågeformuläret väl skickats ut. Vid 

analys av enkäter letar forskaren efter olika samband för att upptäcka olika mönster, teman 

och skillnader. Forskaren kan redan innan analysen förbereda ett databaserat schema för 

kodning som underlättar resultatprocessen. I detta stadie sammanställer forskaren enkätens 

resultat i form av diagram och statistik som utformar ett slutgiltigt resultat. 17 Således har även 

en enkätundersökning varit nödvändig för att samla in ytterligare information om Halmstads 

image ur privatpersonernas perspektiv.  

 

 

                                                
15 Bryman Alan. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. s.58–63, 1997. 
16 Bryman Alan, Bell Emma. Företagsekonomiska Forskningsmetoder. s. 247–250, 2005. 
17 Eliasson Annika. Kvantitativ metod från början. s. 28–33, 2013. 
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3.2.1 Validitet och reliabilitet 
Vid kvantitativ forskning och i synnerhet vid enkätundersökningar är det viktigt att ha en hög 

validitet. Validitet innebär att skapa relevans för insamlad data för det diskuterade problemet. 

Detta betyder bland annat att vid en enkätundersökning, måste respondenternas svar 

registreras noggrant och överföras felfritt till undersökningen. Forskaren skall med andra ord 

undersöka varför och hur insamlad data hänger ihop för att skapa en pålitlig undersökning. 

Därav behöver forskaren också fokusera på mätningens kvalité det vill säga reliabilitet. Detta 

innebär att forskaren skall beskriva hur bra datainsamlingen har fungerat – exempelvis när 

forskaren har intervjuat en respondent måste forskaren analysera respondentens pålitlighet. 

Misstänker forskaren att felaktig information har samlats in måste forskaren vara kritisk mot 

det insamlade materialet.18 

 

Vid analys av både intervjun och enkätundersökningen har studiens författare bearbetat 

insamlad data med fokus på validitet och reliabilitet. Detta har gjorts genom att kritiskt 

granskat respondenternas svar. Exempelvis vid enkätundersökningen har varje fråga beräknats 

med dess totala svar, vilket inkluderar dess bortfall som uppstått på vissa frågor. Detta innebär 

att reliabiliteten vid enkätundersökningen har minskat, då respondenternas svar inte har 

uppnått samma resultat vid varje fråga.  Vid intervjun har respondentens svar jämförts med 

den insamlade information som studiens författare redan samlat in om Destination Halmstad, 

vilket har uppnått hög validitet och reliabilitet. 

3.2.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen har skapats elektroniskt och sedan delats genom sociala medier samt 

via mailutskick. Genom dessa kanaler kunde enkätundersökningen nå ut till en blandad 

målgrupp. Enkätundersökningens mål var att undersöka privatpersoners uppfattning om 

Halmstad, oavsett om de hade besökt staden eller inte. Enkäten innehöll nio frågor där den 

första delen fokuserade på en allmän statistik över kön, ålder och relationsstatus. Resterande 

frågor fokuserade på att få svar på respondenternas anknytning och uppfattning om Halmstad.  

Den sista frågan i enkäten har formats fram av studiens författare med inspiration från 

sekundära källor dock med egen valda svarsalternativ.19 Denna fråga har formats fram för att 

ta reda på hur folk uppfattar Halmstad om staden var en person. Genom att ha undersökt 

                                                
18 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik & Wängnerud Lena. Metodpraktikan. Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. S. 65–71, 2007.  
19 Boström Camilla, Johansson Gabriella, Ekström Sofia. Vem är Göteborg? – En undersökning om Göteborg 
som turistdestination. S. 33, 2016.  
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stadens personlighetsdrag har studiens författare kunnat redogöra om staden uppfattas 

negativt eller positivt. Enkätundersökningens resultat har senare analyserats och 

sammanställts statistiskt i studiens empiriska analys.20 

3.3 Urval  

Urvalsstrategierna är beroende av vilken metod författaren använder sig av; i kvantitativa 

undersökningar används oftast slumpmässiga urval genom att få många svar på många frågor 

- på så vis kan forskaren åstadkomma ett statistiskt representativt urval. I studien har 

slumpmässiga urval använts delvis vid enkätundersökningen, då enkäten var öppen för alla att 

fylla i. Genomför forskaren en intervjustudie, alltså en kvalitativ undersökning används 

strategiska urval. Strategiska urval utformas specifikt utifrån de undersökningsfrågor som 

ställs under en intervju.21 Under forskningsprocessen valde vi att intervjua en person från 

Destination Halmstad, med anledning av att Destination Halmstad är ett kommersiellt bolag 

som arbetar främst med att förmedla Halmstads image utåt. Halmstad Kommun och 

Destination Halmstad är de största bolagen som är involverade i stadens turismnäring; de 

arbetar ständigt tillsammans för att göra staden mer attraktiv. I denna typ av forskning är det 

viktigt att fokusera på en stor aktör som tar viktiga beslut, att undersöka flera aktörer skulle 

kräva mer tid. Därför har forskningens omfattning smalnats av genom att välja bara en aktör 

som samarbetar med andra viktiga aktörer. 

 

3.3.1 Destination Halmstad  

Destination Halmstad är ett bolag som är med och utvecklar Halmstads besöksnäring, 

mötesplattform och evenemang. Det kommunala ändamålet är även att tillsammans med 

kommunen stärka Halmstads varumärke och attraktionskraft. Detta arbete skall syfta till en 

ökad hållbar tillväxt i Halmstad Kommun. Destination Halmstads visioner beskriver hur 

Halmstad skall upplevas av både boende och besökare. Visionen definieras med stadens 

kärnvärden, tre hjärtan. Tre hjärtan står för hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden 

– staden där människor möts, utvecklas och skapar en livskvalité tillsammans.22  

En av Destination Halmstads viktiga uppdrag är att marknadsföra och stärka Halmstad som en 

attraktiv destination. Målet är att fram till år 2025 utveckla Halmstad till en ledande 

                                                
20 Bilaga 1. Enkätundersökning. 
21 Alvehus Johan. Skriva uppsats med kvalitativ metod. s. 66–69, 2013. 
22 Destination Halmstad AB: Affärsplan 2017–2019, 2017. 
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destination i södra Sverige. Besöksnäringen är bland bolagets viktigaste arbetsområden där 

hälsa, idrott, kultur och natur står i centrum. De arbetar kontinuerligt med att öka 

företagandet, sysselsatta inom besöksnäringen och att kunna erbjuda fler gästnätter.23 Under 

studieprocessen har vi kommit i kontakt med chefen över kommunikationen på Destination 

Halmstad, Sarah Forss. Hon arbetar bland annat som kontaktperson mellan olika aktörer som 

är med och utvecklar staden. 

  

                                                
23 Destination Halmstad AB: Affärsplan 2017–2019, 2017. 



 16 

4.0 Teoretiskt ramverk  
 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Studien har strukturerats efter tre 

olika begreppsteorier inom turismvetenskaplig forskning som är relevanta för studiens 

ämnesområde. I kapitlet presenteras därför innebörden av imageskapande, 

destinationsmarknadsföring, samt hur ett arbete kring destinationsutveckling fungerar.  

4.1 Imageskapande 

En destination bör associeras med positiva bilder och upplevelser för att attrahera turister, 

därför är platsens image en viktig del i utvecklingen. En image är den bild av en plats som 

visas utåt och byggs upp av olika kopplingar till landskap, kultur och traditioner som är 

typiska för en destination. Genom imageskapande förvandlas en plats till en turistdestination 

som marknadsförs av människor med kunskap och erfarenhet. Denna image marknadsförs 

positivt och uppfattas av besökares erfarenheter av platsen sedan tidigare genom reklam eller 

media samt visar vad platsen står för och vilken identitet den har. Image associeras ofta till 

platsen som en turistdestination men kan även vara betydelsefull för platsens helhetsbild och 

kännedom. För att platsens image skall vinna trovärdighet måste den vara kopplad ihop med 

redan etablerade bilder och idéer om platsen. Det går alltså inte att använda sig av vilka bilder 

och argument som helst för att kunna höja platsens identitet. En väletablerad image är en 

resurs för platsen och positivt laddade ord för besökarna.24  

4.2 Destinationsmarknadsföring	

DMO’s, eller direkt översatt; Destinationsmarknadsförings organisationer, är de som ansvarar 

för marknadsföringen av en destination. Denna typ av marknadsföring skiljer sig en del från 

den traditionella marknadsföringen, då produkten som står i fokus består av flera delar av en 

plats jämfört med bara en produkt. Marknadsföring av destinationer är således en 

skapelseprocess som innebär ett målmedvetet synliggörande av vissa produkter inom 

destinationen. Syftet med att marknadsföra en destination är främst för att attrahera köpkraft 

samt förflytta konsumtion inom destinationer. Här är det främst destinationens attribut som 

marknadsförs och som tillsammans skapar en turistprodukt.25 Alla destinationer erbjuder olika 

attribut men det kan vara exempelvis stränder, kulturrika platser, shoppingområden, 

restauranger, ackommodering eller nöjesparker. Det viktigaste här är att de utvalda attributen 
                                                
24 Heldt Cassel Susanna. Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. S. 149–155, 2007. 
25 Hultman Johan. Plats som produkt. S. 147–148, 2007. 
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för en specifik destination tilltalar kommunen och destinationens budskap. I sin helhet ska 

alltså DMO’s kontinuerligt arbeta med att marknadsföra en destinations främsta attribut för att 

skapa en dynamisk köpkraft hos besökarna samt för att skapa en attraktiv destination. Detta 

arbete ska senare resultera i ökningar av besökarantalet, besökarnas vistelselängd samt deras 

spenderingar inom destinationen.26 

 4.2.1 Rörlighetens koreografi och aktörernas roll 

Skapelseprocessen av destinationers marknadsföring leds av rörlighetens koreografi - att veta 

vad som ska synliggöras vid vilken plats och tidpunkt. Oftast handlar detta om att synliggöra 

det mest kommersiella inom destinationen, då det mest attraktiva anses vara mer säljbart. Det 

som anses säljbart är också vad aktörer oftast vill associera destinationen med, det är 

destinationens levebröd. Kommersialiseringen måste ta hänsyn till alla delar av en destination 

- där materiella, etiska, kulturella, ekologiska och sociala aspekter alla spelar en stor roll. Hur 

aktörer kommersialiserar destinationer påverkar människors sätt att vara i världen, våra 

relationer till andra människor samt till vår relation till naturen.27 

 

Inom en destination är det många aktörer som spelar en viktig roll i utvecklingen och 

marknadsföringen av en destination, då allt från en fungerande infrastruktur till 

tillgängligheten av mat måste existera. Då det är ett brett utbud av aktörer är det viktigt att 

styra sin marknadsföring, så den kan bidra till bästa upplevelse för dess besökare. Aktörer 

inom turistindustrin arbetar med detta konstant, där tillvägagångssätten är många. Vissa 

arbetar med att synliggöra sitt landskap selektivt klibbigt; de skapar attraktivitet fläckvis. 

Detta påverkar i sin tur turisters och besökares rörlighetsmönster inom destinationen. Vid 

vissa tillfällen ska besökarna endast röra sig inom vissa områden, vilket resulterar i vinnande 

konsumtion för destinationen. I andra fall händer det att aktörer reglerar besökarnas 

rörlighetsmönster under strikta riktlinjer; att fysiska och psykologiska hinder gör upphov till 

att besökarna absolut inte rör sig utanför aktörernas riktlinjer. Detta är exempelvis vanligt 

bland muslimska badorter där västerländska turister inte blir tillåtna att röra sig utanför en 

specifik semesteranläggning, på så sätt styr aktörerna besökarnas beteende. Det finns alltså 

vissa grader på styrningen bland aktörerna, men alla har gemensamt att kontrollera och 

                                                
26 Pike Stephen. Destination Marketing Organizations, Australien: Queensland University of Technology.  
S. 210-212, 2004.  
27 Hultman Johan. Plats som produkt. S. 147–155, 2007. 
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synliggöra destinationens mest attraktiva platser. Detta ska i sin tur framkalla det lustfyllda i 

att resa och uppleva hos besökarna.28 

 

4.2.2 Kommersiellt material 

Kommersiellt material spelar också en stor roll vid marknadsföring av destinationer. Besökare 

får oftast en förståelse av en plats genom turistbroschyrer, resetidningar, massmedia, 

hemsidor, sociala medier, privata berättelser och andra digitala kanaler. Idag är World Wide 

Net, alltså Internet, den mest använda kanalen inom turistbranschen. E-handel används för 

marknadsföring och försäljning mellan företag och dess konsumenter. Destinationers egna 

digitala kanaler är därför oerhört viktiga för marknadsföringen, då denna virtuella kanal visar 

och sammanfattar destinationens mest attraktiva attribut. Bland dagens många virtuella 

kanaler, så som Instagram och Facebook, kan destinationer arbeta relativt billigt med att 

marknadsföra sig digitalt. Det svåra med digitala kanaler är dock att DMO’s inte kan veta vad 

turisten söker efter, då turistens beslut av att köpa en produkt eller en tjänst kan ske rent av 

spontanitet. Dock finns det många turister som söker igenom Internet ordentligt för att skapa 

en bild och referens om själva destinationen. Den sammanlagda informationen besökaren har 

förskaffat sig innan sin vistelse är med anledning av detta uppbyggd tillsammans med vad 

aktörerna vill synliggöra. Genom kommersiellt material styr även här aktörerna besökarnas 

rörelsemönster genom att aktörerna har synliggjort det mest attraktiva för destinationen, vilket 

även här ska resultera i konsumtion.29 

4.2.3 Destinationers varumärken 

Destinationer kan också uppfattas som ett varumärke, då dess image och roll skapar en helhet 

av vad en destination vill vara för slags destination. Ett varumärke definieras enligt Kotler 

som ett namn, en term, ett tecken, en symbol, en design eller en kombination av de alla för att 

identifiera en vara eller tjänst, för att senare kunna utmärka sig från dess konkurrenter. Vissa 

forskare anser att varumärket tillhör företagens viktigaste tillgångar, förutom dess produkter 

och tjänster. Ett varumärke kan ses som ett löfte, då mottagarna förväntar sig att det som 

varumärket står för skall också hållas. Således är det viktigt att varumärket differentierar sig 

från sina konkurrenter och att den utstrålar företagets hjärta och kärna. Inom en destination 

existerar det flera olika varumärken från dess olika aktörer inom destinationen som utstrålar 

                                                
28 Hultman Johan. Plats som produkt. s. 147–150, 2007. 
29 Kuttainen Christer. Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. S. 311–313, 2007. 
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en specifik bild eller upplevelse, men en destinations varumärke är uppbyggd av 

destinationens kärnvärden och dess mest attraktiva attribut. Destinationers varumärken är 

således uppbyggd genom en kombination av de olika attraktiva attributen som 

marknadsföringsorganisationerna vill associera destinationen med. Varumärken representerar 

även konsumenternas uppfattning och känslor kring en produkt eller tjänst, likadant är det 

med destinationer. Varumärket bygger upp förväntningar och löften som konsumenterna både 

minns och förväntas uppleva vid konsumtion.30 

4.3 Destinationsutveckling   

En destination kan anses ha många olika betydelser, forskare menar på att en destination är en 

plats utan klara gränser som skapas genom interaktion mellan aktörer inom turism. Dels anses 

destinationer att vara en plats som innehåller tjänster och attraktioner. Destinationer skapas 

genom samarbete mellan privata och offentliga aktörer även utanför destinationen där 

utvecklingens huvudsyfte är att lyfta det lokala näringslivet genom turism. Turismutveckling 

skapar nya möjligheter, som till exempel nya arbetstillfällen och vänder den negativa 

utvecklingen i destinationen. Stadsregioner upplever turismutveckling som en strategi för att 

attrahera turister och engagera det lokala näringslivet. Sedermera, även regioner konkurrerar 

med varandra när det kommer till att attrahera investeringar, turister och nya medborgare och 

marknadsför sig därför internationellt för att locka till sig det intressanta. Målsättningen i en 

destinationsutveckling är oftast att ha en kvalitativ förbättring av produktutbudet och en 

kvantitativ ökning av besöksantalet. Partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn är 

därför något städer och destinationer strävar efter.31 

4.3.1 Planering för destinationsutveckling 
Turismutveckling har många samhällsintressen som är politiskt bestämda, de flesta 

destinationer utgörs av olika kommuner med politisk ledning. Hur destinationer utvecklas är 

till en viss del politiskt laddat där det finns en mängd olika perspektiv på 

destinationsutveckling. Det krävs en kontinuerlig planering där det finns några olika former 

som kan vara till hjälp på vägen. Några av dessa är boosterism, ekonomisk planering, 

samhällsplanering, fysisk planering och hållbar utveckling. I undersökningen har vi valt två 

perspektiv som har varit relevanta för studien: 

                                                
30 Kotler Philip, Bowen John, Makens James, Baloglu Seyhmus. Marketing for Hospitality and Tourism. S. 240–
242, 2016. 
31 Müller K. Dieter. Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. S. 199–201, 205–209, 2007. 
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Boosterism - Utgångspunkten här är att turismutvecklingen alltid är positiv och önskvärd, 

därför bör turism utvecklas och destinationers kulturella och naturliga resurser användas. 

Boosterism undersöker hur man kan locka fler turister till en destination; hur destinationers 

förmåga är att ta in fler turister och hur eventuella hinder som är i vägen kan upplösas för att 

nå sina mål. Det ingår även att övertyga destinationens invånare att turismen utvecklas för 

deras bästa. Kommuner tar oftast ett steg tillbaka och överlämnar sådana frågor till aktörer 

som är mer lämpade för ovan nämnda problem. En av de viktiga delarna i boosterism är att 

marknadsföra destinationen på bästa möjliga sätt. En del kritiker syftar på att boosterism kan 

vara negativt då den endast ses som en ekonomisk aspekt och utesluter miljö, kultur och 

samhälle.32 

 

Ekonomisk planering - Motsatsen till boosterism, där den offentliga sektorn har hand om 

ekonomiska planeringen i en destination. Främsta målet med ekonomisk planering behandlar 

den samhällsekonomiska tillväxten; att skapa en ökning av regional sysselsättning och en 

positiv bytesbalans. Ekonomisk planering innebär att maximera turismens positiva effekter i 

destinationsutvecklingen. Det är viktigt att värdesätta den oförstörda naturmiljöns betydelse, 

detta kan göras genom cost/benefitanalyser som hjälper till att avgöra om turismen är bästa 

valet i destinationsutvecklingen. Den här typen av planering bedrivs av den offentliga sektorn 

där experter bedömer de positiva och negativa effekterna av turismen.33  

 

4.3.2 Destinationsutveckling genom sport och evenemang 

Ett alternativ för destinationer att marknadsföra sig på nationell och internationell nivå för att 

locka till sig turister är genom evenemang, det kan vara allt från sportevenemang till politiska 

evenemang. En del destinationer som saknar vacker natur eller behagligt klimat positionerar 

sig just som evenemangsdestinationer för att kunna skapa turism. Destinationer som har det 

mesta som behövs för att marknadsföra sig som en turiststad väljer evenemang som ett extra 

utbud till för att öka attraktiviteten. Evenemang fungerar som ett marknadsföringsredskap då 

den har en viktig roll i samhället från kulturell, social och ekonomisk syn. Förutom att vara ett 

marknadsföringsredskap anses evenemang även skapa arbete och välfärd i samhället. Det 

finns olika typer av evenemang, vissa är återkommande och andra är endast arrangerade en 

gång. Evenemang som endast är till för att attrahera turister skapas medvetet av destinationen 

                                                
32 Müller K Dieter. Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. S. 205–209, 2007. 
33 ibid S.199–201. 
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i marknadsföringssyfte och lokala evenemang får begränsa sin verksamhet till den lokala 

marknaden. För att kunna utveckla evenemangsturism krävs det att destinationen arbetar 

kontinuerligt med planering, utveckling och marknadsföring av turistattraktionen.34  

  

                                                
34 Larsson Mia, Fredriksson Cecilia. Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. S.177–181, 2007. 
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5.0 Empirisk analys  
I detta kapitel presenteras och analyseras studiens insamlade material från intervjun med 

Destination Halmstad och resultaten av enkätundersökningen. Analysen sker tillsammans 

med studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. 

5.1 En analys av Destination Halmstads arbete 

Destination Halmstads arbete är uppdelat i flera olika avdelningar, bland annat Halmstad 

Teater, Halmstad Turistcenter och Halmstad Convention Bureau. Den senare är den avdelning 

som arbetar med evenemang och möten inom staden, -”där jobbar projektgrupper med 

jättestora evenemang där liksom hela kommunen är involverad, exempelvis Tall Ship Races i 

sommar och Bordtennis-VM 2018 som är en jättegrej” berättar Sarah. Många arbetsområden i 

Destination Halmstad omfattar att arbeta med kommunikation:  

 

Vi är ju en stödfunktion till alla… så vi är med och petar lite överallt så att alla 

avdelningar och projekt ska kännas bra… och kunna vara med och utveckla staden, 

vi måste vara med på de olika destinationsutvecklings-projekten.  

 

Sarah berättar om arbetet kring Golfhuvudstaden som är en stor del av deras 

kommunikationsplattform och arbete, -”till exempel Golfhuvudstaden är ett jätte-exempel på 

de olika projekten, hur lyfter vi Halmstad i det här?”.35 Genom att utgå från arbetets teoretiska 

ramverk är det möjligt att identifiera tydliga tecken på att destinationer marknadsför sig 

genom olika evenemang och i Halmstad sker detta bland annat genom golf. Sarah nämner att 

de ofta marknadsför staden genom olika evenemang och främst via sportevenemang, vilket 

lockar många besökare och arrangörer att komma till staden. 

 

Sarah berättar också att många av Destination Halmstads projekt delar de med region och 

kommun. Allt som har med samhällsplanering att göra är viktiga aspekter för samtligas 

arbeten. 

Vi vill vara med på samhällsplaner, vad är det för planer? Hur många invånare tror vi 

att vi skall vara ett visst år och hur ser vägen ut fram dit? Och vad är det vi vill fylla på? 

Ska vi kunna vara med på så här många evenemang då behöver vi så här många 

bäddplatser och… idag är vi ganska mycket i sommaren och jobbar på att dra ut tiden 

                                                
35 Forss Sarah. Destination Halmstad. Intervju 2017-04-27. 
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från tidigare från att vara 1 april till 1 oktober… att vi förlänger hela den perioden och 

sen på den övriga alltså, alltså vinter-delen, få upp antalet möten som kommer till stan 

genom kongresser, konferenser och sådana saker. Så att vi får en liten jämnare 

beläggning rakt igenom.36 

 

Sarah förtydligar att Destination Halmstad alltid måste se till behovet och Halmstads 

ekonomiska resurser för att till exempel kunna arrangera fler evenemang:  

 

Vi kan tycka att det vore fantastiskt om någon byggde något sånt eller startade något 

sånt, men vi har ju inte pengarna… det måste finnas en entreprenör som känner att det 

här vill jag testa och det här vill jag göra.37  

 

Det framgår tydligt av Destination Halmstads verksamhet att de arbetar som en förankring till 

de olika avdelningar och förvaltningar inom kommun och region. Detta konstaterades i 

artikeln In the context of the relationship between destination marketing organizations and 

meeting/convention planners, är oerhört viktigt för destinationers utveckling och överlevnad. 

Enligt artikelförfattarna kan ett samarbete med olika aktörer skapa balans och gynna 

destinationens utveckling. Genom att Destination Halmstad ständigt granskar Halmstads 

möjligheter att ta emot fler besökare eller utöka sina evenemang kan de anpassa sina resurser 

efter behovet. På så sätt kan de också segmentera sig, till exempel genom att anpassa sina val 

av evenemang som passar in i Halmstad som stad. Evenemang kan bidra till många 

ekonomiska vinningar, men även stjälpa destinationen om de ekonomiska resurserna inte 

räckte till eller att inte tillräckligt många besökare kom till staden som planerat. Den 

ekonomiska planeringen är således en viktig del i destinationsutvecklingen, genom ett bra 

förarbete kan det innebära att turismens positiva effekter gynnar destinationsutvecklingen. 

Eftersom Sarah nämner att de samarbetar med kommunen för att se till de ekonomiska 

behoven, kan de genom ekonomisk planering se till att den samhällsekonomiska tillväxten 

gynnas och skapar en positiv balans inom destinationen.  

5.1.1 Imageskapande går i hand med destinationsmarknadsföring 
Destination Halmstad arbetar ständigt med att marknadsföra Halmstad, mycket av deras 

arbete kretsar kring att visa upp Halmstads nisch. Sarah berättar att Halmstad är en stad som 

kretsar kring natur, sol, bad och kusten. Dessa attribut ger möjligheter för bland annat surfing, 
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golf och cykelsporter. Kattegattleden, en lång cykelled som går igenom Halmstad, lockar 

många besökare - “Kattegattleden börjar dra massor med folk nu igen, vi tar med 2 till 8 

journalister varje år som kommer hit och är i Halmstad under två dygn”. Vid sådana tillfällen 

är det viktigt för Destination Halmstad att verkligen kunna visa upp Halmstads bästa sidor, för 

det journalisterna får uppleva kommer senare att publiceras.38 

 

Då ska vi visa upp staden, det ska kanske vara stadsvandringar, dem kanske får cykla 

Kattegattleden och annat dem vill se… så att dem skriver ju om Halmstad och den 

upplevelsen dem hade och det för oss är ju jätteviktigt, att värdskapet är dääär uppe, det måste 

vara on top. Det är inte kul om den tyska journalisten eller den norska journalisten åker hem 

och skriver att det inte alls var speciellt.39 

 

En upplevelse är personlig och vid frågan om hur de arbetar med detta menar Sarah att de 

människor från Destination Halmstad som är med på till exempel en pressresa, måste vara 

extremt lyhörda och kunna anpassa sig efter olika situationer. Ska de visa upp Kattegattleden 

och förmedla den bilden av Halmstad för sina gäster och det helt plötsligt börjar regna, då 

måste de kunna vara flexibla och arrangera om aktiviteten för att kunna erbjuda bästa 

upplevelse. Detta påminns om Hultmans diskussion kring rörlighetens koreografi när det 

kommer till destinationer. Destination Halmstad vet vad de vill synliggöra men måste hela 

tiden anpassa sig efter olika situationer så att de kan leverera bästa upplevelse för sina 

besökare. I detta fall vill Destination Halmstad leverera en upplevelse av natur och kultur 

genom en tur på Kattegattleden för att förmedla just den bilden till sina besökare, då måste 

varenda liten detalj gå i lås. Vid frågan om vad Halmstad är för typ av stad och vilken bild de 

vill förmedla uttrycker Sarah följande: 

 

Vi vill att det skall vara en levande stad, ett levande centrum är jätteviktigt när du kommer hit 

som besökare, oavsett om du ska tälta, bo på hotell… kommer du att åka in till stan. Det kan 

vara en regnig dag och du vill se något annat eller att du vill gå och shoppa någonstans, det är 

jätteviktigt att det är ett levande centrum. Vi försöker jobba ihop en del med cityföreningen 

också samtidigt, så det är ju så att vårt uppdrag är ju att lyfta och marknadsföra hela 

kommunen.40 
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Utöver att ha ett levande centrum arbetar Destination Halmstad konstant med sina fyra 

fokusområden vilka är natur, kultur, hälsa och kust. Dessa fyra områden genomsyrar allt deras 

arbete, vilket också är Halmstads fyra främsta attribut enligt Destination Halmstad. När vi 

frågar Sarah om de har arbetat fram en speciellt nischad image får vi ett svar vi inte hade 

väntat oss: 

 

Du ska se den där killen som står där i busskuren och regnet öser ner, det är helt grått bakom 

dig… och så har han fötterna i sanden och så drömmer han tillbaka när han var i Halmstad, 

och det är då han minns. Vi jobbar jättemycket med “Halmstad i din själ”... det är lite granna 

det vi vill skapa, du ska få en känsla du tar med dig när du åker härifrån. Det spelar ingen roll 

om du står i den där busskuren där det ösregnar eller om du sitter på ett möte någonstans, du 

ska bara kunna glida in i det och känna känslan och att jag vill ha den igen.41 

 

Precis som Heldt Cassel beskriver i “Utveckla turistdestinationer – Ett svenskt perspektiv” bör 

en destination associeras med positiva bilder för att attrahera sina turister. Bilden av platsen 

som besökaren får med sig byggs upp av olika kopplingar av landskap, kultur och attraktioner 

som är typiska för destinationen. Destination Halmstad arbetar med sin image “Halmstad i din 

själ”, vilket vi ser som ett samlingsbegrepp för Halmstads olika attribut. De fyra 

fokusområdena med natur, kultur, hälsa och kusten ska alla genomsyras i denna image och det 

verkar Destination Halmstad arbeta med kontinuerligt. Heldt Cassel diskuterar också att om 

en destinations image skall kunna vinna trovärdighet måste den vara ihopkopplad med redan 

etablerade bilder om platsen. Destination Halmstad kan inte arbeta med påhittade bilder och 

attribut, utan de väljer att arbeta med de resurser de har och det är den bilden de försöker 

förmedla.  

 

Under intervjun fick Sarah även berätta om vilka personligheter som passar in på Halmstad 

om staden skulle vara en person. De olika personligheterna Sara fick välja mellan hade valts 

ut av oss innan intervjun, exakt samma alternativ som respondenterna i enkätundersökningen 

fick välja mellan.42 Staden kan sammanfattas som en glad, välkomnande, härlig och levande 

stad, en stad där invånarna utvecklas tillsammans vilket skapar en stabil livsstil. Sara lade 

även till personligheter och värderingar som hon ansåg passa in på Halmstad: - “... 

mångkulturell, äkta, natur, passion, lugn, närhet, ljus, trygg, livskvalité, värme, och möten, 
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möten mellan människor” fortsätter Sarah.43 Dessa positiva attribut förmedlar en värme och 

förståelse kring hur Halmstad ska uppfattas och det är just det som Destination Halmstad 

arbetar med. I artikeln “Tourism product development and product diversification in 

destinations” blev vi medvetna om hur viktigt det är att vara mångkulturell, ha en 

sammankoppling mellan aktörer och en stark intensifiering av vad destinationen vill 

förknippas med. Halmstad verkar ha anammat dessa tre faktorer, vilket bidrar till att Halmstad 

kan leverera en unik produkt som lockar besökare till staden. 

 

Sarah berättar vidare om hur de kan förmedla Halmstads budskap och hur arbetet med att 

involvera lokalbefolkningen fungerar: 

  

Vi tror att mötet mellan människan är jätte-viktigt och vi tror att det kan du få ganska mycket 

av i Halmstad på ett positivt sätt… jag har ingen tät dialog med invånarna riktigt, jag träffar ju 

besökarna mycket mer än vad jag träffar invånarna… men vi vill att halmstadborna skall vara 

en typ av ambassadör för staden och vara stolta över sin stad.44 

 

Hon berättar vidare att Turista Hemma har blivit ett bra sätt att få fram invånarna, där 

Destination Halmstad försöker arbeta mycket med termen “tillsammans”. Turista Hemma är 

ett koncept Destination Halmstad driver tillsammans med sina avdelningar, syftet är att visa 

upp vad Halmstad har att erbjuda genom att lokalinvånarna får åka iväg på olika evenemang 

och anordnade aktiviteter.45 Med hjälp av invånarnas kunskap och intresse kan de således 

tillsammans kommunicera ut vad Halmstad är för typ av stad och på så vis få dit fler 

besökare. Många invånare bjuder in släkt och vänner, vilka i sin tur sprider vidare sin 

upplevelse till andra potentiella besökare. Sarah menar att en besökares upplevelse handlar 

inte bara om de aktiviteter eller de sevärdheter besökaren upplever, utan alla delar i samhället 

spelar roll: 

 

Man tar hand om dem som kommer, ställer någon en fråga på stan, ja då stannar man och tar 

sin tid och svarar på frågan och är lokalbefolkningen trevlig kommer de tillbaka på grund av 

det också… du kan ju få en fantastisk upplevelse i en stad och det kan vara i vilken stad som 

helst, men om kedjan brister någonstans så blir det negativt… du som gäst kanske får åka taxi 
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till flyget eller till tåget så är det en chaufför som är tjurig eller sur och kör fel… allt det 

positiva försvinner, för vad är det sista du har med dig då? Vilket jäkla skitställe.46 

 

I artikeln “In the context of the relationship between destination marketing organizations and 

meeting/convention planners” får läsaren veta att ett starkt engagemang mellan lokala aktörer 

kan öka en destinations upplevelse och attraktion, i Destination Halmstads fall ser vi en stark 

koppling till att kunna arbeta tillsammans med sina lokalinvånare. Genom att Destination 

Halmstad prioriterar lokalbefolkningen och låter de få uppleva olika aktiviteter genom Turista 

Hemma, utbildar Destination Halmstad sin lokalbefolkning till att bli starka ambassadörer för 

staden. Här arbetar Destination Halmstad med boosterism, genom att dem involverar 

lokalinvånarna i destinationsutvecklingen. Utgångspunkten med boosterism var att 

destinationsutvecklingen alltid ska vara positiv, när destinationer använder sig av sina 

kulturella och naturliga resurser bidrar det också till boosterism. Lokalinvånarna är en del av 

Halmstads kulturella och naturliga resurser, Destination Halmstad väljer därmed strategiskt 

att utbilda lokalbefolkningen vilket bidrar till en positiv utveckling av staden. Kritiker menade 

dock på att boosterism kan påverka samhället negativt, men i Halmstads fall verkar 

beslutsfattarna arbeta med att involvera lokalbefolkningen på ett sätt som får dem att bli 

engagerade i destinationsutvecklingen istället. Sedermera, i artikeln “Destination Personality: 

An Application of Brand Personality to Tourism Destinations” blev vi medvetna om tre 

dimensioner som anses vara viktiga för att kunna skapa en destinations personlighet. 

Författarna ansåg att uppriktighet, spänning och sällskapsliv var viktiga för denna process, 

vilket vi anser att Destination Halmstad försöker arbeta med när det kommer till att involvera 

lokalbefolkningen. Uppriktigheten och sällskapslivet finner vi bland annat i att 

lokalbefolkningen är så pass utbildade om sin stad att de vill dela med sig om sina kunskaper 

och hjälp till stadens besökare. Detta bidrar även till en spännande upplevelse för besökarna - 

att de får med hela upplevelsen med aktiviteter, sevärdheter, mötet med människor och andra 

attribut som gör att besöket blir lyckat. Sarah understryker just detta, för att kunna förmedla 

en sådan bra upplevelse från Halmstad som möjligt, ska alla delar i upplevelsen levereras utan 

att kedjan brister. 

5.1.2 Det kommersiella arbetet med att skapa en destinations image och attraktion 
Destination Halmstad har som många andra städer en hemsida för destinationen, denna är 

dock inaktuell för tillfället, allt som står på hemsidan är sant men den behöver uppdateras 
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berättar Sarah. Evenemangskalendern på hemsidan är den som används mest, där hemsidans 

besökare kan söka i aktuella datum för olika evenemang som sker i Halmstad. Utöver detta 

används inte hemsidan som deras främsta marknadsföringskanal, utan de har valt att arbeta 

mer med fysiskt material. Destination Halmstad har ett eget magasin som främst sprids 

utanför kommunen, till Halmstads potentiella besökare.47 

 

Magasinet sprids ju främst utanför kommunen från Göteborg i princip till Malmö, Borås, 

Jönköping och alla orter där i mellan, och sen finns det ett antal orter norr om som då beställer 

dem av oss men då kör vi inte ut utan då skickar vi det till dem. Till exempel i år får alla som 

springer... vad heter den, Göteborgsvarvet... får ett Halmstad Magasin i goodiebagen, och där 

är ju folk från hela Sverige. De kanske inte kommer till Halmstad i år men de kanske hittar 

något som gör att de kommer nästa år, något dem läser kan fastna… det finns alltid en 

baktanke.48 

 

Destination Halmstad försöker alltså att plantera ett undermedvetet minne om Halmstad 

genom sitt magasin, som gör att staden får dit nya besökare. Halmstad Magasin ger läsaren en 

överblick över vad Halmstad har att erbjuda genom olika evenemang och sina främsta 

attribut, natur, kultur, hälsa och kust. Denna information har Destination Halmstad även tagit 

vidare till sin Instagram som idag fungerar som en bra marknadsföringskanal för Halmstad. 

Sarah berättar att Destination Halmstads Instagram tillhör Sveriges tredje största, med bara 

Stockholm och Göteborg som toppar listan över dem. I denna marknadsföringskanal råder 

starka trender, bilder på Halmstads natur och bilder från innerstan uppskattas mest, - “vi har 

kollat, alltså sätter du en bild där det är en människa på bilden, då sjunker det. Direkt slutar 

folk följa oss för dem vill ha natur, dem vill ha inne från stan… de vill inte ha människor, de 

vill ha platser” berättar Sarah.49 Deras följare vill med andra ord se det unika med Halmstad, 

dess natur vid bland annat kusterna som Destination Halmstad redan marknadsför Halmstad 

med. Vi ser Destination Halmstad att vara sitt egna kommersiella underlag för Halmstad, där 

de med sina sociala medier och sin fysiska marknadsföring lyfter Halmstads främsta attribut 

för att skapa högre besöksantal och attraktion. Sarah berättar också att allt arbete de gör 

genom deras kommersiella medel tillhör en del av deras varumärkesbygge, - “vi måste stärka 

Halmstad hela tiden, det är ett ständigt on-going arbete”.50 Kotler antyder att ett varumärke 
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och dess image skapar löften till sina mottagare, ett varumärke får inte missleda fakta utan när 

ett varumärke konsumeras ska löftet hållas. Genom att Destination Halmstad visar bredden av 

Halmstads kust och rika natur på sin Instagram eller genom att de guidar besökaren genom de 

olika evenemangen som råder i staden, visar de också sanningen. Det finns ingen idé att 

missleda besökaren med felaktig information, utan det Destination Halmstad visar upp, det 

kan besökaren också få uppleva i Halmstad. 

5.1.3 Att kunna erbjuda sina besökare rätt image året runt 
Under intervjun märks det att Halmstad marknadsförs som en sommarstad, stadens attribut 

med natursköna upplevelser och platser vid kusten tilltalar många av stadens besökare. 

Sommarstäder har en tendens att vara just en sommarstad, då tillgång till natur som är lämplig 

för vinteraktiviteter saknas. Sarah berättar att detta är en utmaning för Halmstad, de kan inte 

erbjuda vinteraktiviteter utan snö, “vi kan ju aldrig tävla med dem som har snö… men vi har 

ibland föreslagit att bygga en stor hall eller arena med sand så man kan köra beachvolley 

handboll, fotboll och till och med beach-pingis.”. Denna möjlighet skulle förlänga 

sommarsäsongen i Halmstad och skapa chanser för att kunna vara en sommarstad året runt. 

Sarah berättar vidare att självklart finns det redan besökare i staden under vinterhalvåret, som 

kommer till Halmstad i arbetet. Stora konferenser samt sport- och musikrelaterade evenemang 

på Halmstad Arena fyller de flesta hotellen på vinterhalvåret och bidrar till ett besöksantal 

som är relativt bra, men som skulle kunna öka. Till följd av detta vill Destination Halmstad 

fortsätta utveckla konceptet att vara en sommarstad, under årets alla årstider.51  

 

En typisk besökare för Halmstad kommer dit på grund av närhet till stranden, där Tylösand är 

ett av de populäraste resmålen för sol- och bad dyrkaren. Destination Halmstad försöker i 

nuläget att dirigera sina besökares rörelsemönster, genom att arrangera planerade evenemang 

vid utvalda datum, som i sin tur styr besökarnas ankomst. Således kan stadens många 

stränder, restauranger och andra besöksmål anpassa sin bärförmåga att ta emot gäster. 

 

… det kan vi inte komma bort ifrån men stranden är väldigt viktig... den är väldigt viktigt men 

det som har ökat väldigt mycket är ju outdoor-aktiviteterna, men dem är också många 

kopplade till stranden vilket gör att inte alla behöver komma i juli utan de kan komma augusti, 

september även tidigare. Men stranden är jätteviktig, det är nog huvudsaken tror jag faktiskt. 

Sen är det ganska jämt fördelat, att om du tittar på kultur, natur och sånt här, men dem 
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turisterna som kommer nu rör sig mycket och vill göra mycket. De vill inte komma hit och 

bara- nu är jag på semester och kan sitta på en stol och dricka ett glas vin och må gott i en 

vecka, utan man vill göra saker, prova på eller ut och testa.52 
 

Hultman diskuterar i “Plats som produkt” hur destinationer arbetar selektivt klibbigt med sina 

attribut och erbjudanden, detta anammar Destination Halmstad genom att selektera sina 

evenemang på somrarna efter hur de vill att besökarna ska besöka Halmstad. Detta skapar en 

jämnare beläggning i Halmstad under sommarmånaderna, vilket resulterar i att inte alla 

besöker Halmstad samtidigt. Destination Halmstad styr därmed besökarnas rörelsemönster 

inom destinationen, vilket skapar en bättre upplevelse för varje besökare då det ger rum för 

bättre service och leverans. Müller diskuterade kring begreppet boosterism; att alla 

destinationer har en egen bärförmåga och att aktörer inom destinationer måste vara medvetna 

vilka mål som är i vägen för sin utveckling. Genom att Destination Halmstad granskar sina 

resurser och försöker arbeta med en jämnare beläggning av sina besökare, arbetar dem i detta 

fall också med boosterism. Detta arbete kan gynna Halmstads besöksnäring och även förbättra 

lokalinvånarnas livskvalité, då en jämnare beläggning av besökare bidrar till ett harmoniskt 

och stabilt samhälle. Sarah nämnde också att det generella bland Halmstads besökare är att 

vara aktiv, detta bidrar till att Destination Halmstad måste kunna erbjuda attribut som passar 

denna målgrupp. Som ett exempel under somrarna har Destination Halmstad valt att arrangera 

flertalet evenemang för att skapa attraktivitet men också kunna bidra till den aktiva livsstilen 

besökarna åtrår. Detta ska dock inte påverka Halmstads image och attribut, utan evenemangen 

väljs oftast ut för att kunna passa Halmstads image. 

5.2 Enkätundersökning  

Efter avslutad enkätundersökning har dess nio frågor sammanställts i separata diagram för  

varje delfråga. De fem första frågorna bestod av svarandens kön, ålder, relationsstatus och 

anknytning till Halmstad. Enkätundersökningen har totalt 134 svarande, varav 78 procent 

kvinnor och 22 procent män. Den största gruppen svarande är mellan åldrarna 19–25.53 När 

det kommer till de svarandens relationsstatus är 72 procent i ett förhållande och resterande 28 

procent singlar, 46 procent av dessa har barn. Anledningen till att vi har formulerat 

enkätundersökningen efter respondenternas relationsstatus är på grund av reliabiliteten av en 

bred målgrupp. Vi ville garantera att vi kunde få svar från olika målgrupper i samhället.  

                                                
52 Forss Sarah. Destination Halmstad. Intervju 2017-04-27. 
53 Bilaga 1. Enkätundersökning. 
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Fråga fem anger hur många som har en anknytning till staden Halmstad, 77 procent av de 

svarande har en anknytning till staden. Av de svarande som har svarat nej har respondenterna 

angett att de redan bor, studerar eller är uppväxta i Halmstad. Totalt har frågan ett bortfall.54 

 
På sjätte frågan har deltagarna besvarat vad de associerar Halmstad med, de fick välja max tre 

svarsalternativ. De tre populäraste alternativen var sol- och bad, Tylösand och golf. Vissa 

deltagare har angivit övriga kommentarer; att de associerar Halmstad med studier, närhet till 

hav, naturliv, vind, vänner och släkt. Bortfallet uppnår till fyra av respondenterna.55  

 

 
Figur 6. Associationer till Halmstad 

 

På fråga sju fick deltagarna besvara om de tidigare har besökt Halmstad och vad som var 

deras mål med vistelsen. De största grupperna har svarat att besöka någon, nöje eller semester 

har varit det främsta målet med vistelsen till Halmstad. Övriga kommentarer visar att en del 

av de svarande är antingen är bosatta, födda eller uppvuxna i Halmstad. Frågan har ett totalt 

bortfall på 29 personer.56  

                                                
54 Bilaga 1. Enkätundersökning. 
55 Figur 6. Associationer till Halmstad. 
56 Bilaga 1. Enkätundersökning. 
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Fråga åtta löd: Oavsett om du har besökt eller inte besökt Halmstad, vad motiverar dig främst 

att besöka staden? De tre främsta motivationerna besöker Halmstad på grund av sol- och bad, 

Tylösand eller fest. Dessa tre grupper omfattar 74 procent av de svarande. I övriga 

kommentarer framgår det att respondenterna besöker staden på grund av släkt och vänner. 

Frågan uppnår ett bortfall på totalt 22 personer.57 

 

På fråga nio fick deltagarna beskriva stadens personlighet enligt 12 förutbestämda alternativ, 

deltagarna fick välja max fyra svar. De främsta svaren beskriver Halmstad som välkomnande, 

glad och härlig. Få av de svarande har beskrivit staden negativt och bortfallet uppnår totalt två 

av de svarande.58 

5.1.1 Analys enkätundersökning 
I detta kapitel analyseras enkätundersökningen från de 134 deltagarnas svar, det fanns dock 

förhoppningar om att få cirka 200 svar. Trots att det uppstod bortfall, har vi tillräckligt med 

material för att kunna analysera frågeställningarna. Av de nio frågorna innehöll den första 

delen sakfrågor som kön, ålder, relationsstatus och deltagarens anknytning till Halmstad. En 

viktig aspekt för den första delen av enkätundersökningen var att undersöka vilka åldrar 

respondenterna hade. Vi ville få svar från olika åldersgrupper då det resulterar i en mer seriös 

undersökning samt bidrar till en bredare målgrupp. Enkäten gav ett resultat på om hur 

Halmstad uppfattas och vilken image staden associeras med. Enkätundersökningen visade sig 

ha mer kvinnliga svarande, anledningen till att fler svarande var kvinnor grundar vi i våra 

egna teorier. Vi anser att kvinnor har större intresse för att svara på enkäter eller 

undersökningar generellt mer än männen. 

 

Respondenternas relationsstatus och om de hade barn visade sig vara irrelevant för denna 

studie, vilket märktes senare under arbetets gång när enkätundersökningen sammanställdes. 

Vi kunde ha undersökt specifika målgrupper som barnfamiljer, unga vuxna eller pensionärer 

men detta ansågs också vara irrelevant för studien. Undersökningen omfattar att ta reda på 

vilken image Halmstad har, inte vilken målgrupp som tycker vad. Därför har vi valt att 

granska enkätundersökningen med generella svar och inte dela svaren i olika 

samhällskategorier. 

 

                                                
57 Bilaga 1. Enkätundersökning. 
58 Bilaga 1. Enkätundersökning. 
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Del två i enkätundersökningen omfattar bland annat frågor om respondenternas associationer 

till Halmstad, om de besökt eller vill besöka staden. På sjätte frågan har respondenterna 

angivit vad de associerar Halmstad med, de fick välja max tre svarsalternativ. De tre 

populäraste alternativen var sol- och bad, Tylösand och golf. Detta visar att som tidigare 

nämnts i problemformuleringen - att Halmstad är en sommarstad som många kopplar till sol 

och bad. Enligt respondenterna anses Tylösand tillhöra en stor del av stadens image där sol 

och bad ingår, vilket kan ha mycket att göra med valet av respondenternas svar.  

 

Fråga sju i enkätundersökningen angav respondenternas mål med vistelsen i Halmstad, vilket 

resulterade i att 30 procent av de svarande kommer till Halmstad på grund av vänner och 

släkt. De resterande större grupperna kommer till staden på grund av nöje och semester. 29 

respondenter har valt att hoppa över frågan, vi tror att detta beror på att de redan är bosatta i 

Halmstad eller att de inte har besökt staden alls. Vi tror att frågan kan ha varit svårformulerad 

eller innehöll för få svarsalternativ då vi fick ett så pass stort bortfall.59 

 

 
Figur 7. Mål med vistelsen 

 

Fråga sju visade sig ge ungefär samma resultat som fråga åtta, där respondenterna fick 

besvara vad deras motivation med att besöka Halmstad var. Sol- och bad, Tylösand och fest 

var de tre populäraste svaren bland respondenterna. I Tylösand kan besökare få uppleva både 

                                                
59 Figur 7. Mål med vistelsen. 
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sol- och bad samt festligheter under somrarna. Det finns en tydlig tråd där besökarens 

uppfattning av Halmstad kopplas mest till sommar, sol och bad. I övriga kommentar 

framkommer det att deltagarna besöker staden på grund av släkt och vänner. I artikeln” Role 

of tourist destination development in building its brand image: A conceptual model” beskriver 

författarna de olika faserna som sker i utvecklingen av en destination. I första fasen besöks en 

destination på grund av vänner och släkt, vilket framkommer i enkätundersökningen. Det är 

en stor del av besöksnäringen som kommer till Halmstad på grund av släkt och vänner vilket 

märks i enkätundersökningen.60  

 

Sista frågan på enkätundersökningen var upplagt som ett test på Halmstads personlighet, där 

respondenterna fick välja ut vilka personligheter som matchar staden. Det var lika många 

deltagare som tyckte att Halmstad var både välkomnande och glad. Sedan var det även flera 

som tyckte att staden var avslappnad och härlig. Det finns ett positivt mönster bland 

besökarnas åsikter om staden, vilket kan gynna besöksnäringen i Halmstad. Detta skapar en 

positiv image vilket attraherar besökare till staden, vilket i sin tur ökar turismen. Detta kan 

bidra till en stabilare ekonomi och att staden får högre attraktivitet bland andra konkurrerande 

destinationer. Figuren nedan visar olika svar från samtliga respondenter, där även negativa 

känslor har framkommit. Detta kan mycket väl vara svar från lokalinvånare, det kan vara så 

att när en individ bott i en stad för länge, kan intresset för staden försvinna och det resulterar i 

att personen finner staden oattraktiv, oinspirerande och tråkig.61  

 

                                                
60 Bilaga 1. Enkätundersökning. 
61 Figur 9. Halmstads personlighet 
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Figur 9. Halmstads personlighet 

 

I artikeln ”Tourism product development and product diversification in destinations” nämner 

författarna att om en destination saknar attribut blir det svårt att skapa en unik produkt, vilket 

leder till att destinationen blir mindre konkurrenskraftig på marknaden. Utan en stark image 

blir det svårt för destinationen att locka till sig besökare. Detta resonemang märks även i 

Halmstad då staden har en stark image att vara en sommarstad, vilket är den största anledning 

till varför turismen är hög i staden.  

 
  



 36 

6.0 Slutsats 
I detta kapitel diskuteras och jämförs frågeställningarna utifrån analysen av 

enkätundersökningen och intervjun. Kapitlet är uppdelat i fyra kategorier, metoddiskussion, 

trender och likheter, besvarande kring studiens frågeställningar och avslutningsvis egna 

reflektioner. 

6.1 Metoddiskussion  

De kvalitativa och kvantitativa metoderna vi applicerat på denna studie har speglat det 

fenomen vi undersökt och verkat som ett strategiskt underlag. Med resultat av att vi valde en 

djupgående intervju kunde vi gå in i djupare diskussioner med vår respondent och på så sätt 

nå fram till information som kanske annars hade legat kvar under ytan. Detta metodval har 

genererat i en kvalitativ intervjuanalys som har rett ut Halmstads image med goda resultat. 

Enkätundersökningen krävdes för att kunna ta reda på vilken image som en del av den 

svenska befolkningen uppfattar om Halmstad. De 134 svaren kan dock inte representera svar 

från hela den svenska befolkningen då den statistiskt sett inte uppnår den reabiliteten. Vi har 

därför fokuserat på att analysera våra 134 svar med dess breda målgrupp. Till följd av detta 

anser vi att dessa svar ändå kan representera vilken image besökare eller icke besökare har då 

de svarande bestod av allt ifrån besökare, icke besökare, lokalinvånare och äldre som unga.  

 

Den tidigare forskningen anses också ha varit lämplig när vi har jämfört och applicerat 

information till vår forskning. Då denna studie har behandlat ämnen inom bland annat 

destinationsmarknadsföring, destinationsutveckling och imageskapande krävdes tidigare 

forskning inom dessa områden för att kunna skapa en trovärdig studie. Den tidigare 

forskningen har bekräftat att imageskapande, varumärken, destinationsutveckling och att 

relationer mellan olika aktörer i en destination är viktiga för en destinations överlevnad. 

Studiens teoretiska ramverk har genererat i goda förutsättningar för att kunna analysera det 

empiriska materialet.  Imageskapandet kunde vi upptäcka i Sarahs intervju, där hon berättade 

hur Destination Halmstad skapar och arbetar Halmstads image. Destinationsmarknasföring 

och destinationsutveckling utmärkte sig genomgående i studien, då en destinations image 

enligt det insamlade materialet är beroende av marknadsföring och beslutsfattare som vet 

vilka medel en destination skall utvecklas med. 
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6.2 Generella trender och likheter 

Ur intervjun med Sarah Forss och resultaten från enkätundersökningen kan vi se flertalet 

likheter. Halmstad är som nämnts innan en sommarstad, vilket både respondenterna från 

enkätundersökningen och Sarah bekräftar. Från intervjun med Sarah blev vi informerade att 

natur, kultur, hälsa och kust är Destination Halmstads fyra fokusområden. Dessa attribut 

anger även respondenterna i enkätundersökningen vara centrala i Halmstads image. Kusten 

anser vi dock vara det fokusområde som associeras främst med Halmstad enligt 

respondenterna, där trenderna sol, bad och Tylösand var övervägande bland svaren. Sarah 

Forss talade vid flera tillfällen om hur Halmstad marknadsförs med sina stränder och natur-

rika områden. Kustnära natur ger tillfälle för golf, surfing- och cykelaktiviteter vilket Sarah 

ansåg tillhöra några av Halmstads främsta attribut. Totalt 74 procent av de svarande från 

enkätundersökningen ansåg också att dessa attribut tillhörde de främsta motivationerna till att 

besöka Halmstad. Detta påvisar igen att Halmstad är en stad som de flesta besöker eller tycker 

om på grund av kustens möjligheter för upplevelser.  

6.3 Besvarande av studiens frågeställningar  

Hur arbetar beslutsfattare inom destinationen med Halmstads image? 
 
Studiens resultat har bekräftat att Halmstad marknadsförs som en sommarstad av dess 

beslutsfattare. För att lyfta Halmstad som en destination arbetar staden gemensamt med olika 

aktörer och strävar efter samma mål. Destination Halmstad samarbetar med en rad olika 

organisationer samt aktörer i staden där de strävar efter att höja besöksnäringen och de 

ekonomiska resurserna. Halmstad säkrar sin plats på turismnäringen genom att nischa med 

dess vackra natur, sol- och bad och bland annat Tylösand. Staden marknadsförs även genom 

en rad olika sportevenemang men även sommaraktiviteter som golf, cykel, surf samt andra 

vattenaktiviteter. Beslutsfattare strävar efter att besökare skall ha en positiv bild från platsen 

när de lämnar staden. Det ska inte finnas något som förstör den positiva länken fram tills 

besökaren lämnar Halmstad. Lokalbefolkningen har också en stor del i utvecklingen då 

Destination Halmstad gärna involverar lokalbefolkningen genom att arrangera 

familjeutflykter, evenemang eller att de ber om lokalbefolkningens åsikter i olika frågor som 

berör staden. Lokalbefolkningen är en länk mellan staden och turisterna då beslutsfattare 

gärna vill att lokalbefolkningen skall agera som ambassadörer. De strävar även efter att 

marknadsföra staden genom sociala medier för att stärka den image som de arbetar på vilket 

är att förmedla bilden av en sommarstad med sol och bad. Målet är att förmedla en image och 
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upplevelse som ligger långt kvar i tankarna och i själen när besökaren har lämnat Halmstad. 

Besökaren skall längta efter att få komma tillbaka till staden vart besökaren än befinner sig.  

 

Det som förvånar oss i undersökningen är att Halmstad strävar efter att vara en sommarstad 

året runt. De har olika mål för vinterhalvåret för att kunna levandegöra ”sommarkänslan” fast 

inomhus. Det finns planer på att utöka sportaktiviteter på arenan under vinterhalvåret för att 

kunna höja turismnäringen ännu mer och locka hit turister genom sportevenemang under 

vintern. Ingenting är fastställt då det finns mycket som de måste arbeta med för att kunna 

skapa nya möjligheter för staden. Eftersom resurserna inte riktigt räcker för tillfället är det 

framtida mål som staden gemensamt med andra aktörer strävar efter.  

 
Vilken image och uppfattning finns det om Halmstad som destination? 

 
Det kan konstateras att de flesta uppfattar Halmstad som en sommarstad där de kan få uppleva 

långa dagar på stranden kombinerat med en rad olika aktiviteter. Enligt enkätundersökningen 

åtrår respondenterna sol, bad och aktiviteter på stranden vilket också verkar vara målet med 

att besöka Halmstad. Många associerar även staden med ett rikligt festutbud, vilket vi anser 

vara ett attribut som många sommarstäder erbjuder då det lockar många besökare. Många av 

respondenterna i enkäten förväntar sig också att kunna uppleva aktiviteter som inte är 

stillasittande. Golf, cykelsport och surfing har vi märkt är betydande för stadens besöksnäring 

och detta förväntas också kunna upplevas i staden. I intervjun blev vi informerade om vad den 

typiska besökaren för Halmstad söker – och det var en aktiv livsstil som åtråddes. Besökarna 

vill inte sitta still under sin vistelse och genom att Destination Halmstad är medvetna om vad 

deras besökare är ute efter, kan det resultera i ett lyckat besök. Detta lever också upp till 

förväntningar som en gäst bygger upp innan en resa samt att detta påverkar besökarens tro om 

Halmstad. Marknadsför beslutsfattare Halmstad som en sommarstad med aktiva upplevelser, 

då kommer besökarna också förvänta sig det – och det är exakt vad Destination Halmstad gör. 

Med dessa resultat anser vi att Destination Halmstad lyckas med att marknadsföra Halmstad 

med den image som redan existerar bland Halmstads potentiella besökare. 

6.4 Avslutande reflektion  

Vi anser att vi har fått svar på våra frågeställningar angående Halmstads image och hur den 

uppfattas. Vi kan dock medge att vi inte är helt förvånade över resultatet. Det har alltid funnits 

en medvetenhet om Halmstads image att vara en sommarstad, då bland annat Tylösand länge 
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har varit attraktiv under sommaren. Till följd av detta kryllar staden av besökare under 

sommartid som återkommer år efter år. Vinterhalvåret är tomt även om det sker en del under 

vintern med konferenser och sportevenemang. Beslutsfattare marknadsför staden som en 

sommarstad med mycket sol och bad, men vi har även skaffat oss ny information om att de 

faktiskt strävar efter att marknadsföra Halmstad som en sommarstad under vinterhalvåret 

också. Det är spännande och innovativt att de strävar efter att vara en sommarstad året runt då 

Halmstad är en mycket vacker destination med utvecklingspotential. Om Halmstad skulle 

lyckas med detta koncept skulle det bidra till ett högre besöksantal och gynna samhället både 

ekonomisk och socialt. Till följd av detta skulle Halmstad öka sin konkurrenskraft på 

marknaden i södra Sverige och kunna nå sitt mål att bli en ledande destination år 2020. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att stadens image uppfattas så som Halmstads beslutsfattare 

strävar efter att den ska uppfattas. 
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Figur 1. Könsfördelning, (N=134). 

 
 
 

 
Figur 2. Åldersfördelning, (N= 134). 
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Figur 3. Relationsstatus, (N= 134). 

 
 
 

 

 
Figur 4. Svarande med barn, (N= 134). 
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Figur 5. Relation till Halmstad, (N= 133). 
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Figur 6. Associationer till Halmstad, (N= 130). 

 
Ø 4 bortfall 

Ø Övriga kommentarer från deltagare: 

- Studier 

- Närhet till hav 

- Naturliv 

- Vind 

- Vänner/släkt 

 

Sol	&	bad
30%

Golf

11% 
Nöje/Evenemang

9%Konst/Kultur
4%

Mat- och	
dryckesupplevelser	

7%

Annan	sport
1%

Fest

8% 

Tylösand
26%

Shopping	
4%

6.	Vad	associerar	du	staden	Halmstad	med?	Välj	max	3	
svarsalternativ.

Sol	&	bad Golf Nöje/Evenemang

Konst/Kultur Mat- och	dryckesupplevelser	 Annan	sport

Fest Tylösand Shopping	
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Figur 7. Mål med vistelsen, (N= 105). 

 
  

Ø 29 bortfall 

Ø Övriga kommentarer från deltagare: 

- Bosatt  

- Född eller uppvuxen 

  

  

Affärsresa
4%

Besöka	någon
30%

Semester
21%

Nöje
27%

Vardagslyx
5%

Jag	har	inte	besökt	
Halmstad

13%

7.	Om	du	tidigare	har	besökt	Halmstad,	vad	var	målet	med	
vistelsen?	

Affärsresa Besöka	någon Semester Nöje Vardagslyx Jag	har	inte	besökt	Halmstad
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Figur 8. Motivation, (N= 112). 

 
Ø 22 bortfall 

Ø Övriga kommentarer från deltagare: 

- Besöker Halmstad för att träffa släkt och vänner 

 

Sol	&	bad
40%

Golf

3% 

Nöje/Evenemang
6%

Konst/Kultur
2%Mat- och	

dryckesupplevelse
7%

Annan	sport
2%

Fest

8% 

Tylösand
26%

Shopping
6%

8.	Oavsett	om	du	har	besökt	eller	inte	besökt	Halmstad,	vad	
motiverar	dig	främst	att	besöka	staden?

Sol	&	bad Golf Nöje/Evenemang

Konst/Kultur Mat- och	dryckesupplevelse Annan	sport

Fest Tylösand Shopping
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Figur 9. Halmstads personlighet, (N=132). 

 
Ø 2 bortfall 

 
 
 
  

Glad

17% 

Tråkig
6%

Välkomnande
17%

Stel

6% Inspirerande
3%

Oinspirerande
3%

Avslappnad
15%

Osäker
3%

Rolig
7%

Anonym
5%

Härlig
16%

Osmaklig
2%

9.	Om	Halmstad	var	en	person,	hur	skulle	du	beskriva	dess	
personlighet?	Välj	max	4	svarsalternativ.

Glad Tråkig Välkomnande Stel Inspirerande Oinspirerande

Avslappnad Osäker Rolig Anonym Härlig Osmaklig
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Bilaga 2 - Intervjuformulär 
 

INTERVJUFORMULÄR  

Under denna intervju har ni valet att svara helt anonymt på våra frågor. Om ni tillåter vill vi gärna 

både spela in samt anteckna era svar för att få med all viktig information. Vid inspelning kommer vi 

senare att transkribera intervjun som därefter kommer att publiceras på Diva Portal.  

1. Vad är ditt namn och vilken roll har du i företaget? � 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? � 

3. Berätta lite om Destination Halmstads arbete och vad ni har för roll i utvecklingen av staden. 

Vad har ni för kärnvärden inom företaget? � 

4. Vad är Halmstad för typ av stad enligt Destination Halmstad? � 

5. Hur framhäver ni Halmstad som destination? Vilken genre fokuserar ni mest på? � 

6. Har ni någon speciellt utarbetad image för Halmstad? Hur ser den ut? � 

7. Hur arbetar ni kontinuerligt med att marknadsföra Halmstad? � 

8. Halmstad är känt som en sommarstad, men vad vi har märkt så arbetar ni med att göra 

�Halmstad till en attraktiv destination året runt... Hur arbetar ni med denna process? � 

9. Vad lockar en typisk besökare till Halmstad? Ser ni några mönster? � 

10. Hur samarbetar ni med kommunen för att uppnå samma resultat? Eller har ni helt olika 

�visioner? � 

11. Så nu skulle vi vilja avsluta med lite kryssfrågor. Hur skulle ni definiera Halmstad om �staden 

var en person? � 

o Glad 

o Tråkig 

o Välkomnande 

o Stel 

o Inspirerande 

o Oinspirerande 

o Avslappnad 

o Osäker 

o Rolig 

o Anonym 

o Härlig 

o Osmaklig  

Har du någon annan personlighet att tillägga? 
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12. Vilka egenskaper anser ni stämma överens med Halmstad? 

o Mångkulturell 

o Levande 

o Bortglömd 

o Innovativ 

o Stabil 

o Omodern 

o Nostalgisk 

o Instabil 

Har du någon annan egenskap att tillägga? 

Tack för din tid! 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Therese Jillebo

Ayten Kärral


