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Abstract 

 
Today, the tourism sector is the fastest growing industry in the world and also includes one of 

the foremost for instance in the number of work and added tax. The sector entails a lot of 

positive factors but also negative consequences, such as overexploitation and wear on natural 

areas. However, even the visitor industry contributes to smaller localities boost by creating 

new jobs where depopulation occurs. This study focuses on the town Kisa in Kinda 

Municipality. The purpose of the study is to highlight the importance of tourism for migration 

to a town and to show the importance of developing sustainable destinations.  

In the results of this study it emerges that more job opportunities are requested by respondents 

for increasing Kisas attractiveness. Given that employment is increasing the most in the 

tourism sector today, the town should focus even more on tourism. Kisas profile should be 

clarified. Today there is a negative image of the destination, from the bank robbery and police 

murders in 1999. This image should be replaced and reinforce positive. Many respondents 

associate the town with the ski resort Tolvmannabacken and this could be the local brand. 

However, I believe that they need to diversify and offer year-round activities, rather than at 

present only winter activities if they are to become Kisas symbol outward. With a strong 

brand and a distinctive profile, Kisa will be able to attract more visitors and potential migrants 

in the long term. To become more sustainable as a destination, Kisa should invest more on 

ecotourism, reduce seasonality through better marketing of off-season and by working harder 

to achieve sustainability certifications. 
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Sammanfattning 

 
I dag är turismsektorn den mest snabbväxande industrin i hela världen och hör även till en av 

de främsta inom bland annat antal arbeten och skatteintäkter. Sektorn för med sig mycket 

positivt men även negativa konsekvenser, såsom överexploatering och slitage på 

naturområden. Dock kan även besöksnäringen bidra till mindre orters uppsving genom att 

skapa nya arbetstillfällen där avfolkning sker. Denna studie fokuserar på orten Kisa i Kinda 

kommun. Syftet med förliggande studie är att belysa betydelsen av turism vid inflyttning till 

en ort, samt visa på vikten av att destinationer utvecklas hållbart.  

I resultatet av denna studie framkommer det att arbetstillfällen efterfrågas av respondenterna 

för att öka Kisas attraktionskraft. Med tanke på att sysselsättningen ökar mest inom 

turistsektorn i dag bör orten satsa ännu mer på turism. Kisas profil bör göras tydligare. I dag 

finns en negativ image av orten, från bankrånet och polismorden 1999. Denna image bör 

bytas ut och förstärkas av något positivt. Många respondenter förknippar orten med 

skidanläggningen Tolvmannabacken och denna skulle kunna bli ortens varumärke. Jag tror 

dock att de måste bredda sig och erbjuda året-runt aktiviteter, i stället för i dagens läge bara 

vinteraktiviteter om de ska bli Kisas symbol utåt sätt. Med ett starkt varumärke och en tydlig 

profil, kommer de att kunna attrahera fler besökare och potentiella inflyttare på sikt. För att bli 

mer hållbara bör Kisa satsa mer på ekoturism, minska säsongsvariationerna genom bättre 

marknadsföring av lågsäsonger och genom att arbeta hårdare för att erhålla 

hållbarhetscertifieringar.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 
I dag är turismsektorn den mest snabbväxande industrin i hela världen och hör även till en av 

de främsta inom antal arbeten, förädlingsvärde, skatteintäkter och bruttoproduktion. Sektorn 

för med sig väldigt mycket positivt men även negativa konsekvenser. Turism förorsakar bland 

annat överexploatering av lokala naturvärden men även andra negativa konsekvenser såsom 

sexturism och all inclusive turism som lokalbefolkningen inte får någon förtjänst av. Dock 

kan även besöksnäringen bidra till mindre orters uppsving genom att skapa nya arbetstillfällen 

där avfolkning och urbanisering sker. Med all den potential och tillväxt som denna sektor 

besitter så är det oerhört viktigt att den får en fortsatt hållbar utveckling (Nordiska 

ministerrådets Småsamfundsgrupp 2012, 16).  

Jag har valt att inrikta min studie på orten Kisa som ligger i Kinda kommun i Östergötland. 

Kisa är centralorten i kommunen och ligger 5,5 mil från Linköping och 4 mil från Vimmerby. 

Orten har en historia av skogsbruk och pappersindustri. I dag jobbar i stället flest individer i 

kommunen inom offentlig förvaltning, handel, turism, jord- och skogsbruk och 

tillverkningsindustrin (Kinda kommun 2013). Ortens största turismattraktioner är 

Tolvmannabacken, den största skidanläggningen i Östra Götaland samt Kisa 

Emigrantmuseum. Hela kommunen har en väldigt vacker natur med flera hundra sjöar, vilket 

har resulterat i att även fiske, jakt och andra naturupplevelser i området har blivit väldigt 

populära i området. I sommar kommer Amerikaveckan anordnas 19-28 juli, vilket sker för 

tredje gången. Evenemanget är ett samarbete mellan Kinda och Ydre kommun och den har 

arrangerats varannan sommar. Veckan har ett fokus på emigrationen till USA, med bl. a 

släktforskning men erbjuder även ett brett program med allt från utomhusbio, vernissage till 

guidningar (Kinda och Ydre kommun 2012).  

 

Figur 1: Karta, Kinda kommun. 
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I figur 1 är Kinda kommuns placering urmarkerad på en karta, för att visa var orten Kisa 

ligger. Under 2012 flyttade 393 personer till Kinda kommun medan 434 personer flyttade 

ifrån kommunen. 102 personer föddes och 116 personer dog. Invånarantalet ligger på 9744 

(SCB 2012) inom Kinda kommun varav 3776 bor i Kisa (SCB 2012) som jag har valt att 

inrikta mig på. Följaktligen är det fler som dör än föds inom kommunen och på orten, det är 

även fler som flyttar ifrån den än som flyttar dit. Kommunen har satt upp som mål att 

invånarantalet inom Kinda kommun ska ligga på 10 500 personer år 2020 (Kinda kommun, 

2011) och då Kisa är centralorten i kommunen, ligger mycket fokus på just Kisa. Turist- och 

reseindustrin inom Kinda kommun omsätter ca 141,5 miljoner kronor. Inom sektorn finns 120 

stycken årssysselsatta personer (Andersson 2012, 3). 2011 kunde man se en ökning på 13,5 

miljoner kronor från föregående år av den totala turismomsättningen. Dagsbesökare anses 

vara den viktigaste besökskategorin inom turismens omsättning, dock minskade dessa 

dagbesök med 7,3 procent mellan 2010 och 2011. Bland de olika branscherna inom 

turismsektorn kan man se att transport och shopping är störst i kommunen. Det går att urskilja 

negativa trender inom hela turismsektorn sedan 2008, då finanskrisen slog till. Speciellt 

affärsresor minskade, mycket på grund av bensinprisets ökning (Andersson 2012, 3-13).  

Undersökningen fokuserar på turismens inverkan på inflyttning till orten. Jag vill ta reda på 

hur Kisas attraktionskraft kan ökas och hur destinationen kan bli hållbarare. Jag anser att det 

behövs mer kunskap om hur turism kan påverka inflyttning till en plats. Kommunen har satt 

upp ett mål att försöka öka invånarantalet med över 700 personer till 2020 men just nu är 

invånarutvecklingen negativ. För att de ska kunna uppnå målet med 10 500 invånare inom 

kommunen krävs den anses vara attraktiv. Jag vill ta reda på hur Kisas attraktionskraft kan 

ökas men även hur turismen kan påverka inflyttningen till orten. I studien vill jag även 

poängtera hur viktigt det är att Kisa som destination får en fortsatt hållbar utveckling.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med förliggande studie är att belysa betydelsen av turism vid inflyttning till en ort, samt 

visa på vikten av att destinationer utvecklas hållbart. Studien fokuserar på orten Kisa, deras 

turismnäring och invånare. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats: 

- På vilka sätt har turismen i Kisa inverkan på inflyttningen till orten? 

- Vad behöver utvecklas för att öka Kisas attraktionskraft som besöks- och 

boendeort?   

- På vilka sätt kan Kisa bli en hållbarare destination? 
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Jag ville gärna studera en mindre ort där utflyttningen är ett faktum men där turism har 

utvecklingspotential. Anledningen till att det blev just Kisa är för jag är uppvuxen bara en 

halvtimme därifrån och det kändes nära tillhands när jag redan har en uppfattning om orten. 

Detta kan givetvis vara både positivt och negativt men jag valde ändå att inrikta mig på Kisa. 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar i studien har gjorts då jag har valt att fokusera på orten Kisa, Kinda kommun i 

Östergötland. Sju stycken intervjuer har genomförts under perioden 25 mars till den 14 maj 

2013. De som har intervjuats är: Ann-Louise Södersten – turismansvarig Kinda kommun, 

politiker Malin Svensson, Roland Frithiofsson och Kjell Holmström - Växtkraft Kinda, Johan 

Larson - Tolvmannabacken, Charlotte Andersson - Föllingen hotell, Erik och Anna Zentio - 

Café Columbia & Kisa Emigrantmuseum samt Ann-Sofie Johansson - HargOdlarna. En 

enkätundersökning har även utförts bland anställda i Kinda kommun och gruppen 

Attraktionskraft Kisa. Denna skickades ut och besvaras under perioden 4-11 april 2013. Jag 

valde att fokusera på centralorten Kisa i stället för Kinda kommun för att göra studien 

smalare. Enkätens avgränsande urval gjordes främst på grund av tidseffektivitet och ur 

bekvämlighetssynpunkt. Intervjupersonerna valdes ut efter studiens syfte och frågeställningar, 

då jag ansåg att dessa personer var bäst lämpade att besvara och uppfylla dessa.  
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring det valda ämnet och teorier kring det. 

Sakfrågor som turistattraktion, destination, hållbar destinationsutveckling, 

platsmarknadsföring och destinationsvarumärke kommer att tas upp.  

2.2 Turistattraktion 
Attraktionen anses av många vara den viktigaste faktorn inom turism, då den utgör stommen i 

turismprodukten. Om inte attraktioner finns på en destination, finns det inte heller något 

behov av några andra turismprodukter såsom hotell eller restauranger. Turistattraktioner är 

alltså viktiga för hela destinationen, då turister vid ett besök ofta även spenderar pengar på 

ortens övriga utbud, såsom mataffärer eller bensinstation. Arbetsmöjligheter ökar på orten och 

turistströmmarna bidrar även med ökade inkomster för området. Sevärdheten är ofta turistens 

motiv, anledningen med sin resa och det som turisten bygger sitt besök kring (Hanefors och 

Mossberg 2007, 115). Det finns olika slags attraktioner där en del lockar breda målgrupper 

medan andra är mer nischade. Här skiljer man även på permanenta och temporära attraktioner. 

Exempel på permanenta kan vara naturmiljöer men även byggnader, strukturer och områden 

som människan skapat. Dessa kan vara tänkta som attraktioner från allra första början eller av 

någon anledning blivit det med tiden såsom kyrkor. Exempel på naturmiljöer kan vara grottor 

och stränder. Temporära attraktioner kan vara evenemang såsom konserter eller 

teaterföreställningar. Karaktären på dessa attraktioner kan variera från natur- till 

kulturevenemang eller kombination av bägge, såsom ett världsarv (Hanefors och Mossberg 

2007, 116). Avsikten med attraktioner är underhållning men de finns även till i 

utbildningssyfte för besökarna, såsom ett museum eller vetenskapsbaserade sevärdheter. 

Destinationers attraktioner är det som framför allt drar till sig besökare och det är dessa som 

avgör hur pass konkurrenskraftig en destination är (Grängsjö 2001, 23). Det är attraktionen 

som gör en ort till en destination, utan den skulle det inte finnas någon turism (Gunn 1972, 

554). Turistattraktionen bidrar med väldigt mycket positivt till destinationen men det 

uppkommer även en del negativa konsekvenser. Miljömässigt kan man se att slitaget på 

naturområden och sevärdheter ökar, när man inte tar hänsyn till områdens bärkraft. 

Föroreningar av luft och vatten ökar även av de ökade turistströmmarna som attraktionerna 

ger upphov till. Vid konstruerade attraktioner kan lätt lokalbefolkningen och deras kultur 

komma i skymundan, för att turisterna prioriteras. Detta kan även på sikt leda till en negativ 

inställning till turister på destinationen (Swarbrooke 2002, 29-21).  
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2.3 Destination  
En destination kan definieras som en avgränsad geografisk yta såsom exempelvis en stad, ett 

land eller ett område inom något av dessa. För att räknas som en destination ska området även 

erbjuda attraktioner, aktiviteter och ha ett sammanställande system av olika 

turistorganisationer. Dessa ska sedan ligga till grund för besökares intresse och tillfredställelse 

(Västsvenska turistrådet 2010). Andra definitioner beskriver att platser som kan fastställas 

som destinationer är tvungna att kunna erbjuda attraktioner, tillgång till serviceverksamheter 

samt ha en utvecklad infrastruktur. Dessa tre faktorer ska tillsammans locka besökare, 

sysselsätta dem och göra området tillgängligt. En destination är alltid i ständig utveckling och 

förändring (Bohlin och Elbe 2007, 13-14). Många destinationer kännetecknas ofta av vackra 

miljöer, att de kan erbjuda olika typer av boende och faciliteter samt att de kan delge 

attraktiva erfarenheter och attityder. Rumsligt definierad blir en destination av besökarnas 

beteende, exempelvis när det kommer till upplevelser, utflykter och attraktioner (Wachowiak 

2006, 84).  

2.4 Hållbar destinationsutveckling 

2.4.1 Vision 2020 

Det finns en nationell strategi för svensk besöksnäring som har som en vision att fördubbla 

besöksnäringen från 2010 till 2020. För att uppnå denna vision om ökad tillväxt har det satts 

upp ett antal strategiska mål. Det finns fyra stycken övergripande mål som innefattar att; 

- Locka så många utländska turister som möjligt med fokus på de prioriterade 

målgrupperna 

- Utveckla destinationer så att de blir exportmogna 

- Stödja tidigare exportmogna destinationer för att de kan ska kunna öka sina volymer  

- Få fler svenska invånare att resa mer i Sverige samt utnyttja besöksnäringens tjänster i 

större utsträckning (Svensk Turism 2010, 3-27) 

Med hjälp av dessa mål ska man öka omsättningen, exportvärdet, antal anställda, antal 

exportmogna destinationer och klättra på NBI rankingen (Nations brands index). För att 

uppnå detta måste marknadsföringen och försäljningen av destinationer bli mer offensiv. 

Dock är det viktigt att dessa orter är exportmogna innan de börjar marknadsföra sig 

utomlands. Besöksnäringen behöver bli mer samordnad och strukturerad när det kommer till 

uppgifter som ska koordineras lokalt, regionalt och nationellt. För att uppnå Vision 2020 

krävs det; 
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- att det utvecklas konkurrenskraftiga destinationer  

- att man attraherar kapital, att samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn 

utvidgas  

- att destinationer kan attrahera sina prioriterade målgrupper  

- ökad kompentens, entreprenörskap och företagande inom destinationerna 

- att man ökar insatserna för att bli mer hållbara inom besöksnäringen (Svensk Turism 

2010, 3-27) 

2.4.2 Säsongsvariationer 

Variationer på säsongsmässig efterfrågan är ett av turismens stora problem, både inom den 

offentliga sektorn och inom den privata. Det är väldigt få destinationer som inte påverkas av 

säsongsskiften. Det hävdas även att säsongsbaserad turism är en av de faktorer som 

kännetecknar global turism. Säsongsvariationer påverkar många faktorer såsom 

marknadsföring, arbetsmarknad och finansiering. Detta begrepp kan delas upp i två olika 

delar, naturlig och institutionell säsongsvariation. Den naturliga handlar om klimatväxlingar, 

såsom temperatur, regn, snö och solsken. De naturliga säsongsvariationerna tenderar att öka ju 

längre från ekvatorn som destinationen är belägen. De institutionella säsongsvariationerna är 

däremot en följd av mänskliga fastställanden och är mycket mer oförutsägbara. Det går att 

fastställa att de är resultat av olika faktorer såsom religion, etnicitet och kultur. 

Industrisemestern, pilgrimsfärder och skollov är tre exempel som orsakar institutionella 

säsongsvariationer (Baum och Lundtorp 2001, 1-2). Utöver dessa två säsongsvariationer så 

finns det de som hävdar att man kan tillsätta ytterligare tre stycken. Dessa brukar benämnas 

som socialt tryck/trend, sportsäsong och tradition (Jang 2004, 821). De destinationer som har 

säsongsbaserad turism bör satsa mer på att bli ett ”året-runt resmål” för att på så sätt bli mer 

hållbara. När turismen på en ort har för stor variation på efterfrågan beroende på säsong blir 

många invånare säsongsarbetare och kan stå helt utan jobb under lågsäsong. Turismföretag 

och andra företag som gynnas av ökat besöksantal, måste få in så mycket intäkter som möjligt 

under högsäsong, då de ska räcka under resterande säsonger under året. Dessa ska sedan täcka 

utgifter, investeringar och anställningar. Är destinationen beroende av en lyckad högsäsong 

med högt besöksantal blir turismen väldigt känslig för negativa påverkningar, såsom 

miljöförstöring, terrorism eller andra säkerhetsproblem (SOU 2004:17). Genom att möjliggöra 

året-runt turism blir deras turismnäring mer stabil och den kan leda till både arbeten och 

verksamheter under hela året i stället för kortare säsonger. Social hållbarhet handlar om 
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individers välbefinnande och behov. Dessa kan inte tillfredsställas om invånares anställningar 

är opålitliga, vilket de är när det handlar om säsongsarbete. Kvaliteten på service inom 

turismsektorn och företag som förlitar sig på ett högt turistantal riskerar att bli lägre när 

anställda bara arbetar en kort säsong. För att bli en året-runt destination krävs oftast bättre 

marknadsföring av lågsäsonger men även genom att nå ut till nya segment (Zahn 2009, 27). 

Turismens belastningar på miljön kan begränsas då besökarantalet blir mer jämnt över året 

och inte lika intensivt under en kort högsäsong. Alla destinationer bör även se till att skydda 

sina natur- och kulturvärden. Alla orter vill få in så höga intäkter som möjligt på sin turism 

men det får inte gå ut över miljön. För att bli en mer hållbar destination bör även orten kunna 

erbjuda hållbara turismalternativ, såsom ekoturism. Ekoturism är något som blir allt mer 

populärare och handlar om ett ansvarsfullt resande som gynnar lokalbefolkningen, samtidigt 

som resandet inte sliter ner området man besöker utan bidrar till skydd av natur- och 

kulturområden (The International Ecotourism Society, 1992). 

 

2.4.3 Certifieringar 

En certifiering kan fungera som ett verktyg för ökad samverkan mellan aktörer men bidrar 

även till ett mer målinriktat arbete. Fler företag och verksamheter blir medvetna om kriterier 

och krav som ställs på dem och på så sätt sprids arbetet kring hållbar utveckling. Många anser 

att det är alla de olika definitionerna till hållbarhet i sig som gör det svårt att uppnå, då 

begreppet betyder olika saker för olika människor. Medan tiden går så förbättras vår 

teknologi, vilket gör att även våra syften och mål för hållbar utveckling förändras (Wall 2009, 

11-23). Det går alltså inte uppnå fullkomligt hållbar turismutveckling då allting är 

föränderligt, det sägs i stället att man ska välja att se på hållbar utveckling som en process 

(Aronsson 2000, 5-19). Följaktligen måste destinationer hela tiden fortsätta arbeta för att bli 

mer hållbara, deras arbete blir aldrig färdigt. De måste sätta upp nya mål och utmaningar för 

att förbättra sig och sin verksamhet kontinuerligt. För att bli en hållbar destination bör det 

även inledas fler samarbeten mellan kommun, lokala företag och entreprenörer men även med 

resten av individerna i samhället. Desto fler personer som blir involverade ju större chans har 

orten att utvecklas på rätt sätt (Meetings Västsverige 2012). Så många företag som möjligt bör 

jobba hårt för att uppnå kriterier för att erhålla olika miljömärkningar, certifieringar och 

kvalitetssäkringar. Dessa kan handla om att kunna erbjuda miljövänliga transporter, använda 

sig av förnyelsebar energi, källsortera (Visit Sápmi 2013) och klimatkompensera (Ljunggren 

2012). Det finns även idéer om att införa en hållbarhetscertifiering för hela destinationer inom 

norden. För att utveckla denna certifiering krävs dock statlig finansiering och stöd. Det är 



13 
 

viktigt att alla tre faktorer (miljö, ekonomi och sociala förhållanden) inom hållbarhet beaktas 

för att destinationer ska bli hållbara (Nordiska ministerrådets Småsamfundsgrupp 2012, 17). 

 

2.5 Platsmarknadsföring 

Destinationer kan gynnas av att marknadsföra sig med hjälp av platsmarknadsföring. Denna 

typ av marknadsföring används genom att förmedla utsedda bilder av sin plats som man vill 

lyfta fram. I de allra flesta fall är målgrupperna som man väljer att vända sig till 

väldefinierade redan från första början. Platsmarknadsföring kan användas för att skapa en 

helt ny image men även för att ersätta en destinations negativa image. De målgrupper som 

man inriktar sig på brukar man dela upp i tre olika grupper; näringslivet, besökare och 

potentiella inflyttare. En viktig del i denna marknadsföringstyp är så kallade ambassadörer, 

vilka kan vara invånare och individer som är stolta över sin hembygd och vill vara med och 

förmedla denna positiva bild de har av platsen för dessa målgrupper. Marknadsföringen blir 

även mer tillförlitlig när man väljer att involvera lokalbefolkningen och näringslivet då den på 

så sätt blir mer legitimerad (Ek och Hultman 2007, 28-29). Genom att använda sig av 

platsmarknadsföring kommersialiseras platsen. En destination blir på så sätt en produkt som 

kan tillverkas, marknadsföras men även konsumeras. Om man väljer att se på destinationer ur 

det perspektivet blir det tydligare hur de konkurrerar med andra platser (Ek och Hultman 

2007, 28-29) om besökare, investerare men även potentiella inflyttare (Syssner 2012, 17). 

Därför är det väldigt viktigt med platsmarknadsföring för orter med negativ 

befolkningsutveckling. Turismsektorns snabba utveckling har lett till att nya destinationer 

uppkommer och turister har fler alternativ att välja på än någonsin. Att använda sig av 

platsmarknadsföring och en image har visat sig påverka turisters beteende vid val av 

destination. De platser som har en välutformad, stark och positiv image har större chans att bli 

valda av resenärer (Echter och Brent Ritchie 2003, 37-38). Detta arbete med att förstärka, 

förändra eller förbättra en plats image är i de allra flesta fall sammankopplat med ett djupare 

förändringsarbete på politisk nivå. Arbetet bedrivs ofta av individer som företräder en stad, 

kommun eller region eftersom de har mandat på platsen. Därför är det även viktigt att ha i 

åtanke att platsmarknadsföring kan påverkas mycket utifrån det politiska styret på platsen 

(Syssner 2012, 11). Det finns de forskare och författare som uttrycker att strategisk 

marknadsföring är omedelbart avgörande och väsentlig för hur en plats står sig i förhållande 

till den världsomfattande konkurrensen om kompetent personal, investerare och 

företagsetablerare. Andra nämner att begreppet måste tas på större allvar. Arbetet med 

varumärken och slogans för städer och kommuner kan upplevas som något trivialt och ytligt 
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och på så sätt inte ha tillräckligt att göra med ”riktig” politik och samhällsutveckling (Syssner 

2012, 12). De flesta är dock överens om att en positiv bild av en plats är mer 

konkurrenskraftig än de med negativ image. Vissa kommuner behöver vända negativa 

invånarantalstrender för minskar invånarantalet så blir skatteintäkterna mindre och på så sätt 

påverkas även välfärden. Då kan platsmarknadsföring vara en strategi de kan använda sig av. 

Sedan kan man fråga sig om hur mycket små orter i runt om i Sverige verkligen konkurrerar 

med alla platser i världen om besökare, investerare och potentiella inflyttare. Det kanske 

snarare är så att de konkurrerar med sina grannkommuner eller vissa specifika platser i 

Sverige som erbjuder liknande bo- och levnadssituationer och attraktioner. Det kan även 

diskuteras huruvida en positiv image skapar medgång eller om medgång skapar en positiv 

image (Syssner 2012, 23)?  

2.6 Destinationsvarumärke 

Inom en kommun kan tillväxt uppstå på flera olika sätt. Nya invånare och företag är två 

exempel som bidrar med mer skatteintäkter och arbetstillfällen. Turister och besökare är en 

annan faktor som bidrar med tillväxt. De spenderar både tid och pengar inom kommunen, när 

de exempelvis besöker en attraktion, äter eller bor där. Alla kommuner inriktar sig på dessa 

tre målgrupper; potentiella inflyttare, företag och besökare och just därför är det viktigt att 

vara konkurrenskraftiga. Då måste kommunerna lyfta fram det som är unikt med sin kommun 

och det som efterfrågas från sina segment, alltså skapa sig ett varumärke. Allt som individer 

associerar med en kommun är en del av deras varumärke (Spjuth 2006, 7-9). 

 Logotyper används ofta i samband med varumärken och de ska vara utformade efter det som 

man vill att individer ska förknippa med sitt varumärke. Vad människor associerar med en 

kommun är vad man brukar kalla för varumärke, denna bild kan vara sann såväl som 

missvisande. Det är dock svårt att få en enhetlig bild av en hel kommun eller destination, 

vilket gör det svårt att skapa sig ett destinationsvarumärke (Spjuth 2006, 7-12). Det går att 

urskilja en trend i livstilar hos människor i dag. Tidigare var individer tillfredsställda med att 

arbeta och bo på en ort medan de semestrade på en annan, de krävde inte lika mycket av sin 

hemort. Så är inte fallet i dag. Det sägs att individer nuförtiden begär mer livskvalitet och 

många vill turista mer på sin hemort. De vill ha tillgång till natur, kultur och fritidsmöjligheter 

i nära samband till sitt boende. Man efterfrågar ett brett utbud av olika möjligheter (Florida 

2001, 260-270). Många anser att arbetet är den största anledningen till vart vi väljer att bosätta 

oss, men det beror på individen och vad som är viktigt för oss personligen. Den amerikanske 

urbansociologen Richard Florida (2001, 277) pratar mycket om begreppet platskvalitet i 
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motsats till livkvalitet. Begreppet handlar om de kännetecken som en ort definieras av och vad 

som gör den tilldragande. Han väljer att dela upp platskvalitet i tre olika faktorer; vad som 

redan existerar på en plats, vem som finns och vad som sker på platsen. Ett brett kulturutbud, 

autenticitet och mångfald anses som viktiga attribut, här efterfrågas inga massproducerade 

upplevelser. Alla de här delarna blir en del i ortens varumärke och kan användas i 

marknadsföringen av platsen då de ökar ortens attraktions- och konkurrenskraft (Florida 2001, 

277). Kultur och fritidsmöjligheter på en ort anses bidra till en ökad folkhälsa och en bättre 

livsmiljö, vilket ökar attraktionskraften vid inflyttning (Institutet för tillväxtpolitiska studier et 

al. 2008, 22).   
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3. Metod 

3.1 Inledning 
I detta kapitel tar jag upp hur jag kommer att gå tillväga när jag gör undersökningar i min 

studie. Här presenteras mitt vetenskapsteoretiska perspektiv, urval, datainsamling, tolkning, 

bearbetning och analys av data samt giltighet.  

3.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
I min studie valde jag att använda mig av både kvalitativ och kvantitativ metod, vilket innebär 

att undersökningen är både deduktiv och induktiv.  Deduktiv undersökning innebär att 

forskaren har redan existerande teori som utgångspunkt medan man med induktiv 

undersökning skapar nya teorier (Backman 1998, 48). I användandet av kvalitativ metod 

nyttjas det fenomenologiska synsättet. Detta synsätt innebär att för att forskaren ska kunna 

analysera intervjupersoners åsikter och tankar, måste den åsidosätta sina personliga 

förutfattande meningar. Det är intervjupersonens perspektiv som står i fokus och hur den 

personen uppfattar verkligheten (Bryman 2011, 32-33).  För den kvantitativa metoden är 

synsättet positivism och även här är det viktigt att forskaren är objektiv och fördomsfri. 

Verkligheten bevisas med hjälp av empiri (Bryman 2011, 30). Jag har använt mig av båda 

synsätten.  

3.3 Urval 
Till den kvantitativa enkätundersökningen är urvalet målinriktat. Jag valde att skicka ut min 

enkät till alla anställda inom kommunen och till alla i gruppen Attraktionskraft Kisa, som 

jobbar just med hur man kan öka ortens attraktionskraft. Detta urval gjordes dels ur 

bekvämlighetssynpunkt och dels på grund av tidseffektivitet, samtidigt som dessa 

respondenter är väl insatta i hur det är att antingen bo eller arbeta i Kisa. Urvalsgruppen består 

av 1076 stycken personer i åldrarna 15-73 år. Antalet insamlade enkäter blev 158 under den 

vecka jag valde att samla in enkäten, den 4-11 april 2013. Bortfallet blev 85 procent. 

Könsfördelningen i enkätundersökningen var 46 stycken män och 112 stycken kvinnor.  

Som framgår av figur 2 så var flest respondenter kring 41-50 år. Vid insamlingen av 

enkätundersökningen fanns ingen plan för att få en jämn fördelning över generationerna. Att 

resultatet blev som det blev är helt slumpmässigt. 
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Figur 2: Respondenternas åldrar. 

Jag valde att använda mig av kommunanställda personer till enkätundersökningen då dessa 

arbetar i Kisa och har kunskap och åsikter om orten. Att skicka ut enkäten till alla 

kommunanställda blev snabbt och effektivt då det bara krävdes att ett mejl med bifogad enkät 

skickades ut. Ett snöbollsurval har även gjorts då jag skickade enkäten till Ingemar Bengtsson 

i Attraktionskraft Kisa som vidarebefordrade enkäten till alla medlemmar i gruppen. Denna 

grupp ville jag ha med i mitt urval då jag anser att medlemmarna är specifikt kunniga inom 

just mitt forskningsområde kring attraktionskraft och inflyttning.  

När det kommer till den kvalitativa forskningen i uppsatsen så har ett strategiskt urval 

genomförts, där jag försöker åstadkomma en slags överrensstämmelse mellan mina 

frågeställningar och urvalet. Urvalet är målinriktat då sju stycken intervjupersoner har valts ut 

som jag anser är relevanta för min studie och som jag behöver för att uppfylla mitt syfte. Jag 

vill få in olika perspektiv till min studie och valde därför att inrikta mig på kommunen, 

företagare och invånare. Personerna som jag har valt ut anser jag relevanta för mina 

frågeställningar (Bryman 2011, 434-436) då de alla är en del av turismen på orten. De 

företagare som valts ut har verksamheter som tillhör de största attraktionerna på orten samt ett 

av de få boendealternativen. Från kommunen har en intervju med en politiker vid namn Malin 

Svensson genomförts samt Ann-Louise Södersten, turistansvarig inom kommunen. Dessa 

personer valdes ut då de är insatta i Kisas turismen samt dess framtida utveckling. Växtkraft 

Kinda är en ekonomisk förening som har sin verksamhet i Kisa och denna förening har också 

intervjuats. Denna förening verkar för bland annat tillväxt, inflyttning och attraktionskraft 

genom näringslivet. Företagen som studiens intervjuer riktar sig till är Café Columbia & 

Emigrantmuseet, Tolvmannabacken, HargOdlarna och Föllingen Hotell. Dessa val gjordes för 

att få med olika typer av turism, kultur, sport, mat och boende. Intervjuerna genomfördes 25 

mars till den 14 maj 2013. Samtliga utvalda personer till den kvalitativa undersökningen har 
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godkänt användande av sitt namn, material från intervju samt att bli direktciterade utifrån 

deras svar på mina frågor.  

3.4 Datainsamling 

Intervjuerna som utförts har varit semistrukturerade, vilket innebär att jag har utgått ifrån en 

intervjuguide (se bilaga 2) med olika teman och frågor som jag ville ha svar på. Däremot har 

intervjupersonen relativt stor frihet att besvara mina frågor hur de vill. När jag valde att ha 

semistrukturerade intervjuer kan även nya frågor uppkomma under intervjuen och jag kan gå 

djupare och få reda på mer än om jag hade haft en mer strikt intervju. Denna typ av 

intervjustrategi passar till min forskning eftersom jag har ett förhållandevis specifikt fokus, då 

jag har mina tre stycken frågeställningar som jag vill ha svar på. De intervjuer jag har gjort 

med turismföretag ville jag till viss del kunna jämföra resultaten emellan dem. Då är det att 

föredra att frågorna som ställs är relativt lika (Bryman 2011, 414-416). I intervjuer är det 

intressant att höra vad personerna säger men även hur de säger dem. Därför är det en fördel att 

spela in intervjuerna, så man kan gå tillbaka och återuppleva dem och alla intryck. När man 

som forskare ska sitta och föra allt för noga anteckningar kan man missa vissa intryck som 

man skulle uppmärksammat annars (Bryman 2011, 428) 

Till den kvantitativa undersökningen har en enkätundersökning genomförts. Enkäten har 

skickats ut till kommunanställda och Attraktionskraft Kisa. Valet att använda mig av en 

enkätundersökning när det kommer till arbetande/boende i Kinda kommun är för att snabbt 

kunna få en generell bild av deras åsikter om Kisa och deras turism. Frågeformuläret (se 

bilaga 1) består av tolv stycken frågor med kryssfrågor och en del öppna frågor där man får 

besvara helt med egna ord. Det finns både fördelar och nackdelar med öppna frågor. Många 

forskare väljer att använda sig av slutna frågor i större utsträckning då öppna frågor är svårare 

att bearbeta. Denna typ av fråga kan vara bra att använda, då man inte påverkar 

respondenternas svar i någon form, de får ingen riktning av forskaren. Vid bearbetning av 

svar på en öppen fråga märker man även hur viktig frågan är för respondenterna, beroende på 

hur utförliga deras svar är. Nackdelar kan vara att det är tidskrävande att bearbeta svaren, det 

är mer mödosamt för respondenterna vilket kan leda till större bortfall (Bryman 2011, 243-

246). 
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3.5 Tolkning, bearbetning och analys 

Enkätens resultat har sammanställts i Excel och presenterats i olika typer av diagram. Utifrån 

dessa sammanställningar har jag sedan dragit slutsatser och sammankopplat dessa till mitt 

syfte och mina frågeställningar. Intervjuerna har spelats in, transkriberats och analyserats 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Med hjälp av en innehållsanalys har jag försökt hitta 

bakomliggande teman i intervjuerna. Resultaten från mina intervjuer har jag jämfört, 

kategoriserat utifrån mina frågeställningar, för att kunna uppfylla mitt syfte.   

3.6 Giltighet 

Reliabilitet innebär om en studie är tillförlitlig, att man får samma resultat om man upprepar 

studien. Om exempelvis min studie skulle genomföras på en annan glesbygdsort, skulle den 

ge upphov till samma resultat då? I sådana fall är reliabiliteten hög. För att öka 

tillförlitligheten ska man som forskare vara väl förberedd, formulera tydliga instruktioner, 

frågor och svarsalternativ. Vid transkribering av intervjuer ska man försöka göra dessa så 

snart efter intervjutillfället som möjligt och dessutom kontrollera en extra gång med 

inspelningen. Desto högre reliabilitet en undersökning har, desto starkare blir 

förutsättningarna för att undersökningens validitet också blir hög. Validitet handlar om 

giltighet. Begreppet innebär om en studie i själva verket uppmäter det som den ska mäta 

(Kvale och Brinkmann 2009, 14-20). Min enkätundersökning har ett relativt högt bortfall, 

vilket kan tyda på att reliabiliteten är låg. Dock anser jag att jag har fått in ett tillräckligt stort 

underlag för att kunna dra slutsatser från resultatet. Bortfall är ett av de stora problemen med 

enkätundersökningar då det alltid finns individer som inte vill delta i undersökningen. Det 

finns även forskning som tyder på att bortfall ökar mer och mer i olika länder (Bryman 2011, 

192). Validiteten anser jag ändå vara hög, då min enkät och mina intervjuer undersöker de 

frågeställningar som jag hade som plan att få besvarade.  
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4. Resultat 

4.1 Inledning 
Det fjärde kapitlet behandlar resultaten av mina intervjuer samt min enkätundersökning. 

Dessa presenteras i form av olika diagram och med hjälp av en innehållsanalys visas 

intervjusvaren i olika kategorier.  

4.2 Frågor och svar på enkätundersökning 

Fråga 1. Anser du att turismen i Kisa är något positivt eller negativt? 

90 % av respondenterna anser att turismen i Kisa är något positivt, 3 % ansåg att den är 

negativ och 8 % svarade att de inte visste. 

Fråga 2. Vill du att Kisa ska attrahera fler turister? 

Hela 96 % av respondenterna vill att Kisa ska locka fler turister medan 4 % svarade att de inte 

vet om de vill att Kisa ska göra det. Ingen respondent svarade nej på denna fråga. 

Fråga 3. Vilken av följande turismtyper skulle du vilja utvecklades ytterligare för 

boende och besökare i Kisa? 

Som framgår av figur 3 så kan man avläsa att flest respondenter ville att naturturism och 

ekoturism skulle utvecklas ytterligare på 34 %. Sedan följde svaren i följande ordning: kultur- 

och evenemangsturism 22 %, matturism 15 %, hälsoturism 10 %, äventyrsturism 9 % samt 

handel, även den på 9 %.   

 

Figur 3: Respondenternas åsikter om vilka turismtyper som bör utvecklas ytterligare i Kisa.  
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Fråga 4. Vad tror du en ökad turism kan medföra för Kisa? 

Som framgår av figur 4 anser respondenterna att ökad turism kan medföra följande för Kisa: 

arbetstillfällen (32 %), inflyttning (16 %), sätter orten på kartan (11 %), ökade inkomster (12 

%), marknadsför Kisa (10 %), förbättrar utbudet av aktiviteter (19 %).  

 

 

Figur 4: Respondenternas åsikter om vad ökad turism kan medföra för Kisa.  

Fråga 5. Skulle du rekommendera andra personer att semestra i Kisa? 

75 % av respondenterna skulle rekommendera andra personer att semestra i Kisa, 18 % vet 

inte om de skulle göra det. 8 % svarade att de inte skulle rekommendera andra personer att 

semestra på orten. 

Fråga 6. Anser du att Kisa har en tydligt utformad profil? 

Som framgår i figur 5 så anser 46 % av respondenterna att Kisa inte har en tydligt utformad 

profil, 35 % svarade att de inte vet om de har det. 19 % av de medverkande respondenterna 

svarade ja, att de anser att Kisas profil är tydligt utformad.   

 

Figur 5: Respondenternas åsikter om Kisas profil.  
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Fråga 7. Vad förknippar du med orten Kisa? 

Som framgår av figur 6 så förknippar flest respondenter vacker natur (31 %) och 

Tolvmannabacken (21 %) med Kisa. Sedan följde följande kategorier: Café Columbia & Kisa 

Emigrantmuseum (16 %), Magnus Samuelsson (13 %), Inger Nilsson (11 %) och många sjöar 

(8 %). 

 

Figur 6: Vad respondenterna förknippar med Kisa.  
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Fråga 8. Vad anser du bör utvecklas för att behålla redan boende i Kisa och attrahera 

nya inflyttare till orten? 

Som framgår av figur 7 så anser flest respondenter att arbetsmöjligheter bör utvecklas i Kisa 

(44 %), därefter följer svaren i följande ordning; kommunikationer (22 %), bostäder (15 %), 

fritidsmöjligheter (11 %), kommersiellt utbud (4 %), utbildningsmöjligheter (3 %) och övrigt 

(2 %). 

 

Figur 7: Vad respondenterna anser bör utvecklas i Kisa.  

Fråga 9. Om du svarade övrigt på föregående fråga - vad i sådana fall? 

Som framgår av figur 8 så ansåg respondenterna som svarade övrigt på föregående fråga att 

framtidstro (50 %), bättre öppettider om kvällarna hos verksamheter (20 %) och mer satsning 

på ungdomar (30 %) bör utvecklas för att behålla redan boende i Kisa och attrahera nya 

inflyttare till orten. 

 

Figur 8: Övrigt. 
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Fråga 10. Som avslutning får du gärna ange några konkreta förslag på hur man skulle 

kunna öka Kisas attraktionskraft inom besöksnäringen. 

Som framgår av figur 9 anser respondenterna att man kan öka Kisas attraktionskraft genom 

att: bredda aktiviteterna kring Tolvmannabacken (40 %), satsa på fler aktiviteter och 

fritidsmöjligheter för ungdomar (13 %), bättre och mer tilltalande skyltar vid infart i Kisa (11 

%), simhall (10 %), utnyttja närliggande attraktioner exempelvis Astrid Lindgrens Värld (10 

%), bättre öppettider kvällstid hos caféer och restauranger (8 %) och bättre marknadsföring 

och paketering av attraktioner/boende (8 %).  

 

Figur 9: Respondenternas konkreta förslag på hur Kisas attraktionskraft kan ökas. 

Enkätundersökningens bortfall blev 85 %. Mitt bortfall kan bero på att enkäten bara fanns 

tillgänglig för besvarande under en vecka. För att minska bortfallet hade jag kunnat förlänga 

perioden, då enkäten kunde fyllas i. Jag kunde dessutom ha skickat ut påminnelser under detta 

skede. Möjligen hade jag fått in fler enkäter om jag gjort detta men det är inte säkert. 

Bortfallet kan givetvis påverka mitt resultat i slutändan och detta är jag medveten om. 
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4.3 Innehållsanalys av intervjuer 

4.3.1 Turistattraktion 

Samtliga respondenter var övertygade om att man bör satsa på det som redan finns i Kisa i 

dag. Många ansåg att entreprenörer och företag inte ska se varandra som konkurrenter utan att 

orten och kommunen gynnas av att rekommendera varandra för att få besökare att stanna 

längre inom Kisa. De vill även att det i större utsträckning ska förekomma mer samarbeten 

mellan företagen, mer paketlösningar. Dock skulle orten behöva någon ytterligare 

reseanledning men man ser gärna att man satsar på något som man redan är stark på, 

exempelvis utvecklar en existerande attraktion. Respondenterna är överrens om att Kisa har 

en bra geografisk placering, mellan Linköping och Vimmerby som bör utnyttjas mer. I dag 

har man en genomfartsväg som går rakt genom samhället, men på sikt vill man få till en 

bifartsled. Innan dess dock bör man se över hur man kan attrahera fler förbipasserande. 

Många nämner även Astrid Lindgrens Värld och att man bör få till fler paketlösningar 

tillsammans med deras utbud. Astrid Lindgrens Värld har planer på att förlänga sin säsong 

och erbjuda mer aktiviteter vintertid. Då bör man utnyttja de vinteraktiviter som Kisa har att 

erbjuda, såsom skidanläggningen Tolvmannabacken och naturisbanan på sjön Åsunden.   

”Entreprenörer behöver lära sig att samverka för att ta fram attraktiva paket 

och göra det enkelt för kunden.” Roland Frithiofsson, Växtkraft Kinda 

4.3.2 Varumärke 

Kisas profil anses inte vara tillräckligt tydlig. Intervjupersonerna betraktar Tolvmannabacken 

som det starkaste varumärket men anser att det krävs mer arbete kring detta. Respondenterna 

är positiva till den nya regimen av skidanläggningen och har förhoppningar på att arbetet vid 

och omkring Tolvmannabacken på sikt kan utökas. Det nämns dock även att många utifrån 

kommunen kan ha en negativ bild av orten.  

”… men vad folk förknippar med Kisa, om du frågar svenskar, så är det tyvärr 

bankrånet. Man glömmer inte det. Då vet alla.” Ann-Louise Södersten, 

turismansvarig Kinda kommun.  

Arbetet kring varumärket men även turismen i stort måste även klargöras. Entreprenörer och 

företag inom turismsektorn måste bli bättre informerade om mål och visioner som kommunen 

har med ortens turism. En tydligare strategi behöver tas fram för framtida turismutveckling. 

Det efterfrågas även att en specifik person anställs för att arbeta just med dessa frågor kring 
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regional utveckling, tillväxt, inflyttning mm. Det behövs även marknadsföring av hela 

kommunen i stort och detta skulle kunna göras med hjälp av ett starkt varumärke.  

4.3.3 Hållbar destinationsutveckling 

Utifrån respondenternas perspektiv märks det av säsongsvariationer inom turismen på orten. 

De allra flesta nämner att sommaren är högsäsongen.  

”Sommaren har vi ju mycket, mycket mer. Kanske tio gånger mer än under 

lågsäsong.” Erik Zentio, Café Columbia, Kisa Emigrantmuseum. 

Skidanläggningen Tolvmannabacken har givetvis vintern som högsäsong och HargOdlarna 

nämner jul som en bra period för deras verksamhet. Det är inte alla destinationer som kan 

erbjuda sina turister bra aktiviter både sommar och vinter, men det kan Kisa och de har 

potential att bli mer av en året-runt destination.  Eftersom fiske och jakt är populärt i området, 

så finns det möjlighet att attrahera fler besökare med detta intresse även vår och höst.  

”Där menar jag att vintertid, så har vi de bästa förutsättningarna i den här 

regionen att leverera någonting bra.” Roland Frithiofsson, Växtkraft Kinda. 

Respondenterna nämner även att dessa säsongsvariationer inte är hållbart i längden. Under 

den ökade tillströmningen av turister sommartid räcker inte parkeringsplatserna till. Det 

ideella arbetet berörs också vid intervjuerna, att detta på sikt inte är hållbart. Turismen måste 

vara bärkraftig och entreprenörer måste kunna livnära sig på sina besökare.  

”Inte lägga en massa tid på saker för att det ska göras massa kul grejer under 

en period och sen fanns det i princip ingenting, det går inte i längden, det är 

inte hållbart utan det måste vara näringsmässigt.” Malin Svensson, vice 

ordförande kommunstyrelsen, Kinda kommun.   

Entreprenörerna som intervjuats säger dock att stöd för nystartade och befintliga företag 

måste tydliggöras, något som även politiker Malin Svensson håller med om. Samtliga 

respondenter säger att hållbart arbete är något som man har med sig i grunden men många av 

dem anser att hållbarhets-, miljö- och kvalitetscertifieringar ofta är alldeles för omständigt.  

 ”Vi liksom strävar efter att göra så mycket vi kan på de här listorna men vi 

känner att vi får slå knut på oss själva om vi ska kunna uppfylla alla dem här 

kraven som är på det här.” Charlotte Andersson, Föllingen hotell.  
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Många nämner hur viktigt värdskapet är och bemötandet av besökare. Det Goda Värdskapet 

är ett pris som delas ut årligen till ett företag som arbetar hårt för just dessa kvaliteter.  

Respondenterna är alla överrens om att vara en liten ort, som Kisa har både sina fördelar och 

nackdelar. De fördelar som nämns är att alla känner alla, gemenskapen och den stolthet och 

lojalitet som finns bland invånarna för sin hemort.  

”… gott värdskap, att ser man en husvagn inne i Kisa och någon som ser jätte 

förvirrad ut, då går man och frågar om det är något man kan hjälpa till med. 

Alltså, det är bemötande.” Ann-Sofie Johansson, HargOdlarna.  

Är man stolt över sin hemort och positivt inställd till turism så kan invånarna vara en enorm 

attraktionskraft för återbesök. 
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5. Analys och slutsatser 

5.1 Inledning 
I detta sista och avslutande kapitel kommer jag att analysera mina resultat från 

enkätundersökningen och intervjuer för att sedan dra slutsatser utifrån mina frågeställningar. 

De tre huvudfrågorna som jag har utgått ifrån kommer att besvaras och analyseras.  

5.2 Analys och slutsatser 
Majoriteten av respondenterna från enkätundersökningen är positiva till turismen på orten och 

vill att Kisa ska attrahera fler besökare. De anser att besöksnäringen kan bidra med 

arbetstillfällen, inflyttning till orten, marknadsföring av Kisa, ökade inkomster och förbättrat 

utbud av aktiviteter för både turister och boende. Just arbetstillfällen är den kategori som 

respondenterna anser vara viktigast för att locka fler besökare och inflyttare till Kisa. Det är 

allmänt känt att sysselsättningen inom turismsektorn ökar mest i dagens läge, samtidigt som 

ökade turistströmmar ökar konsumtionen på destinationen (Nordiska ministerrådets 

Småsamfundsgrupp 2012, 16). Därför borde kommunen satsa ännu mer på turism. Turism 

marknadsför även en ort och sätter den på kartan – man flyttar inte till en ort man inte känner 

till. Med hjälp av turism attraherar man människor till destinationen, vilket på sikt kan leda till 

ökad inflyttning men även nya företag och investerare till orten och övriga regionen. Om 

lokalbefolkningen är involverad och positivt inställd till turismen kan det även bidra till en 

ökad stolthet för sin hemort och gemenskap bland invånarna.  

 

Respondenterna förknippar vacker natur, Tolvmannabacken, Café Columbia & Kisa 

Emigrantmuseum, Magnus Samuelsson, Inger Nilsson och många sjöar med Kisa. Dock 

nämner de flesta att ortens profil och image inte är tillräckligt tydlig eller att de inte vet om 

den är det, vilket i sig borde tyda på att den inte är det. Det är möjligt att profilen är dåligt 

kommunicerad till allmänheten, men jag tror snarare att det handlar om att det inte finns en 

stark profil framtagen för Kisa. Jag tror även att många individer utanför kommunen 

förknippar Kisa med bankrånet och polismorden i Malexander 1999, detta nämner även Ann-

Louise Södersten, turismansvarig i Kinda kommun, vid vår intervju. Denna negativa image är 

något som måste bytas ut mot en positiv bild för att attrahera fler besökare och inflyttare till 

orten. Tolvmannabacken är en attraktion som skulle kunna vara en del av denna image, men 

då tror jag att det är viktigt att de kan erbjuda året runt turism. Ett varumärke bör kunna 

attrahera individer sett över hela året, inte bara en säsong. Många respondenter efterfrågar just 

en breddning av aktiviteterna ute vid Tolvmannabacken för att öka Kisas attraktionskraft. Fler 
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fritidsmöjligheter för ungdomar är en annan faktor som man lyfter fram. Även här har 

Tolvmannabacken en målgrupp att sikta in sig på, precis som under lågsäsong kunna erbjuda 

konferenser med exempelvis team-buildingbanor. Emigrationen är en annan faktor som 

många associerar med Kisa i och med deras Emigrantmuseum. Museet är en av de stora 

attraktionerna på orten och denna skulle kunna byggas ut ytterligare, där man på något sätt 

levandegör historien kring utvandringen till USA. Konceptet utnyttjas även med hjälp av 

Amerikaveckan, varannan sommar i Kinda och Ydre kommun. På sikt skulle Amerikaveckan 

kunna bli så pass stor att man precis som med medeltidsveckan, associerar med Gotland. Om 

detta ska vara möjligt tror jag dock att evenemanget måste marknadsföras mer samt vara 

återkommande samma vecka, varje år. Den profil som skapas kring Kisa måste oavsett 

motivera besökare till att flytta dit. Flertalet av de respondenter som varit med vid 

enkätundersökning och intervjuer nämner att man bör satsa på det som man redan har på 

destinationen och det som man är bra på. Då tror jag att Tolvmannabacken och Kisa 

Emigrantmuseum är två säkra kort. Sedan kan man diskutera om emigrationen, alltså att man 

valde att flytta ifrån orten är något att skapa en profil kring, när man vill attrahera fler 

inflyttare till orten. I och med att emigrationen är en del av Kisas historia, så tror jag definitivt 

att man ska använda sig av konceptet men jag anser inte att det ska användas som varumärke.   

Precis som de flesta destinationer så har Kisa säsongsvariationer, där sommaren är mest 

populär. Vintern är dock relativt välbesökt på grund av skidanläggningen Tolvmannabacken 

och Åsundens naturisbana. Redan i dag försöker de förlänga säsongerna med hjälp av Kinda 

Dagen och Östgötadagarna. Kinda Dagen var den 12 maj 2013 och Östgötadagarna första 

helgen i september. Dessa dagar är till för besökare men även för boende inom kommunen 

eller länet att lära känna sin hembygd. Ann-Louise Södersten, turismansvarig Kinda kommun 

nämner även att då jakt och fiske är populärt i området, så är det vår och höst många 

genomför dessa aktiviteter. Detta tyder på att om de kan marknadsföra sina lågsäsonger i 

större utsträckning så har Kisa stor potential att bli en året-runt destination och på så sätt få en 

jämnare beläggning över året. Genom att erbjuda året-runt turism blir Kisa även en mer 

hållbar destination, främst ekonomiskt och socialt sett. De flesta forskare är positivt inställda 

till året-runt turism och lyfter fram säsongsvariationers negativa konsekvenser. Butler (1998, 

17-18) nämner dock att lågsäsonger kan vara väsentliga för miljöns bästa. Under perioder 

med färre turister får naturen en chans att återhämta sig inför tillkommande säsong. 

Genomfartsresenärer är i dag en av de viktigaste målgrupper inom Kisas turism. För att 

attrahera dessa besökare bör nya och mer tydliga skyltar sättas upp vid infart till orten, som 
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lockar till ett stopp på vägen. Orten skulle också på ett bättre sett kunna utnyttja sin 

geografiska placering gentemot Vimmerby och Linköping för att skapa paketlösningar, 

exempelvis med Astrid Lindgrens Värld. Nu när Astrid Lindgrens Värld ska utvidga sin 

vintersäsong är det ett ypperligt läge att skapa samarbeten och dra nytta av destinationens 

vinteraktiviteter.    

I dag finns det inget renodlat ekoturismföretag i Kisa, dock finns det oerhört stor potential för 

att utveckla detta på destinationen. Respondenterna från enkätundersökningen nämnde även 

att natur- och ekoturism var den turismtyp som de helst ville skulle utvecklas ytterligare för 

redan boende och besökare. Hållbar turism efterfrågas av marknaden, den gynnar 

lokalbefolkningen och sliter inte på natur - och kulturvärdena på destinationen. Jag anser att 

för att attrahera fler besökare och för att i framtiden kunna fortsätta att erbjuda turism i Kisa, 

så bör det satsas mer på denna turismtyp. Efter genomförda enkätundersökningar bland 

turister skriver Budeanu (2007, 500-502) att det går att urskilja att turister är medvetna om 

deras resandes negativa följder och de ser positivt på möjligheten att kunna minska dessa. 

Även om majoriteten av respondenterna i denna studie medger att de är mycket bekymrade 

över ohållbarheten inom vissa typer av turism är det bara 10 % av dem som faktiskt ändrar 

sina val av konsumtion på grund av detta faktum. Dessa val kan handla om transportmedel 

eller lokalproducerade varor på destinationen. Detta tyder följaktligen på att även om 

destinationen kan erbjuda mer hållbara val, så måste man fortsätta arbetet med att faktiskt få 

besökare att välja de bättre alternativen. Destinationen måste kunna konkurrera med andra 

besöksmål även i andra perspektiv, såsom när det kommer till pris och marknadsföring. 

För att destinationen ska arbeta för att bli mer hållbar skulle jag rekommendera att de arbetade 

mer för att uppnå vissa hållbarhetscertifieringar och kvalitetsmärkningar. Många av 

respondenterna i undersökningen anser att certifieringar som finns i dag ofta blir omständiga 

och det finns så många att det mest blir förvirrande. Detta nämns även av andra forskare 

såsom Budeanu (2007, 500-502), som skriver även hon att alla dessa miljömärkningar och 

certifieringar kan tyckas skapa mer förvirring än vägledning. Kisa och övriga kommunen 

säger sig arbeta efter vision 2020 med målet att fördubbla besöksnäringen fram till år 2020. 

Vision 2020 ska uppnås bland annat genom att få fler svenskar att resa inom Sverige och öka 

insatserna för att bli mer hållbara inom besöksnäringen (Svensk Turism 2010, 3-27). Många 

respondenter anser dock att det inte finns tillräckligt tydliga strategier framtagna som orten 

arbetar aktivt för att uppnå. Om det fanns en tydligare strategi, tydligare mål och visioner från 

kommunen som alla är informerade om, så skulle det bidra med ett mer målinriktat arbete 
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samt att alla drar åt samma håll inom besöksnäringen. Kommunen och företagare skulle 

kunna sitta ner och bestämma mer vad man vill uppnå i helhet med besöksnäringen, men även 

hur man kan bli mer hållbar som destination. Då skulle man kunna välja ut några 

certifieringar som man anser viktiga och tillsammans arbeta för att uppnå dessa kriterier. På så 

sätt blir även fler informerande om hållbarhetstänk och mer kunniga inom området.  

5.6 Avslutande ord 

Turism kan spela en oerhört stor roll vid arbetet att attrahera nya besökare och inflyttare till en 

ort. Besöksnäringen bidrar till fler arbetstillfällen och med hjälp av turistströmmar kan service 

och utbud på en ort bibehållas, då de bidrar till ökad konsumtionen på platsen. En 

turistattraktion kan ofta vara något som utmärker en ort och kan vara med och skapa ett 

varumärke för destinationen. Ett turismrelaterat varumärke sätter orten på kartan och 

marknadsför den. Individer väljer inte att besöka eller flytta till en ort som de inte känner till, 

så marknadsföring är väsentligt. Det är dock viktigt att man har en positiv image utåt sätt. Om 

man inte har det bör orten byta ut deras negativa image till något positivt och attraktivt. I 

denna studie har det visat sig att de flesta respondenter anser att Kisa ska satsa på det som de 

redan har på orten och utveckla det ytterligare, såsom skidanläggningen Tolvmannabacken. 

För att destinationer ska bli mer hållbara bör de satsa på att erbjuda året-runt turism, hållbara 

turismalternativ såsom ekoturism och arbeta för att erhålla olika hållbarhetscertifieringar.   
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Anna Zentio, arrenderar Café Columbia & Kisa Emigrantmuseum 

Erik Zentio, arranderar Café Columbia & Kisa Emigrantmuseum 

 

Karta Kinda kommun: http://www.kindaturism.se/hitta-hit, (hämtad 2013-05-19) 

  

http://www.visitsapmi.com/sv/Sapmi-Experience/Miljoplan/
http://www.vastsverige.com/vastsvenska-turistradet/artiklar/Destinationsutveckling/
http://www.kindaturism.se/hitta-hit
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Bilaga 1. 

Turism och regional utveckling - Kisa 

Mitt namn är Anna Kjellberg och jag studerar tredje året på Hållbar turismutveckling 

programmet vid Högskolan i Halmstad. Denna enkät utgör en del av underlaget till min c-

uppsats om turismens inverkan på inflyttningen till en ort. Studien fokuserar på orten Kisa, 

Kinda kommun.  

 
Ålder: _________ 

Var vänlig markera med kryss följande fråga. 

Kön:   Man    Kvinna  

 

1. Anser du att turismen i Kisa är något positivt eller negativt? Kryssa för rätt alternativ. 

Positivt   Negativt    Vet inte  

2. Vill du att Kisa ska attrahera fler turister? Kryssa för rätt svar. 

Ja    Nej    Vet inte 

  

3. Vilken av följande turismtyper skulle du vilja utvecklas ytterligare för boende och besökare i 

Kisa? Markera den turismtyp du vill ska utvecklas helst.  

• Hälsoturism (spa och liknande)  

• Kultur- och evenemangsturism (t. ex konserter, teater)  

• Naturturism, ekoturism (t. ex fiske, paddling, vandring)  

• Handel (t. ex gårdsbutiker, kläder, mat)  

• Äventyrsturism (t. ex femkamp, klättring och liknande)  

• Matturism (t. ex café, restaurang, marknader)  

     Var god vänd sida. 
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4. Vad tror du en ökad turism kan medföra för Kisa? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Skulle du rekommendera andra personer att semestra i Kisa? Kryssa för rätt alternativ. 

Ja    Nej   Vet inte  

 

6. Anser du att Kisa har en tydligt utformad profil? Kryssa för rätt alternativ. 

 

Ja    Nej   Vet inte  

 

7. Vad förknippar du med orten Kisa? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. Vad anser du bör utvecklas för att behålla redan boende i Kisa och attrahera nya inflyttare till 

orten? Kryssa för den du anser är viktigast, endast ett alternativ.  

 

• Bostäder  

• Utbildningsmöjligheter  

• Kommersiellt utbud  

• Fritidsmöjligheter  

• Kommunikationer  

• Arbetsmöjligheter  

 

• Övrigt  

 

9. Om du svarade övrigt på föregående fråga – vad i sådana fall? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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10. Som avslutning får du gärna ange några konkreta förslag på hur man skulle kunna öka 

Kisas attraktionskraft inom besöksnäringen. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2.  

Intervjufrågor 
Till Johan Larson - Tolvmannabacken, Charlotte Andersson - Föllingen hotell,  

Ann-Sofie Johansson – HargOdlarna, Erik och Anna Zentio – Café Columbia & Kisa 

Emigrantmuseum. 

1. Presentera er och vilka roller ni har i er verksamhet samt kortfattat beskriv er 

verksamhet. 

2. Hur ser er verksamhet ut rent säsongsmässigt? 

3. Vad gör ni för att locka fler besökare under lågsäsong? 

4. Vilka andra aktörer samarbetar ni med? 

5. Vad anser du vara Kisas främsta fördelar och nackdelar? 

6. Vilken roll anser du att turismnäringen har för den regionala utvecklingen? 

7. Finns det något slags stöd att få som egenföretagare i Kisa? 

8. Är ni medvetna och informerade om kommunens mål och visioner för turismen? 

9. Vad anser du att Kisa behöver utveckla för att attrahera fler besökare och potentiella 

inflyttare? 

10. Arbetar ni på något sätt för att bli hållbarare som verksamhet? 

11. Har ni några hållbarhets-, miljö- eller kvalitetsmärkningar? 

 

Frågor till politiker Malin Svensson: 

1. Beskriv kortfattat vem du är och vad du jobbar med. 

2. Vilken roll anser du att turismnäringen har för den regionala utvecklingen? 

3. Vad har Kinda kommun för visioner, mål och planer för turismen inom 

kommunen? 

4. Vad anser du vara Kisas främsta fördelar och nackdelar? 

5. Hur arbetar ni för att bli en hållbarare destination? 

6. Kinda kommun har som mål att år 2020 ska invånarantalet ligga på 10 500 

stycken. Hur ska ni uppnå detta? 

7. Det finns ju en nationell strategi för svensk besöksnäring men har Kinda kommun 

en tydligt klarlagd strategi som ni arbetar med? 

8. Hur arbetar ni för att göra Kisa attraktivare? 

9. Erbjuder ni något slags stöd för egenföretagare? 

10. Har Kisa en tydlig profil – vad förknippar man orten med? Vad vill ni att individer 

ska förknippa Kisa med? 

 

Frågor till Roland Frithiofsson och Kjell Holmström - Växtkraft Kinda: 

 

1. Presentera er era roller i er verksamhet och beskriv kortfattat er verksamhet. 

2. Vad anser du vara Kisas främsta fördelar och nackdelar? 

3. Vilken roll anser du att turismnäringen har för den regionala utvecklingen? 

4. Är ni medvetna och informerade om kommunens mål och visioner för turismen? 

5. Vad har ni för samarbeten på gång inom turismnäringen?  

6. Hur tror ni att man kan öka Kisas attraktionskraft? 

7. Arbetar ni på något sätt för ökad hållbarhet inom er verksamhet? 
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Frågor till Ann-Louise Södersten – turismansvarig Kinda kommun: 

 

1. På vilket sätt anser du att turismnäringen har betydelse för den regionala 

utvecklingen? 

2. Vad anser du vara Kisas främsta fördelar och nackdelar? 

3. Vad för slags turism har Kisa främst? 

4. Hur många turister per år beräknar ni att Kisa har? 

5. Vilka är de främsta attraktionerna? 

6. Finns det en tydlig turismstrategi framtagen som ni använder er av? Hur ser den ut? 

7. Vad anser du Kisa behöver utveckla för att locka fler besökare och inflyttare? 

8. Vad behövs det för nya attraktioner? 

9. Hur ser turismen ut rent säsongsmässigt?  

10. Arbetar ni på något sätt för hållbar turism? För att bli en hållbar destination? 

11. Har ni några hållbarhets-, miljö- eller kvalitetsmärkningar? 

12. Vad finns det för möjligheter och svårigheter med turismutvecklingen i Kisa?  

13. Har Kisa en tydlig profil – vad förknippar man orten med? Vad vill ni att individer ska 

förknippa Kisa med? 

 

 

 

 


