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Sammanfattning 

Konkurrensen mellan regioner har triggat det varumärkesbyggande som idag är en 
stor del av många regioners utvecklingsarbete.  
 
Turismen och resandet ökar konstant. Även det allmänna intresset för hållbar 
utveckling och ett mer utbrett miljöarbete tar fart. Tillsammans ses hållbar turism 
och ekoturism som de viktigaste faktorerna i framtidens resande. Lockandet av just 
turism med hjälp av destinationsutveckling blir ofta en förlängning av ett 
varumärkesbyggande för en region.  
 
Halmstad är Sveriges 18:e största kommun med cirka 93 000 invånare. Stränderna 
och sommaren har gjort staden till en stor allmänt känd turistort. Men hur fungerar 
Halmstads imageskapande och kommuniceringen av denna bild? 
 
Studiens syfte är att öka kunskapen om hur väl den tänkta, förmedlade bilden av 
Halmstad som turistdestination överensstämmer med den bild som turister faktiskt 
upplever samt förtydliga hur kommuniceringen av denna bild fungerar och ge 
förslag på förbättringar i arbetet. Studiens frågeställning blir då följaktligen.  
 
• Vilken uttänkt och projicerad image av destinationen Halmstad vill 
Kommun/Region förmedla till svenska besökare? 
 
• Hur mycket av den tänkta, förmedlade bilden av turismdestinationen Halmstad 
upplever besökaren? 
 
• Hur stor plats har begreppet hållbar utveckling i den projicerade och den 
uppfattade bilden Halmstad? 
 
En teoretisk referensram som förklarar de grundläggande principerna inom 
imageskapande, det subjektiva perspektivet och problematiken med att fastställa 
kärnvärden och en lyckad platsmarknadsföring har legat till grund för den fortsatta 
forskningen i studien. 
 
För en väl utförd studie har en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod använts. 
Aktuella hemsidor, diverse publicerat material samt en intervju med Halmstads & 
Co:s kommunikationschef Sarah Sundqvist Johanneson har legat till grund för den 
projicerade bild av Halmstad som analysen bidragit med. Därefter har en webenkät 
utförts för att se hur väl denna tänkta bild uppfattas av stadens besökare. 
 
Resultaten från de båda delarna överensstämmer relativt väl och Halmstads 
kommunikationsfokus ligger mest på sommaraktiviteter som hav, sol och bad. 
Sport med golf, kultur/konst och de tre hjärtana får även viss plats men är inte alls i 
samma utsträckning förknippat med Halmstad. En hållbar utveckling eller ett aktiv 
miljöarbete får i princip ingen exponering och det blir även tydligt i enkätens 
associationer.    
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1. Inledning 
Studiens första kapitel introducerar läsaren i det berörda ämnet och ger en 

bakgrund till uppsatsens fokus. En problemdiskussion för studiens ämne 

presenteras som sedan följs av studiens syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas 

med definitionen av studiens relevanta begrepp samt de avgränsningar som gjorts 

för att praktiskt kunna utföra studien. 

 

1.1 Bakgrund och problemområde  

 

Platsmarknadsföringens genomslag 

Syssner (2012)1 beskriver hur Sverige skiftar sitt centralt statsstyrda 

utvecklingsarbete under slutet på 80- och början på 90-talet. ”Nu sågs inte 

regionerna längre som byggstenar i ett nationellt välfärdsprojekt”2 Istället låg nu 

ansvaret för regionernas tillväxt och utveckling helt i deras egna händer. 

Regionerna var tvungna att börja konkurrera om investerande företag, studenter 

och turister på ett helt annat sätt än tidigare.3  

 

I denna nya tid av konkurrens som dessutom präglades av många regioners höga 

arbetslöshet och nedläggningshotade industrier, började man titta efter andra 

faktorer än just starka industrier eller råvaror som grund till utveckling. Istället 

började entreprenörsanda, socialt kapital och samarbetsförmåga ses som 

potentiella faktorer till utveckling.4  

 

Det är nu tanken på att kunna skapa regions positiva image växer, och ett så kallat 

varumärkesbyggande tar fart på allvar. En regions/kommuns image är tänkt att 

fungera som ett överliggande mål eller vision som genomsyras i samtliga beslut 

gällande området och dess befolkning. Både Spjuth (2006)5 och Syssner (2012) 

menar att ett starkt varumärke för en region/kommun i sig blir en utvecklingsfaktor 

som kan locka till sig inflyttande, företag och turism. 

  

                                            
1
 J Syssner, Världens bästa plats?: Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap, Nordic Academic Press, Lund, 2012, sid 

25 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 A Spjuth, Kommunen som varumärke, Kommunlitteratur, Höganäs, 2006 sid 7 
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Turismens betydelse 
Det är allmän känt att det nationella och internationella resandet generellt bara 

kommer öka. Just turism och resandets konstanta ökning är något som många 

kommuner/regioner vill ta del av och därför lägger ner allt större resurser på att 

utveckla. Den ökande turismen är ett resultat från en ökad liberal handelsekonomi, 

tillsammans med en allt större och mer utbredd globalisering.6  

 

Statistik från 2011 som FN-organet UNWTO (United Nation World Tourism 

Organization) har publicerat, tyder på att cirka 45 procent fler internationella resor 

kommer att göras år 2020, vilket motsvarar 1,36 miljarder resor.7 Det totala 

internationella resandet har de senaste 20 åren ökat med cirka 120 procent. 

Turistbranschen är enorm och mer än 235 miljoner människor jobbar med turism 

som också står för cirka 9,2 procent av den globala bruttonationalprodukten.8 För 

Europa har de senaste 20 åren inneburit en ökning av turism med 90 procent, 

alltså en lägre ökning än resten av världen.9 En stor del av världens stundande 

turism kommer framförallt resa från Asien och de växande ekonomiska 

stormakterna, Kina och Indien. Norden och framförallt Sverige som både är relativt 

glesbefolkat samt har enorma naturområden, skulle då kunna ses som något 

väldigt exklusivt, exotiskt och lockande för dessa turister. Sverige har dessutom 

med allemansrätten, verkligen något unikt att marknadsföra mot dessa nya 

segment.  

 

Även turismutvecklingen i Sverige ser positivt på framtiden och har under samma 

period haft liknande, eller till och med en större ökning av turism än resten av 

världen. En av de högsta ökningarna i Europa med 122 procent de senaste 20 

åren.10 2011 ökade Sveriges totala turismomsättning med 6,4 procent 

motsvarande 264 miljarder kronor. 62 procent av detta stod de svenska fritids- och 

affärsresenärerna för. Turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares 

konsumtion i Sverige ökade med 9,3 procent. Intäkter som är betydligt högre än 

den svenska järn- och stålexporten och den svenska personbilsexporten.11 Just 

den konstanta ökningen av inkommande och inhemsk turism ses som en stor källa 

till utveckling och många kommuner/regioner lägger därmed stora resurser på att 

locka till sig turism.

                                            
6
 C Cooper, J Fletcher, Alan Fyall, David Gilbert, S Wanhill, Tourism: principles and practice, 4:e upplagan, Pearson 

Education Limited, Essex, 2008, sid 131 
7
 World Tourism Organisation, Annual report 2011, UNWTO, Madrid, 2012 Verifierad den 22 Maj 2013, 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/annual_report_2011.pdf 
8
 Rainforest Alliance, Promoting Sustainable Tourism for Peru’s Nature, Culture and Adventures, Rainforest Alliance, 2010, 

Verifierad den 20 maj 2013, http://www.rainforest-
alliance.org/sites/default/files/publication/pdf/tourism_peru_en_hz_aug10.pdf 
9
 Tillväxtverket, Fakta om svensk turism, Tillväxtverket, Stockholm, 2012, sid 29 

10
 Tillväxtverket, sid 5 

11
 Ibid. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/annual_report_2011.pdf
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Hållbar turismutveckling 

Allt fler länder, regioner och kommuner talar om en hållbar utveckling och 1987 var 

året då hållbar utveckling definierades och spreds med FN-rapporten, Vår 

gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten.12 Några år efter rapporten 

börjar det hållbara tänket med minskad miljöpåverkan och klimatdebatten sakta ta 

fart. Både inom internationell men kanske framförallt i svensk turismutveckling tar 

det nya hållbara paradigmet över allt mer. En stor svensk undersökning visade att 

hållbar turism och ekoturism, är de överlägset viktigaste faktorerna när framtida 

resenärer väljer resor.13 Det här är naturligtvis positiva nyheter för bevarandet och 

värnandet om svensk natur och kultur. Men en hållbar turismutveckling gynnar 

även den regionala samhällsutvecklingen med fler arbetstillfällen och en ökad 

tillväxt.  

 

Destination- och turismutveckling 

Som en del av en vision eller framtida image för en region, ofta baserat på det 

tidigare nämnda konceptet varumärkesbyggande, finns det med största 

sannolikhet en utarbetad turism- eller destinationsutvecklingsplan. 

Destinationsutveckling innebär i korthet en utveckling av ett lokalt samhälles 

attraktivitet som turistmål. Vilket också är ett naturligt steg i den allt hårdnande 

konkurrensen om turister i behovet av utveckling för svenska regioner. För små 

och medelstora orter anses ofta en ”strategisk destinationsutveckling vara 

avgörande för dess överlevnad”14.  

 

Platsmarknadsföringen och destinationsutvecklingen går ofta hand i hand då 

destinationsutvecklingen oftast bygger på en vilja att locka till sig turister som en 

förlängning av en utbredd platsmarknadsföring. Platsmarknadsföring och turism- 

destinationsutveckling, är relativt komplexa processer som kan innehålla många 

överlappande frågor, men är som regel kopplade till en destinations 

konkurrenskraft. I de flesta fall är det många olika beslutsfattare och intressenter 

inom turismutvecklingen som binds samman av sitt gemensamma intresse för en 

fortsatt regional destinationsutveckling.15 Komplexiteten och samararbetet mellan 

flertalet intressenter gör att det finns gott om fallgropar och möjligheter för ett 

budskap att försvagas eller till och med försvinna, på vägen till de tänkta 

mottagarna, i det här fallet turisterna.   

                                            
12

 World Commission on Environment and Development, Report of the World Commission on Environment and Development 
1987: Our Common Future, FN, 1987, Verifierad den 22 maj 2013, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
13

 Travel Report, Hållbar turism är framtiden, Travel Report, 2011, Verifierad den 22 maj 2013 
http://www.travelreport.se/2011/09/16/hallbar-turism-ar-framtiden/ 
14

 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Destinationsutveckling: Turismens betydelse för regional och 
nationell tillväxt, Tillväxtanalys 2012, Verifierad den 26 april 2013, 
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.6288e13b13a4f43c58820b0/1351671594010/Rapport_2012_09.pdf 
15

 Ibid. 
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Halmstad som destination 

På medeltiden var Halmstad västkustens största stad.16 1307 gavs Halmstad 

stadsprivilegier och har under lång tid varit en dansk stad. Den danske kungen 

Christian IV (1588-1648), tillbringade mycket tid i staden och utformade Halmstad 

till en viktig befästning i försvaret mot Sverige vilket också ledde till en ny 

stadsplanering.17 1645 blir Halmstad svenskt och stadens uppgift som 

gränsfästning blir försvinner. Under 1700-talet läggs även den militära garnisonen 

ner och Halmstad minskar drastiskt i storlek och betydelse.18  

 

Halmstad ligger cirka 140 kilometer söder om Göteborg och är idag Sveriges 18:e 

största kommun med cirka 93 000 invånare.19 Staden är mest känd för de många, 

långa stränderna och ett generöst antal soltimmar. Detta har gjort Halmstad till en 

allmänt känd, stor svensk turistort. Tylösand som är stadens populäraste 

strand ”kan ha omkring 40 000 badgäster en solig sommardag”.20  

 

Författarens tidigare erfarenheter av Halmstad 

En kortare förklaring av författarens egna erfarenheter av Halmstad underlättar för 

att man som läsare skall kunna veta i vilken kontext man kan placera studiens 

resultat och analyser. Jag som författare av denna studie kommer inte från 

Halmstad och har heller inte någon tidigare personlig koppling till staden. Innan 

mina studier började på Halmstad Högskola för nästan tre år sedan hade jag 

endast besökt Halmstad ett fåtal gånger, under ett fåtal dagar, och då av andra 

anledningar än vad som kan klassas som regelrätt turism. Min oerfarenhet som 

turist i staden kan ses som både en fördel eller nackdel för en studie av detta slag.  

 

I utformandet av studien har min okunskap valts att användas som en fördel. Då 

jag saknar underliggande kunskap och erfarenhet om staden både som 

boendestad och turistdestination, kan jag ge en utförlig objektiv analys av den bild 

som projiceras utan att tidigare erfarenhet medvetet eller undermedvetet påverkar 

min bild.  

 

Visserligen kan min okunskap ifrågasättas då jag studerat turism i staden nästan 

fem av de sex senaste terminerna, trots det anser jag att min objektivitet förblir 

starkare än om jag hade en tidigare personlig koppling till regionen och Halmstad. 

  

                                            
16

 Destination Halmstad, Om Halmstad: Halmstad historia, Halmstad kommun, 2013 Verifierad den 29 april 2013, 
http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/351/1/ 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
19

 Halmstad kommun, Om Halmstad, Halmstad kommun, 2013, Verifierad 26 april 2013, 
http://www.halmstad.se/omkommunen/omhalmstad.143.html  
20

 Ibid. 

http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/351/1/
http://www.halmstad.se/omkommunen/omhalmstad.143.html
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Problemområde 

Allt fler regioner, kommuner och städer strävar hårt efter att bli attraktivare och mer 

konkurrenskraftiga. Ett stort fokus läggs på uppbyggnaden av en positiv regional 

identitet och image. Turism ses ofta som en stor bidragande del av denna 

uppbyggnad. I takt med det ökade arbetet av platsmarknadsföring börjar allt fler 

regioner jobba med förmedlingen av den bild som kan upplevas och förväntas av 

ett besök på destinationen. För att turister inte skall bli besvikna eller negativt 

överraskade är det viktigt att den tänkta, förmedlade bilden av destinationen 

faktiskt överensstämmer med den bild som turisterna uppfattar och upplever på 

plats.  

 

Turistdestinationen Halmstad är redan ganska etablerad vilket är bra, men vilken 

bild försöker Halmstad kommun förmedla? Är de nöjda med att folk tänker på 

Tylösand, sol och bad och i så fall, vad försöker de förmedla för budskap på 

vinterhalvåret? Vilka är strategierna? Finns ett hållbart utvecklingsperspektiv med? 

Kommer studiens analys av den förmedlade bilden stämma med den tänkta? Om 

inte, vad är det som skiljer sig? En djupare kunskap om hur en projicerad bild av 

en destination uppfattas av mottagarna är väldigt viktigt för hur turister förhåller sig 

till en plats. Liksom all marknadsföring krävs det ständiga utvärderingar som mäter 

hur väl kommuniseringen av ett budskap tagits emot.  

 

Arbetet med att marknadsföra en destination eller plats, är mycket mer komplext 

och innehåller betydligt fler variabler än arbetet med att marknadsföra en produkt 

eller tjänst. Alla delar av destinationen är olika och alla individer som tar emot 

budskapet tolkar det till viss del enligt sina egna uppfattningar och erfarenheter.  

 

Kontinuerliga undersökningar om hur väl en projicerad bild, en tänkt förmedlad bild 

av en plats generellt uppfattas av dess tänkta mottagare är därför ett måste för att 

kunna behålla eller vidareutveckla en destination. Vilka fokuserade områden 

uppfattas bäst? Vilka måste förbättras? Vilka uppfattas så starkt att ingen 

ytteliggare kommunicering krävs för tillfället? Den svårhanterade 

destinationsmarknadsföringen och problemen med att nå fram med sitt budskap, är 

den stora anledningen till behovet av kontinuerliga analyser och undersökningar.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om hur väl 

den tänkta, förmedlade bilden av Halmstad som turistdestination överensstämmer 

med den bild som turister faktiskt upplever.  Studien syfte är även att förtydliga hur 

kommuniceringen och förmedlingen av denna bild fungerar samt kritiskt granska 

och ge förslag på förbättringar i Halmstads kommunikationsarbete.  

 

Frågeställning 

För att uppfylla syftet har följande frågeställning skapats och ligger till grund för 

denna studie. 

 

• Vilken uttänkt och projicerad bild av destinationen Halmstad vill kommunen 

förmedla till turister?  

 

• Hur väl uppfattas Halmstads förmedlade bild av besökaren? 

 

• Hur stor betydelse har begreppet hållbar utveckling i den projicerade och 

den uppfattade bilden Halmstad? 

 

1.3 Definition av begrepp 

 

Turism 

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 

utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 

syften.”21  

 

Image/Projicerad bild 

Spjuth 2006 menar att en profil är ”den bild som kommunen vill förmedla till 

omvärlden”22 och en image är ”den bild som marknaden/målgruppen har av en 

kommun”23. Studien kommer behandla begreppet image ur ett större perspektiv, 

där i det här fallet även profil skulle klassas som image. Image tolkas i studien som 

en önskad bild eller framställning av en plats/produkt som man vill att andra ska 

uppfatta den.24  

                                            
21

 Turistdelegationen, Turismens begreppsnyckel, Nutek, 1995, Verifierad den 7 maj 2013, 
http://publikationer.tillvaxtverket.se/Download.aspx?ID=1006 
22

 A Spjuth, Kommunen som varumärke, sid 10 
23

 Ibid. 
24

 Nationalencyklopedin, Image, Nationalencyklopedin, 2013, Verifierad den 7 maj 2013, http://www.ne.se/image/210496 



10 

 

Begreppet platsmarknadsföring kommer genom hela studien betraktas som ett 

instrument till påverkan av en plats/kommuns/regions image och förmedlade bild. 

Genom studien kommer också den analyserade projicerade bilden av Halmstad 

som turistdestination likställas och ses som en del av den bild som 

kommunen/regionen framställer av staden i sin platsmarknadsföring om inget 

annat nämns.   

 

Destination 

Ett begrepp med många olika förklaringar och betydelser.25, 26 Men en förklaring 

som alltid återkommer är att destinationen är målet för resan, och begreppet 

florerar väldigt ofta i diskussioner som gäller utveckling av turism.27 Destinationen 

är den plats eller trakt vi har som mål att resa till.  

 

En region kan på samma sätt som en destination tolkas antingen ”ur ett territoriellt 

eller funktionellt betraktelsesätt”.28 Ett territoriellt synsätt behandlar destinationen 

som en yta ofta med politiska och administrativa gränser. Ur ett funktionellt 

betraktelsesynsätt handlar destinationen mer om attraktion, aktiviteter och 

interaktion. I det här fallet spelar natur, kultur, klimat eller skapade attraktioner en 

avgörande roll.29  

 

I studien kommer destinationen Halmstad behandlas ur olika perspektiv, framförallt 

beror detta på varifrån och vem som ligger till grund för den aktuella empirin. 

Parallellt med begreppet destination, kommer även resmål att användas som 

synonym i studien.   

 
Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innebär att man tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna 

behov. “to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs”30  

                                            
25

 J Elbe, Utveckling av turistdestinationer genom samarbete, Universitetstryckeriet Ekonomikum, Uppsala, 2002 sid 10 
26

 C M Hall, Tourism: Rethinking the Social Science of Mobility. Pearson Education, Harlow, 2005 sid 102 
27

 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Destinationsutveckling: Turismens betydelse för regional och 
nationell tillväxt, sid 26 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
30

 World Commission on Environment and Development, Report of the World Commission on Environment and Development 
1987: Our Common Future, FN, 1987, Verifierad den 22 maj 2013, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
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Hållbar utveckling består av tre av varandra ömsesidigt beroende delar: 

 

• ”Ekologisk(miljömässig) hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, 

jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på 

naturen och människans hälsa.”31 

• ”Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt 

samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.”32 

• ”Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt.”33 

 

Hållbar Turism (Sustainable Tourism) 

"Tourism that takes full account of its current and future economic, social and 

environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the 

environment and host communities"34 

 

1.4 Avgränsningar 

I studien finns en tydlig avgränsning där fokus läggs på att endast analysera 

Halmstad kommun som turistdestination. Denna avgränsning är fundamental på 

grund av att studiens storlek måste begränsas. Dessutom fokuserar studien på en 

bred mottagargrupp av den förmedlade bilden som endast har gemensamt att de 

en eller flera gånger besökt Halmstad.  

 

En annan tydlig avgränsning i studien är fokusen på den bild av Halmstad som 

riktas mot Sverige och svensktalande turister. Det material som analyserats är 

uteslutande på svenska och inget fokus kommer att läggas på den bild som 

Halmstad vill och försöker förmedla internationellt.  

 
En avgränsning av deltagare i enkätundersökningen är självklar. Trots det så 

strävar studien efter att använda sig av en så stor och bred population som möjligt 

för att kunna dra generella slutsatser om hela befolkningen som besökt Halmstad. 

Stickprovet av populationen, den grupp som får svara på studiens enkätfrågor görs 

slumpvis och kan då tillägnas hela populationen.35 Målgruppen kan därför ses som 

en grov generell uppfattning av hur besökare av Halmstad i allmänhet uppfattar 

den bild som kommunen vill projicera. 
                                            
31

 KTH, Revision av policy och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling. Åtgärder för genomförande av KTHs 
utvecklingsplan, KTH, 2010, Verifierad den 22 maj 2013, http://www.kth.se/polopoly_fs/1.158386!/Menu/general/column-
content/attachment/H%C3%A5llbarhetsutredningen.KTH.101117.pdf   
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
34

 United Nations Enviroment Programme, WTO, Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers, United 
Nations Enviroment Programme, WTO, 2005, Verifierad den 22 maj 2013, 
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicyEN.pdf 
35

 A Eliasson, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur AB, Lund, 2010, sid 44-47 
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2. Teori och tidigare forskning 
 

2.1 Inledning 

Forskningen som lett fram till studiens resultat bygger på en rad grundläggande 

utgångspunkter och teorier kring varumärkesbyggande och imageskapande. För 

att förstå vad studien redovisar krävs en förståelse av hur författaren behandlar 

och tolkar vissa begrepp. En så kallad teoretisk referensram målas upp så läsaren 

kan förstå och ledas in i studiens resultat och analys.  

 

2.2 Grundprinciper inom imageskapande 

 

Platsmarknadsföringens olika riktningar 

Marknadsföring av platser går ut på att skapa ett starkt positivt kopplat varumärke 

som många känner igen och förknippar med goda egenskaper. Marknadsföringen 

sker sällan enbart åt ett håll, utan riktas ofta åt flera olika intressenter.36 I figuren 

nedan (Figur 1) kan vi se de tre riktningarna som platsmarknadsföring ofta utgår 

ifrån. Denna studie kommer främst behandla de kommunicerade riktningarna mot 

besökarna och beslutsfattarna. 

 

En regions budskap kan dels riktas mot den egna befolkningen. Då för att öka 

enigheten, identiteten och stoltheten för regionen. Ett byggande av tillhörighet och 

gemenskap som kan få individer och grupper i samhället att, i en högre grad stötta 

varandra.  

 

                                            
36

 J Syssner, sid 14-16 

Figur 1. De stora kommunikationsvägarna för imageskapande. Källa: J Syssner, 
Världens bästa plats?: Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap, sid 15 
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Men ett budskap eller en platsmarknadsföring riktas framförallt utåt, mot turister, 

investerare och potentiella nyinflyttare. I det här fallet marknadsförs regionen 

snarare som en vara eller produkt som ska paketeras och säljas till olika 

marknadssegment.37 Denna riktning av budskap behandlas och analyseras med 

hjälp av studiens enkät (Bilaga 2). 

 

Oftast bygger en image eller en framtidsvision på en underliggande, långsiktig 

politisk styrning. Ett förändringsarbete som regionen eller kommunen anser ska 

genomsyra och avspeglas i samtliga beslut som rör området och dess invånare.  

Det här ger en tredje riktning av det tänkta budskapet som då riktas mot de så 

kallade beslutsfattarna. En riktning som är tänkt mot samtliga företag, ideella 

organisationer eller diverse intressenter som på något sätt kan ta beslut som har 

med platsen att göra.38 I studiens första analytiska del behandlas Halmstads 

underliggande vision och kommunicerade värden som riktas mot dessa 

beslutsfattare. 

 

”Fake it until you make it” 

Platsmarknadsföring är en process som formar eller omformar både den tänkta 

bilden av platsen men även platsen i sig. Dels formas omvärldens bild av platsen 

med hjälp av marknadsföringen, men en vision eller tänkt framtida image kan ofta 

bli verklighet med hjälp av ett kontinuerligt och gemensamt varumärkesbyggande 

och beslutsfattande. Imageskapande och platsmarknadsföring handlar också om 

att lyfta fram positiva värden, samtidigt som mindre attraktiva värden gärna lämnas 

i skymundan. Beslutsfattarna gör en selektiv belysning av vissa så kallade 

kärnvärden, de för platsen unika värden, som skiljer sig från konkurrerande 

kommuner och som är autentiska och baserade på regionens identitet.39  

 

Förverkliga bilden 

En plats eller en turistdestination med en utmärkande image och 

platsmarknadsföring måste konstant arbeta med att fullfölja och uppfylla de 

visioner och bilder som projiceras. Konsekvensen om platsen eller regionen inte 

uppfyller dessa löften blir en utsmetad och icke trovärdig image som i 

förlängningen skadar förtroendet från besökare, intressenter och invånare. Det är 

därför vitalt att en gemensam beslutsplattform finns tillgänglig för samtliga 

beslutsfattare i de värdeskapande processerna och ses som en ”inter-organisk 

angelägenhet mellan de olika intressenterna”40  

                                            
37

 Ibid. 
38

 J Syssner, sid14-16 
39

 A Spjuth, sid 11 
40

 M Larsson, Svensk turismforskning: en tvärvetenskaplig antologi om turister, turistdestinationer och turismorganisationer, 
Ågrens tryckeri AB, Örnsköldsvik, 2003 sid 153 



14 

 

2.3 Subjektiv uppfattning av en plats och image 

Varje individ som besöker en plats eller destination kommer uppleva den på sitt 

egna individuella sätt. Våra tidigare erfarenheter och vår världsbild speglar hur vi 

ser på oss själva och på vår omgivning.41 Braunerhielm (2004)42 diskuterar 

konstruktionen av en plats och dess betydelse för den upplevda bilden. Sociala 

konstruktioner styr hur vi ser på oss själva och på vår omgivning. Dessa 

konstruktioner blir ”som en produkt av historiska händelser, sociala krafter och 

ideologier”.43  

 

Sillanpää (2002)44 har forskat i ”hur bilden av en plats uppstår i vårt medvetande”. 

Geografisk imagologi (Geographical Imagology) som hon kallar sina 

forskningsteorier, bygger förenklat på några viktiga grundprinciper. Det är vår egen 

bild/image av omvärlden som ofta styr våra handlingar däribland vilka resmål vi 

åker till och vilken fritidssysselsättning vi föredrar. Formandet av omvärldens bild 

beror på vilka ”kulturella referensramar”45 som en individ eller grupp av individer 

besitter. Sillanpää liknar även image vid en organism eftersom den konstant 

utvecklas och omvandlas. Men även vid ett pussel då den består av många bitar 

som endast tillsammans kan ge ett helhetsintryck.46  

 

Sillanpää (2002) beskrev också imageskapande genom en modell med fyra delar. 

Delar som delvis kan överlappa och påverka varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
41

 P Sillanpää, Skönlitteraturens påverkan på bilden av en plats, ETOUR, Östersund, 2004, sid 2 
42

 L Braunerhielm, Upplevelsen av en plats: En studie om kulturarvets plats i produktions- och konsumtionsprocessen i 
Grythyttan, Universitetstryckeriet, Karlstad, 2004, sid 29 
43

 Ibid. 
44

 P Sillanpää, The scandinavian sporting tour: Acase study in geographical imagology, ETOUR, Östersund, 2002 
45

 P Sillanpää, 2004, loc. cit. 
46

 Ibid. 

Figur 2. De fyra delar som 
tillsammans skapar en image 
åt en geografisk plats.  
 
Källa: P Sillanpää, 
Skönlitteraturens påverkan på 
bilden av en plats, sid 2 
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Empirisk verklighet: Här ingår olika typer av resurser, natur- och kulturarv, 

infrastruktur och världsekonomi.47 

 

Litterär (medial) image: Den litterära delen syftar på en image skapad av media, 

såsom populärkultur, tidskrifter och artiklar.48 

 

Symbolisk image: Denna del av imagen behandlar faktorer som trender, mode, 

identitet, och olika typer av statussymboler.49 

 

Emotionell image: Sista biten i modellen pekar på individens eller en grupp 

individers djupare känslor för en plats. Här spelar faktorer som tradition, speciella 

band och nostalgi en viktig roll.31 

 

Med modellen betonar Sillampää just komplexiteten med att marknadsföra en 

plats. Den sista beskrivna delen av modellen bygger på en individuell uppfattning 

och en medveten, eller undermedveten känsla av en plats. Den medföljande 

konsekvensen av den emotionella imagen, är att ett varumärkesbyggande med 

optimala förutsättningar, i ett bästa tänkbart scenario, fortfarande kan misslyckas. 

Samt en omöjlighet till förståelse av det kommunicerade budskapet från samtliga, 

tänkta mottagare.  

 

2.4 Platsmarknadsföring och imageskapande i praktiken 

Hur går man konkret till väga för att skapa en image och marknadsföra en plats? 

Vilka planeringsmodeller fungerar? Elbe (2002)50 menar att Sveriges dåvarande 

planeringsperspektiv inom destinationsutveckling bygger på variationer av en enkel 

och logisk marknadsplaneringsmodell.  

 

Modeller likt ”Kraftprocessen”51 (se Figur 3 på nästa sida) som rekommenderades 

av Sveriges Rese- och Turistråd hade länge dominerat destinationsutvecklingen 

och Elbe menar att deras enkelhet är dess styrka men kritiserar och 

problematiserar på många sätt även dessa enkla modeller.52   

 

  

                                            
47

 P Sillanpää, Skönlitteraturens påverkan på bilden av en plats, sid 2 
48

 Ibid. 
49

 Ibid. 
50

 J Elbe, sid 14-18 
51

 Gunnarsson, Graffman, Kraftprocessen, Graffman Företagsledning & utveckling AB, 1998, Verifierad den 9 maj 2013, 
http://www.graffman.se/Kraftprocessen__.html 
52

 J Elbe, loc. cit. 
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När man tittar på Kraftprocessen idag så tycker jag den känns banal. Enkla 

modeller och planeringsprocesser som denna är numera praxis och fungerar 

snarare som bakomliggande förhållningsätt till betydligt mer avancerade 

utvecklings- och arbetsmodeller. En ”strategi för strategin”.53 

 

 

Spjuth (2006)54 har utarbetat en arbetsmodell för kommuners varumärkesarbete. 

Visserligen är denna modell betydligt mer inriktad på mindre kommuner/regioner 

som ligger i bakkant av imageskapandet, men som fortfarande går att tolkas och 

appliceras på turismutveckling och känns betydligt mer relevant i ämnet. Hennes 

modell består av sju steg: 

 

1. Analys: Samla så mycket empiri om regionen/kommunen och dess närområde 

som möjligt. Samla invånares tankar och känslor om platsen i dåtid nutid och 

framtid.55 

 

2. Identitet och profil: Analysens slutsatser leder till en förståelse av vilken 

självbild och identitet som platsen innehar och vill ha i framtiden.56 

 

3. Kärnvärden och visionsvärde: Lyfta fram dessa kärnvärden som är 

platsspecifika och se till att bekräfta den vision som önskas. Det är väldigt viktigt 

för byggandet av varumärket att dessa värden är sanna.57 

                                            
53

 Gunnarsson, Graffman, Kraftprocessen, Graffman Företagsledning & utveckling AB, 1998, Verifierad den 9 maj 2013, 
http://www.graffman.se/Kraftprocessen__.html 
54

 A Spjuth, sid 74-80 
55

 Ibid. 
56

 Ibid. 

Figur 3. Kraftprocessen av Gunnarsson & Graffman 1998 
Källa: http://www.graffman.se/Kraftprocessen__.html 
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4. Positionering: Hitta sin egen väg att marknadsföra sig. Det är ingen idé att titta 

på andra kommuner/regioner för att sedan kopiera deras positionering. Här gäller 

det att vara kreativ utan att tappa för mycket av sina kärn- och visionsvärden.58 

 

5. Grafisk profil och profilprogram: Efter positioneringen följer ett steg av 

praktiskt utformande av logotyp och profilprogram.59  

 

6. Implementering: Här sker först den interna förankringen som kommer vara den 

fundamentala grund som varumärket utgår ifrån. Sker inte en utbredd 

implementering bland förtroendevalda och invånare så är imagen dömd att 

misslyckas innan den ens kommit igång.60 

 

7. Varumärkesvård: Förhoppningsvis blev implementeringen lyckad och nu gäller 

det att samtliga utvecklingsprocesser och beslut som tas genomsyras av de 

kärnvärden och visioner som anses viktiga. Samtidigt som den nya profileringen 

och imagen forsätter att användas i samtliga sammanhang speciellt då 

utomstående blickar faller på kommunen.61 

 

Spjuths modell är som sagt betydligt snävare och det mesta tycks vara 

oproblematisk och enkelspårigt. Den föreliggande studien har tidigare på flera 

ställen tagit upp och konstaterat att varumärkesbyggande, imageskapande och 

destinationsutveckling är allt annat än oproblematiskt. Bara komplexiteten med att 

fastställa kärnvärden kan ställa till med enorma bekymmer. Dessutom måste dessa 

kärnvärden bestå av den rätta etiska karaktären för att passa in i det politiska läget 

som kommunen befinner sig i.62  

 

Syssner (2012)63 beskriver problemet med att avläsa de fastställda kärnvärdenas 

etiska bakgrund och har gjort ”ett försök till analysmodell”64 i ämnet. Syssner 

beskriver hur man enklast delar upp kärnvärden i 6 olika typer av värdegrunder (se 

Figur 4 på nästa sida).  

                                                                                                                                     
57

 A Spjuth, sid 74-80 
58

 Ibid. 
59

 Ibid. 
60

 Ibid. 
61

 Ibid. 
62

 J Syssner, sid 95-112 
63

 Ibid 
64

 Ibid, sid 95 
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Det första Syssner skiljer på, är etiskt förankrade och tillämpade värden. En 

regions etiska värden är immateriella och bygger på mänsklighet där rättvisa, 

tolerans, hänsynstagande, mod, och ansvar ses som värden. Medan de tillämpade 

värdena kan bestå av både materiella värden, som goda kommunikationer och 

ekonomisk stabilitet, men även immateriella som effektivitet, tillväxt och närhet till 

kringliggande marknader.65  

 

Den andra skillnaden Syssner märker ut är skillnaden på förändringsorienterade 

värden och bevarandeorienterade värden. Skillnaden är viktig för hur fortsatt 

utveckling skall fungera. Vill man förändra platsen och är politiskt öppen för det 

eller anser man att en vidareutveckling med ett mer konservativt bevarande skulle 

gynna platsen och i så fall vilka delar?66  

 

Den tredje avskillnaden i värden behandlar de platsspecifika- kontra de 

platsoberoende värdena. Kan kärnvärdena specifikt kopplas till den lokala eller 

regionala utvecklingens förutsättningar och framtid? Eller kan man enkelt se hur 

kärnvärdena kan appliceras på kringliggande regioner, eller ur ett perspektiv större 

än platsen?  

                                            
65

 J Syssner, sid 95-112 
66

 Ibid. 

Figur 4. Syssners 
analysmodell. 
 
Källa: J Syssner, Världens 
bästa plats?: 
Platsmarknadsföring, makt 
och medborgarskap, Nordic 
Academic Press, Lund, 2012, 

sid 97 
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Ett platsspecifikt värde kan innebära ett strategiskt läge med speciell natur, eller ett 

kulturarv från en känd person som verkade på platsen. Medan tillväxt, utveckling 

och konkurrenskraft kan ses som platsoberoende värden. 

 

I början av detta kapitel kunde man läsa om problematiken kring de olika 

mottagarna av en förmedlad bild. Efter det kunde man läsa om problemet med den 

individuella uppfattningen av en image. Om man sen lägger till problemet med att 

lyckas med sin praktiska planering så förstår man att fallgroparna är många.  

 

Därför är det av största vikt att dem kärnvärden som lyfts fram av en region 

verkligen identifieras, analyseras och kategoriseras. Om en liknande kategorisering 

görs av kringliggande regioners/kommuners kärnvärden så blir skillnaderna och 

likheterna mellan de olika regionernas kärnvärden tydligare. Med hjälp av dessa 

skillnader och likheter kan man på ett lättare sätt styra sin positionering samt förstå 

hur man kan förstärka, förändra eller förbättra sin egen regions/kommuns 

självkänsla och image.  
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3. Metod 
 

Inledning 

Målsättningen med studien går i linje med syftet och genom besvarandet av 

forskningsfrågorna skapas en förståelse för hur man på ett tillförlitligt och 

användbart sätt kan analysera en projicerad bild av en destination. Samt hur väl 

denna kommunicerade bild uppfattas av sina tänkta mottagare, de personer och 

turister som besöker destinationen. 

 

3.1 Typ av metod 

En studie behandlas oftast med en kvalitativ eller kvantitativ metod, eller en 

kombination av dem båda. Den exakta definitionen och skillnaden mellan kvalitativ 

eller kvantitativ metod kan ofta vara svår och ganska otydlig. Lite förenklat kan 

man säga att statistiskt material och siffror som används i en studie är ett exempel 

på kvantitativ metod, medan intervjuer observationer eller textanalyser är exempel 

på kvalitativa metoder.67 Kvantitativ forskningsmetod behandlar ofta beräkningar 

eller en mängd av ett fenomen som antal, vikt, längd, differens eller summa.  

 

Kvalitativa forskningsmetoder behandlar oftast saker som inte går att mäta. 

Känslor, tankar eller upplevelser som analyseras genom händelser, berättande 

eller texter.68 Kvantitativa metoder är de som används längst inom forskningen. 

Men när samhällsvetenskapen började använda sig allt mer av kvalitativa metoder 

i sin forskning, växte dessa fram som en motsats och kritik till de kvantitativa.69  

 

I dagens samhällsvetenskapliga forskning inser man dock fördelarna av både 

kvalitativ och kvantitativ data i studierna. Som forskare inom 

samhällsprocesser ”kan det vara en utmärkt strategi att kombinera olika metoder 

för att få en fullständigare och bättre bild av vad som pågår.”70  

 

Med denna studies frågeställning anser jag att just ett kombinerande av en 

kvantitativ och en kvalitativ ingång är den bästa metoden att använda. Studien och 

frågeställningen behandlar inte en fysisk bild, utan en projicerad och uppfattad bild 

av en plats. Därför går det inte att använda sig enbart av kvantitativa data. 

Samtidigt behandlas en generell uppfattning om hur denna bild uppfattas av en 

stor grupp personer, då är den kvantitativa forskningsmetoden ett måste.  

                                            
67

 G Ahrne & P Svensson, Handbok I kvalitativa metoder, Liber AB, Malmö, 2011, sid 12 
68

 Ibid. 
69

 Ibid. sid 11 
70

 G Ahrne & P Svensson sid 11 
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Utan en kombinerad metod kommer studiens frågeställning inte kunna besvaras 

och resultatet med slutsatser kommer inte kunna redovisas på ett tydligt och 

korrekt sätt, vilket skulle medföra en dåligt utförd studie. 

 

3.2 Metodtekniker 

Studien och de kombinerade metoderna som används kan delas upp i flera delar. 

Den första delen behandlar fråga ett och två av studiens frågeställning. Den här 

delen är en analys och sammanfattning av den kommunicerade bilden av 

Halmstad kommun som turistdestination. Den bild som Halmstad som kommun 

och Halmstad & Co försöker förmedla. En projicerad bild som framställer och/eller 

förstärker vissa karaktärsdrag och positiva egenskaper som turismdestinationen 

Halmstad besitter. Vilka är de belysta kärnvärdena och vilka värdegrunder finns?  

 

En positiv bild förmedlas både för att bygga en gemensam positiv identitet för de 

boende i staden, men kanske framförallt för att skapa en marknadsföringsplattform 

som kan kommuniceras till kringliggande kommuner, samt locka nationella och 

internationella turister. I denna studie kommer även ett fokus ligga på hur mycket 

och hur väl en hållbar utveckling behandlas i den kommunicerade bilden av 

turistdestinationen Halmstad.  

 

Den analytiska delen behandlar inte den fysiska bilden och kan inte mätas eller 

beräknas fram. Metodtypen som jag anser passar bäst till imageanalysen är därför 

en kombinerad text och bildanalys. Ett brett empiriskt material som hämtats från 

hemsidor, broschyrer och publikationer behandlas och analyseras.  

 

En intervju med kommunikationschefen för Halmstad & Co, Sarah Sundqvist 

Johanneson har även gjorts. Halmstad & Co bedriver bland annat hela Halmstad 

turistbyrås verksamhet. Intervjun bidrar till en djupare förståelse, ger svar på frågor, 

samt ger möjligheten att kunna jämföra den projicerade bild som analysen fastsällt, 

med den bild som Halmstad & Co försöker förmedla. En intervjuguide med denna 

intervjus frågor ligger som bilaga 1, längst bak i studien.    

 

Studiens första analytiska del, har sammanställt den förmedlade bilden av 

Halmstad som turistdestination. Den andra delen av studien bygger på den här 

bilden och har som mål att visa hur väl denna projicerade bild har uppfattats av de 

besökare och turister som besökt Halmstad. Det omöjliga men bästa scenariot 

hade givetvis varit att fråga samtliga besökare av Halmstad för en så korrekt 

undersökning som möjligt, men av uppenbara skäl är detta inte ett alternativ och 

ett urval måste göras.  
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En kvantitativ metodteknik är då att föredra och den som ter sig lämpligast till 

denna del och till studien, är en kortare enkätundersökning med så många 

deltagande, och så stor svarsprocent som möjligt.  

 

3.3 Urval 

Studiens första analyserande del har framförallt behandlat Halmstads kommuns 

och Halmstad & Co:s hemsidor. Hemsidorna i fråga anses vara de mest relevanta 

för studien av flera anledningar. Dels är en större stads hemsida ofta den första, 

och största, förmedlingen av uppdaterad information till stadens besökare och 

potentiella turister. Dessutom ligger dessa hemsidor som toppträffar vid sökningar 

på Google med sökord eller fraser som innehåller ”Halmstad”. Vilket tyder på att 

det är dessa hemsidor turister först kommer till när de söker information om 

Halmstad via en internetsökning. Självklart har även broschyrer och publikationer 

som kan ha relevans för studien behandlats. Exempelvis information som delges 

via Halmstad turistbyrå. Den kompletterande intervjun med Sarah Sundqvist 

Johanneson skapar det man kallar för en triangulering. Ett analysverktyg som ofta 

används i kvalitativa studier och bidrar till en ökad trovärdighet.71   

 

Studiens andra del tar reda på hur väl den tänkta bilden uppfattas av besökarna 

och består av en kvantitativ undersökning. Den berörda gruppen (populationen) i 

undersökningen är väldigt stor och därför är en totalundersökning uteslutet. Ett 

stickprov av populationen görs då. Den grupp som får svara på studiens 

enkätfrågor blir det resultat som sammanställs och tillägnas hela populationen.72  

Enkätens urvalsram kommer bestå av turister som en eller flera gånger besökt 

staden. Enkäten som gjorts är webbaserad och med utomstående hjälp kommer 

den slumpvis spridas och besvaras via maillistor och sociala medier. Ett medvetet 

val då undersökningen har ett obundet slumpmässigt urval där samtliga individer 

har lika stor sannolikhet att ingå i studiens enkät. Med denna urvalsmetod nås den 

högsta trovärdigheten och reliabiliteten när man vill säga något om en populations 

helhet baserat på ett stickprov.73  

 
3.4 Tolkning och analys 

Samtliga data som bearbetats i den inledande analysen av Halmstads projicerade 

bild har genomgått en forskningsprocess med de tre grundläggande principerna 

som används vid vetenskapliga analyser. Sortering, reducering och 

argumentering.74  

                                            
71

 A Eliasson, Kvantitativ metod från början, Studentlitteratur AB, Lund, 2010, sid 27-28 
72

 Ibid, sid 44-47  
73

 Ibid  
74

 G Ahrne & P Svensson sid 194 
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I sorteringsfasen är målet att sortera och strukturera det empiriska materialet så att 

en bred helhetsbild blir tydlig. Allt material kan inte visas upp och nästa steg är 

reduceringen. Här ligger fokus på att koncentrera och skapa en skarpare bild av 

materialet samtidigt som en god objektiv representation bibehålls. ”Materialet ska 

återges på ett selektivt men ändå rättvisande sätt”75 Genom tidigare forskning och 

publicerad kunskap i ämnet har sedan empirin och resultatet bidragit till studiens 

analyser, teorier och slutsatser  

 

I studiens andra del, när den kvantitativa undersökningen behandlas är tolkandet 

och analyseringen än mindre subjektivt. Enkäten som studien behandlar och som 

har besvarats av slumpvis utvalda personer finns som bilaga 2, i slutet av studien. 

Den första delen i enkäten är en associationskoppling till Halmstad där antalet 

alternativ är stort och antalet svar är obegränsade. En ruta med möjliga tillägg av 

alternativ fanns även. Tanken med detta var att de allra flesta har flera 

associationer till en plats och svaren skall inte vara bundna till ett fåtal alternativ.  

 

Nästa enkätdel behandlade vissa kommunicerade delar i den tidigare analysen. 

För att undvika missförstånd och problematik kring tolkande av de medverkande 

individernas svar, utformades frågor som påståenden som den svarande fick ta 

ställning till. Svarsalternativen försattes med jakande och nekande svarsalternativ, 

samt ett alternativ om man inte hade någon uppfattning i frågan. Ett bra sätt att 

använda om inte enkäten behandlar ett stort antal frågor.76 Alternativet ”Ingen 

uppfattning” togs med i enkäten för att osäkra besvarare annars kan kryssa på 

måfå, vilket kan missleda enkätens senare analys. Om det dessutom visar sig att 

många svarar ”Ingen uppfattning” på en fråga som är av stor vikt för kommunens 

önskade bild, så kan slutsatsen dras att en möjlig kommunikationsmiss har 

uppdagats.  

  

För att spara tid, förenkla framställandet av rådata samt minska risken för tekniska 

fel, gjordes enkäten via en tjänst på hemsidan webenkater.se. Tjänsten är gratis 

för studenter samt väldigt smidig och lätthanterlig. Svaren sammanställs 

automatiskt och redovisas under resultat och analys. Ett viktigt tillvägagångsätt i 

redovisningen är att blanda svarstabellerna med en löpande text som förklarar och 

förtydligar vad tabellerna beskriver. Ett förenklande för läsaren gör att man lättare 

undviker en potentiell ”kommunikationsklyfta”77 som annars kan få läsaren att 

missförstå eller feltolka en studie.  

                                            
75

 G Ahrne & P Svensson s202 
76

 J,Trost, Enkätboken, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2001, sid 69 
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 A Eliasson, sid 148 
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Tolkningen och analysen av resultaten från den kvantitativa undersökningen 

diskuteras i samband med att studiens frågeställning besvaras och redovisas 

därefter under resultat och analys.  

 

3.5 Giltighet 

En studies nivå av giltighet kan mätas med styrkan av dess reliabilitet och validitet. 

Begreppet reliabilitet innefattar möjligheten till att kunna upprepa studiens 

undersökning och på samma sätt få fram liknande resultat. En högre reliabilitet ger 

också studien en högre validitet. Validitet kommer från valid som är synonym med 

giltighet och innebär att undersökningen verkligen mäter det som den har till avsikt 

att göra.78 Den viktigaste faktorn i denna studie är giltigheten av den första 

analytiska delen. Med en låg reliabilitet/validitet i analysen av den projicerade 

bilden av Halmstad sänks även giltigheten på de resterande delarna av studien. 

Styrkorna i studien är framförallt trianguleringen i studiens första del. Även de 

utförliga beskrivningarna i tillvägagångsättet, tillsammans med det bifogade 

intervjumaterialet styrker studiens giltighet.  

 

Den generella svagheten och kritiken mot kvalitativa studier ligger oftast på 

forskarens roll och hur den kan påverka studiens resultat. Svagheterna i den 

kvalitativa delen av denna studie skulle kunna vara en tidigare erfarenhet av 

Halmstad som hemstad eller turiststad. En redan etablerad bild som 

undermedvetet avspeglas och förstärks i resultaten. Medvetandet och åtanken på 

denna svaghet kan hjälpa forskaren att i största möjliga mån behålla det objektiva 

förhållningsättet genom hela studien. I studiens kvantitativa del har den breda 

urvalsramen och det obundna slumpmässiga urvalet en hög giltighet. Även de 

redovisade tydliga tabellerna med en kompletterande text förstärker denna giltighet.  

 

Generella svagheter med kvantitativa undersökningar och speciellt 

enkätundersökningar är ofta att antalet individer i stickprovet inte är tillräckligt för 

att spegla hela populationen. Kritik riktas också ofta mot omständigheterna under 

vilka individerna har blivit tillfrågade. Båda dessa svagheter är vanliga och blir ofta 

ett bekymmer i akademiska uppsatser på grund av forskningens begränsningar 

gällande mänskliga resurser, tid och pengar. Kritik brukar också falla på hur 

utformandet av enkätformuläret sett ut, då en dålig eller ostrukturerad enkät kan 

bidra till missuppfattningar vilket också leder till bortfall eller feltolkningar.  

  

                                            
78

 Ibid, sid16-17 
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4. Resultat och analysredovisning 
 

4.1 Inledning 

Detta kapitel behandlas inledningsvis den analyserade bilden av Halmstad som 

destination och den projicerade imagen av platsen. Därefter följer resultaten och 

analyserna från den enkätundersökningen som gjorts, för att se hur väl den tänkta 

bilden uppfattas av besökare. I och med detta kommer kapitlet besvara studiens 

frågeställning och de forskningsfrågor som den innehåller. I kapitlet kommer 

resultat från analysen blandas med intervjusvar samt internt outgivet material som 

inte får publiceras från Sarah Sundqvist Johanneson kommunikationschef på 

Halmstad & Co. Detta material är en powerpointfil som innehåller övergripande 

målgrupper styrkor och fokus över en längre tidsperiod på cirka fyra år. Kapitlet 

blandar även in egna tankar och analyser, men ett stort fokus kommer hela tiden 

ligga på att tydligt förmedla en skillnad mellan resultat och egna slutsatser för att 

undvika missuppfattningar.  

 

4.2 Resultat och analys av turistdestinationen Halmstads 

projicerade bild 

 

Vilken uttänkt och projicerad bild av destinationen Halmstad vill kommunen 

förmedla till turister?  

Inte oväntat ligger Halmstad kommun och Halmstad & Co:s hemsida som 

toppträffar på Google med sökord som Halmstad, Halmstad turism eller liknande. 

Publicerat material om kommunen/regionen samt dessa två hemsidor har fungerat 

som utgångspunkter för den analys som följer.  

 

www.destinationhalmstad.se fungerar som ”officiell plats för besökare”79 och drivs 

av företaget Halmstad & Co. De har fått uppgiften att jobba med utvecklingen av 

staden som en ”besöks-, mötes-, och evenemangsstad.”80 Företaget som är ett 

helägt kommunalt bolag har Halmstad Rådhus AB, som moderbolag och enligt 

hemsidan jobbar de med att göra staden till ”en attraktiv destination året runt.”81 

Framförallt sköter Halmstad & Co turismutvecklingen, teatern och 

evenemang/möteshanteringen, samt marknadsföringen av stadens största 

sportarena, Halmstad Arena.82  
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 Destination Halmstad, Om Halmstad & Co, Halmstad kommun, 2013 Verifierad den 13 maj 2013, 
http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/416/1/ 
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Sarah menar att ”kommunikationsavdelningen är som stödfunktion till de här 

avdelningarna”. Sarah förklarar vidare att de hjälper till med all marknadsföring och 

tryck som dessa delar kan behöva hjälp med. 

 

Hav, sol, strand  

Det första som ofta och tydligt lyfts fram i det analyserade materialet är närheten 

och kopplingen till havet. Bilder tagna under sommaren med fint väder och med 

havet närvarande återkommer ofta i materialet och närheten till havet används 

genomgående som en stor tillgång. Under min intervju med Sarah så nämner hon 

inget om kommuniceringen av sol och bad. Däremot står det klart och tydligt i det 

interna material som jag fått av Sarah att sol och bad både är en styrka och ett 

fokusområde. Även om texterna inte ordagrant beskriver Halmstad som 

sommardestination så är det lätt att tolka det så när man läser från broschyrerna 

och respektive hemsida:  

 

”Halmstad – tar dig till havet...”83  

 

”Under sommarmånaderna förvandlas Halmstad till en pulserande riviera då 

tusentals turister besöker staden. Vi njuter av trängseln på våra kilometerlånga 

stränder, flotta golfbanor, centrums gator och torg, krogar, uteserveringar och 

andra sköna mötesplatser.”84  

 

”Halmstad är en populär turiststad! På sommaren kommer hundratusentals turister 

till Halmstad för att njuta av stränderna, naturen och det stora utbudet av kultur och 

restauranger. Den mest kända stranden är Tylösand som kan ha omkring 40 000 

badgäster en solig sommardag”85  

 

Sport och ”Golfhuvudstaden Halmstad”86 

Sport och framförallt golf är något som det skrivs mycket om i materialet. ”Sport 

ligger oss halmstadbor väldigt varmt om hjärtat. Hejar vi inte fram vårt favoritlag så 

sportar vi själva.”87 Både att titta på sport och att utöva sport får mycket 

uppmärksamhet. Matrialet berättar flertalet gånger om diverse framgångar i både 

lagsporter och solosporter. Flera intervjuer med kända sportprofiler från Halmstad 

finns också med på flera ställen.  
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Intrycket av Halmstad som sommarstad förstärks än mer av fokusen på golf och 

kommuniceringen av de många kringliggande golfbanorna. Det undersökta 

materialet innehåller både bilder med tillhörande text om golf, allmän info om 

golfutbudet med samtliga golfbanor, samt intervjuer med golfpersonligheter från 

trakten.  

 

”I Halmstad finns inte mindre än 10 golfbanor, varav Halmstads GK är rankad som 

en av Europas bästa banor. En bana där en av världens största  

golftävlingar för damer spelades 2007, The Solheim Cup.” 88 

 

Även Sarah berättar om satsningen och fokusen på golf och hur kommuniceringen 

nu kopplas till ett projekt i uppbyggnadsfas som heter Golfhuvudstaden. Projektet 

går ut på att ännu fler ska vilja spela golf i Halmstad samtidigt som man försöker 

skapa tillväxt i regionen.89 På Halmstad högskola finns även ett program för 

framtida professionella golfspelare som ”varje år tar in ca 10-12 golfspelare i 

elitklass”90. 

 

Konst och Kultur 

Även konst och kultur får stort utrymme i materialet. ”Här finns bland annat 

Sveriges till ytan största galleri (som dessutom har visning 24 timmar om dygnet), 

ett unikt bibliotek, ett blomstrande musikliv och mängder av möjligheter att se och 

uppleva kulturella guldkorn både på lokal och internationell nivå.”91 I det interna 

materialet från Sarah finns även kultur med som en styrka och fokusgrupp. Sarah 

beskriver också hur ”konst är ett långsiktigt fokus som vi ständigt jobbar emot”. 

Dessutom berättar Sarah att Halmstad & Co jobbat mycket på att Halmstads teater 

ska visa ”lite speciella uppsättningar” som inte finns överallt och då lockar till sig 

besökare från andra orter.   

 

Visserligen kan konst och kultur vara en aktivitet som utnyttjas året runt, men den 

största delen av den kommunicerade bilden innehåller hav, sol, bad och golf. 

Dessa somriga aktiviteter tas upp i det interna materialet från Sarah och ses som 

styrkor och viktiga fokusgrupper. Uppenbarligen vill Halmstad kommun fortsätta 

fungera som en stor svensk turistdestination på sommarhalvåret och kommer 

fortsätta lägga ett stort fokus på dessa delar.  
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Det finns dock en allmänt känd problematik i att fungera som en utpräglad 

säsongsbetonad turistdestination. Dels med tanke på de ojämna 

arbetsförhållandena som innebär ett betydligt större behov av arbetskraft under 

sommarhalvåret men kan leda till svårigheter med arbetslöshet under resten av 

året. Dessutom kan en hårt säsongbetonad turism även leda till irritationer och 

konflikter från de boende när det finns ett allt för stort turismtryck under en för kort 

tid.  

 

På flera ställen finner man meningar som ”Halmstad är vida känt för att vara en av 

Sveriges största turistorter”92 och syftar då framförallt på vetskapen om stadens 

sol- och badmöjligheter. Min tanke blir då, att om närheten till hav, strand och sol 

redan är allmänt känt, varför då fortsätta att lägga fokus på det? Skulle det inte 

vara smartare att marknadsföra de aktiviteter som allmänheten inte associerar eller 

vet att Halmstad har att erbjuda? Speciellt när det till och med står utskrivet i 

beskrivningen om Halmstad & Co att ”Målet är att Halmstad ska vara en attraktiv 

destination året runt”93.  

 

När jag frågar Sarah om deras jobb med ett attraktivt Halmstad under 

vinterhalvåret så nämner hon först ”Jul i Halmstad”, ett slags julevenemang som 

pågår mellan slutet av november till mitten av januari. Vidare menar Sarah att 

Halmstad & Co framförallt satsar på att få stora evenemang, speciellt inom sport till 

staden under vinterhalvåret.  

 

Det jag tycker är märkligt är att inget av materialet förtydligar eller berättar att 

Halmstad inte bara är en sommarstad. Information om ”Jul i Halmstad” går inte ens 

att googla sig till, dessutom har jag bara funnit en enda existerande bild med tydlig 

vinteranknytning i hela det behandlade materialet. Bilden ligger på Halmstad & 

Co:s hemsida under fliken ”Vinteraktiviteter”, en underrubrik till ”Natur & Frilufsliv” 

som i sin tur är underrubrik till ”Se & Göra”, på samma hemsida. 
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Halmstads tre hjärtan och Vision Halmstad 2020 

I Halmstads logga (Figur 5) kan man se 

de tre hjärtan som väldigt ofta och 

tydligt kommuniceras i samtliga delar 

av det analyserade materialet. Dessa 

tre hjärtan, som även finns i 

stadsvapnet, är en gåva från 1500-talet. 

Det dåvarande danska kungahuset 

visade sin uppskattning för Halmstads 

starka försvar mot svenskarna.94 Dessa 

tre hjärtan har sedan använts i 

profileringssyfte och fungerar som 

ledord till den bild man vill förmedla av Halmstad. ”varje hjärta står för något som 

Halmstad ska vara eller sträva mot i framtiden”95 

 

”Hemstaden: Vi är en kommun där människor möts - med trygghet respekt och 

kärlek.”96  

 

”Kunskapsstaden: Vi bygger en stad där människor växer - genom utbildning, 

företagsamhet och nytänkande.”97 

 

”Upplevelsesstaden: Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, 

gemenskap och livskvalitet.”98 

 

Dessa tre hjärtan är resultatet av en visionsstyrningsmodell som Halmstad 

kommun påbörjade 2005.99 Modellen är skapad för att förenkla planeringen, 

utförandet och uppföljningen av Vision Halmstad 2020. Tanken är att 

visionsstyrningsmodellen skall användas av alla anställda i samtliga av 

kommunens nämnder och kommunalt ägda bolag. Visionen ska också ”klargöra 

kopplingar till mål, handlingsprogram, omvärldsanalys etc.”100 Modellen ska ge en 

tydligare samhörighet i kommunens samtliga delar.  
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Figur 5. Halmstads logga med tre hjärtan.  
Källa: Halmstad.se 
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När jag frågar Sarah om hur Halmstad & Co påverkas eller integreras i denna 

vision så säger hon att ”alla förvaltningar och alla bolag jobbar med vissa delar” 

och att Halmstad & Co faller in under det sista städet som är upplevelsebiten. 

Någon djupare koppling än så nämner inte Sarah. 

 

På flera ställen kan man läsa om hur vision 2020 vilar på tre stycken intressanta 

värdegrunder som ”ska föra oss i riktning mot visionen”101: 

 

Demokrati 

”Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor 

ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.”102 

 

Lika värde 

”I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är 

ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska 

känna att de har samma möjligheter, rättigheter och  

skyldigheter.”103 

 

Hållbar utveckling 

”Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att 

utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov.”104 

 

Det är viktigt att poängtera att dessa värdegrunder inte går att likställa med det 

som Spjuth (2006) och Syssner (2012) kallar för kärnvärden. Dessa värdegrunder 

skall snarare ses som ett medel för att utveckla de kärnvärden som Halmstad lyfter 

fram och som behandlas i denna studie. 

 

Halmstads visionsstyrningsmodell är ett typexempel på det politiska 

planeringdirektivet som Syssner (2012) kallar för den nya politiska styrningen.105 

En makt- och metastyrning som bygger på bilder eller visioner.106 Modellen har 

delvis ett upplägg som är påminner om den arbetsmodell som Spjuth (2006)107 har 

utvecklat. Modellen har dels en årlig process som skiljer sig från Spjuths men har 

även en fyraårig återkommande process där flera likheter kan urskiljas. 
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Visionsstyrningsmodellen som Halmstad har använt sig av, är i detalj relativt 

ointressant för studien, då själva arbetssättet fram till en önskad image ofta ser 

liknande ut i många av de kommuner/regioner som jobbar med visionsstyrd 

platsutveckling. Det intressanta är snarare att kunna urskilja specifikt vilka 

kärnvärden som modellen hanterar och bearbetar genom skapandet av Halmstads 

image.  

 

Halmstads kärnvärden och deras etiska karaktär 

I en tidigare del av denna studie behandlas det som Spjuth (2006) och framförallt 

Syssner (2012) kallar för kärnvärden. Syssner menar att kärnvärden av en plats 

måste bestå av samma etiska karaktär som det politiska läget kommunen befinner 

sig i för att kunna etableras. Annars kan en konflikt i budskap uppstå och det 

fortsatta varumärkesbyggandet kan bli problematiskt. Utifrån Syssners 

kategorisering och ”försök till analysmodell”108 kan man även urskilja vilken etisk 

karaktär som Halmstads kärnvärden bygger på. Kärnvärden som kommunen valt 

att lägga fokus på och bygga sin vision och projicerade bild omkring.  

 

I de olika kategoriseringarna av kärnvärden som Syssner pratar om finns etiska 

eller tillämpade värden, förändringsöppna eller bevarande värden, samt 

platsspecifika eller platsoberoende värden. Syssner menar att dessa 

kategoriseringar ska ses som idealtypiska och som en förenkling och hjälp, när 

värdegrunder ska analyseras och jämföras. I teorin är gränserna mellan de olika 

värdegrunderna ganska tydliga och skarpa men i verkligheten kan det vara 

betydligt svårare och otydligare när man ska kategorisera kärnvärden.109  

 

I det analyserade materialet av Halmstad kan man ganska tydligt se några 

kärnvärden som återkommer och sticker ut lite mer andra. Tillväxt och utveckling 

på olika plan och i olika områden prioriteras och kommuniceras i materialets 

samtliga delar. Halmstad nämns ofta som en stad med stor företagstillväxt, turism 

och fler nyinflyttande. Ett tydligt mål för från kommunens sida är att vidareutveckla 

denna expandering och belyser gärna det.  

 

”Halmstad är en expansiv kommun – landets 18:e i storlek – och snabbt på väg 

mot etthundratusen invånare”110  

 

”Halmstad är också en kommun i utveckling. Under de senaste 50 åren har 

Halmstad varit en av landets mest expansiva kommuner.”111 
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”Det fördelaktiga läget på västkusten”112 är också något som nämns och märks att 

det används som kärnvärde. Halmstads geografiska läge lyfts fram som en stor 

fördel. Havet i samband med Nissan och närheten till skogsområden ses som 

något viktigt. Samtidigt nämns det att ”läget med goda kommunikationer och närhet 

till kontinenten har lett till en växande logistik och handel”113 och ”hamnen har fasta  

förbindelser med stora europeiska containerhamnar och godstågpendlar till 

Mälardalen och Norrland”114.  

 

Halmstad kommun vill också gynna och uppmuntra förändring. ”I Halmstad ska 

man känna att man bor och verkar i en tillåtande kommun. Här ska medborgarnas 

initiativ och engagemang uppmuntras. Här ska nya idéer prövas och här ska 

människor mötas.”115 ”Här vågar vi genomföra annorlunda och banbrytande 

arrangemang och projekt.”116 

 

Om man läser av de ovanstående värdegrunderna mot Syssners analysmodell kan 

man se att utveckling och tillväxt placeras som en tillämpat värde. Trots det kunde 

man i analysen av detta kärnvärde se att utvecklingen och den förväntade 

tillväxten bygger på en rad mer etiska värden som speglas av Halmstads invånare.     

 

Det geografiska läget vid havet eller närheten till naturen som tas upp som ett 

kärnvärde är i sig visserligen inte ett platsspecifikt värde. Men lägger man till 

kommunikationerna som Halmstad kommun menar att det geografiska läget 

innehar så bildas en helhet som gör det till ett platsspecifikt värde. Tillväxt, 

utveckling och expansion ses definitivt som ett platsoberoende värde, men i 

materialet målas det geografiska platsspecifika värdet upp som en förutsättning 

och källa till den fortsatta utvecklingen. 

 

Det enklaste värdet att bestämma var helt klart det förändringsorienterade värdet. 

Halmstad är stolta och förmedlar ofta hur de uppskattar och uppmuntrar företag 

och boende i staden att ge förslag på förändringar och förbättringar. Enligt 

Syssners modell bygger alltså Halmstads kärnvärden på en värdegrund av 

tillämpade, platsspecifika och förändringsorienterade värden. När detta är 

fastslaget kan en jämförelse med det politiska läget i Halmstad genomföras.  
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Med en allt för stor skillnad i värdegrunder och det politiska läget kan ett 

varumärkesbyggande bli svårt och en projicerad bild av Halmstad bli suddig och 

svårtolkad. En kategorisering och jämförelse av närliggande regioners/kommuners 

värdegrunder är också att föredra. Då uppenbaras en skillnad eller likhet i 

värdegrunderna, vilket är viktigt. Värdegrunderna ska helst skilja sig från 

kringliggande kommuner/regioner för att positioneringen och bilden av platsen då 

har större chans att bli rak och tydlig.  

 

4.3 Resultat och Analys från studiens webbankät 

 

Hur väl uppfattas Halmstads förmedlade bild av besökaren? 

Studiens webankät besvarades helt av 100 personer. Enkätsvar som inte var 

fullständiga valdes att prioriteras bort. Risken är stor att de personer som inte 

fullföljde enkäten insåg att den inte var till för dem och därför bara stängde ner 

enkäten i förtid. En förhoppning fanns att fler individer skulle svara på enkäten. 

Trots det är så är svaren tillräckligt många för att kunna ge en fingervisning om en 

generell uppfattning av Halmstad och hur bilden av staden ser ut.  

 

Enkätens första del bestod av så kallade sakfrågor. ”Frågor som behandlar faktiska 

förhållanden”117 Frågorna bestod av vilket kön, vilken åldersgrupp samt hur många 

gånger individen besökt Halmstad. Köns och åldersfrågan är egentligen högst 

irrelevant för denna studie, trots det är frågan viktigt för att se till att inte slutsatser 

dras kring en grupp som inte finns tillräckligt representerad i stickprovet.  

 

Det var fler kvinnor än män som besvarade enkäten. 64 % var kvinnor och 36 % 

var män. En högre procent av kvinnor än den totala befolkningen i Sverige som har 

en ungefärlig könsfördelning av 50/50.118 Inte heller ålderfördelningen stämmer 

överens med Sveriges totala befolkning. Enkätbesvarande individer som var upp 

till 24 år gamla stod för 33 % och personer mellan 25-34 stod för hela 53 %. 

Endast 14 % som svarade var över 34 år vilket är grovt missvisande om man skall 

se till Sveriges hela befolkning. Däremot är det svårt att veta hur 

åldersfördelningen ser ut på den undersökta populationen. Alltså de besökare och 

turister som har besökt Halmstad. Det man vet är att andelen äldre resenärer 

konstant ökar119 och att enkätsvaren med största sannorlikhet inte korrekt speglar 

just denna grupp.  
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Bilden som den uppstår i svaren av enkäten borde dock inte ses som något facit, 

utan snarare som en fingervisning om vilka associationer Halmstad ger samt hur 

väl de kommunicerade delarna uppfattas. I det här fallet kan slutsatserna av 

enkäten framförallt kopplas till gruppen unga vuxna som besökt Halmstad.   

 

Den sista sakfrågan behandlade antalet besök som gjorts i Halmstad. 60 % 

svarade att de besökt staden mer än 10 gånger (alternativt under än längre tid än 1 

månad). 14 % svarade 4-10 gånger, samt 26 % svarade 1-3 gånger.  

 

Efter dessa sakfrågor följde en associationsfråga där den svarande kunde se 35 

olika associationer som var utskrivna som alternativ. Antalet val var obegränsat 

samt en möjlighet att skriva in egna associationer fanns med.  

 

Figuren till höger (Figur 6) är 

ett cirkeldiagram som visar 

hur de olika associationerna 

fördelat sig mellan de 

svarande individerna. 

Diagrammet visar även i 

vilken procentsats de olika 

associationerna har valts.  

 

Strand/Bad har fått flest av 

det totala antalet 

associationer med 10,97 %. 

Tätt följt av Sommar 10.56 % 

och Hav 9.31%.  

 

Av de utskrivna alternativen 

var det tre stycken som 

ingen associerade med 

Halmstad och de återfinns 

därför inte i diagrammet.  

Dessa var Hästsport, 

Kriminalitet, och  

Hållbarhetstänk.  

Ett flertal alternativ skrevs 

även till i det öppna fältet men 

bara två associationer återkom 

mer än en gång (Rugby 3st, Per Gessle/Gyllene Tider 2st).  

Figur 6. Cirkeldiagrammet visar de besvarares associationer 
till Halmstad i procentform. 
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I enkätens sista del får man ta ställning i ett antal påståenden. Svarsalternativen 

står i jakande eller nekande form med alternativen: Instämmer helt, Instämmer 

delvis, Instämmer inte, Instämmer inte alls. Samt alternativet: Ingen uppfattning, 

som finns för besvarande som inte har någon uppfattning eller kunskap nog inom 

påståendet.   

 

Figuren nedan (Figur 7) är en matris som visar enkätens påståenden samt vilken 

procentsats och hur många svar som getts varje alternativ i samtliga påståenden. 

Till exempel kan man i svaren på påstående ett: ”Halmstad endast är ett intressant 

turistmål på sommaren.” se att 28 individer svarade Instämmer helt, vilket 

motsvarar 28 % av svaren. 61 personer svarade Instämmer delvis, vilket motsvarar 

61 % av svaren, och så vidare.  

 

Figur 7. Matrisen visar enkätens påståenden samt vilken procentsats och hur många svar som getts varje 
alternativ i samtliga påståenden. 
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Sommarstaden Halmstad 

Inte helt förvånande överensstämmer studiens tidigare analys som fastslog att den 

största fokusen av kommunikationen bygger på ett budskap av sommar, hav, sol, 

och bad med svaren från enkäten. I cirkeldiagrammet kan man tydligt se hur de 

somriga associationerna är genomslående starka. Av samtliga svarande får Sol, 

Strand/Bad och Sommar gemensamt 28,34 % av associationerna och om man 

även lägger till Hav så blir det så mycket som 37,65 %. Restaurangutbudet i 

Halmstad ökar dramatiskt på sommaren, lägger vi till den delen så har vi 42,65 %. 

Tillskriver man det mesta av Halmstads Uteliv/Fest till sommarhalvåret blir de 

sommaranknutna associationerna 51,4 %.  

 

Nu ska kanske inte allt för stora paralleller dras och kopplas till sommaren. 

Restauranger, Uteliv/Fest samt Hav behöver inte vara kopplade till sommaren, 

men över 76 % associerade Halmstad med Sommar och 79 % associerade staden 

med Strand/Bad. Även i matrisen blev detta tydligt. På påståendet ”Halmstad är 

endast är intressant turistmål på sommaren.” svarade 89 % Instämmer helt eller 

Instämmer delvis. Om man dessutom tar bort svaren från individer som besökt 

Halmstad fler än 10 gånger, så blir associationerna till sommarhalvåret ännu fler.  

 

Sportstaden Halmstad  

Sport av olika slag och framförallt golf kom fram som ett viktigt 

kommunikationsfokus i analysen. Även Sarah på Halmstad & Co bekräftade detta. 

I enkäten var det förvånansvärt få som associerade Halmstad med golf, endast 11 

personer, 1.53 % av associationerna föll på golf. En möjlig orsak till detta skulle 

kunna vara det snedfördelade åldersspannet som tidigare beskrevs. Unga vuxna 

är förmodligen inte överrepresenterade inom golfturism och därför blir kopplingen 

till golf relativt liten.  

 

Räknar man däremot samman samtliga sportassociationer så blev den siffran 58 

stycken, eller 8,05 % av det totala antalet associationer. Med tanke på att 

Halmstad BK spelar i fotbollsallsvenskan och att HK Drott länge varit en toppklubb 

inom handboll så är det inte så konstigt om man förknippar staden med sport. Om 

man sen lägger till beachvolleyboll, vanlig volleyboll, surfing, och att det är 

bordtennislegenden Jörgen Perssons hemstad så är det snarare märkligt att inte 

fler förknippar Halmstad även med sport.  

 

Konst och kultur 

I enkäten var associationerna till konst/kultur 65 stycken, eller 9,02 % av det totala 

antalet associationer. Alltså i liknande storlek som sportassociationerna men 

betydligt mindre än de associationer som är anknutna till sommaren.  
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Detta trots den långsiktiga fokusen och marknadsföringen av just konst/kultur som 

både framgick i analysen samt bekräftades av Sarah på Halmstad & Co. Jag tror i 

likhet med golfsiffrorna, att dessa siffror kan vara en aning missvisande. Min 

uppfattning är att den fokuserade målgruppen som kommuniceringen av 

konst/kultur riktas mot, förmodligen inte är unga vuxna. Därför kan även 

uppfattandet eller associationerna till ämnet vara mindre än hela populationen.  

 

Halmstads tre hjärtan. 

Kommuniceringen med de tre hjärtana är som tidigare nämnt väldigt utbredd av 

samtliga delar av kommunen och fungerar som en del i den grafiska profil som 

Halmstad kommun tagit fram.120 ”Vår grafiska profil är följaktligen ett viktigt redskap 

för att tydliggöra vår roll i samhället. Och konsekvent använd kommer den att 

stärka vår gemensamma profil i allmänhetens ögon – och skapa ännu större 

samhörighet internt.”121  

 

Jag tycker att både kommunen och Halmstad & Co gör ett bra jobb med att 

kommunicera den grafiska biten. Hjärtana finns med i samtliga delar av det 

analyserade materialet och i enkäten associerar 32 individer även till dessa hjärtan. 

Man kan däremot ifrågasätta hur mycket av innehållet och de värdegrunder som 

finns inbyggda i hjärtana som faktiskt kommuniceras och uppfattas. 

 

Halmstad, mer än en sommarstad? 

I analysen av den projicerade bilden är det framförallt sommarstaden Halmstad 

som kommuniceras. Även om Sarah berättar att Halmstad & Co också jobbar mot 

att locka intressanta evenemang till staden på vinterhalvåret, så är marknadsföring 

och kommunicering med anknytning till vinterhalvåret i princip obefintlig. Både i det 

offentliga materialet jag tagit del av, samt det interna material som jag fick av 

Sarah lyser denna aspekt med sin frånvaro.  

 

Med anledning av detta är det inte heller förvånande att associationerna i enkäten 

inte uppfattar Halmstad som en attraktiv turiststad året runt. 91 % anser att 

Halmstad framförallt handlar om sommar sol och bad. Och hela 89 % av de 

tillfrågade anser att Halmstad endast är ett intressant turistmål på sommaren. 47 % 

hade ingen uppfattning om Halmstad jobbar med att bli en attraktiv destination året 

runt, samt 19 % instämde inte, eller inte alls i påståendet.  
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Om ett företag som Halmstad & Co nu har som mål att göra staden till ”en attraktiv 

destination året runt.”122 så kan man ju milt sagt ifrågasätta deras metoder och 

konstatera att företaget inte gör ett övertygande jobb så här långt. Jag tror snarare 

att detta mål fungerar som ett önsketänkande eller möjligtvis ett väldigt långsiktigt 

mål som för stunden inte prioriteras nämnvärt.  

 

Hur stor betydelse har begreppet hållbar utveckling i den projicerade och 

den uppfattade bilden Halmstad? 

Den sista av Vision Halmstad 2020:s värdegrunder beskrev väldigt tydligt hur 

kommunen/regionen skall jobba med en hållbar utveckling i arbetet mot denna 

vision. Detta finner jag högst intressant av flera anledningar. På kommunens 

hemsida hittar jag ingen som helst information om vad hållbar utveckling är eller 

hur kommunen jobbar mot ämnet. Visserligen finns det en flik som heter Miljö & 

Energi med allmän info om renhållning och så vidare, men inget om den hållbara 

utvecklingen som står som värdegrund.  

 

Hemsidan är relativt stor och svårnavigerad så det är möjligt att det går att läsa om 

deras jobb med hållbar utveckling men då kvarstår det faktum att jag letade efter 

ämnet men fann det ändå inte. Det här tyder antingen på att Halmstad jobbar 

relativt lite enligt denna utveckling, eller så har de missat, eller av någon anledning 

valt att inte kommunicera arbetet inom ämnet bättre.  

 

Inte heller på Halmstad & Co:s hemsida hittar jag först något om hållbar utveckling 

eller hållbar turism. Det är först efter långt in i min analys av hemsidan som jag av 

en slump ser några underrubriker som behandlar hållbar utveckling och hur 

Halmstad & Co jobbar inom ämnet.  

 

När jag pratar med Sarah om de ovanstående värdegrunderna till Vision Halmstad 

2020, så nämner jag vad de handlar om, för att sedan fråga henne om hur 

Halmstad & Co jobbar och kommunicerar kring just hållbar utveckling? Hon verkar 

inte känna till dessa värdegrunder något nämnvärt, eller faktiskt inte alls om jag 

ska vara ärlig men börjar genast berätta om hur Halmstad & Co jobbar med den 

hållbara biten. Hela företaget är tydligen miljödiplomerat. Det är en 

miljöutvecklingsplan som om den följs leder till denna miljöcertifiering. Svensk 

Miljöbas utfärdar certifieringen baserat på grundkriterierna i den internationella 

miljöledningsstandarden ISO 14001.123  
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Sarah berättar vidare hur Halmstad & Co i sitt arbete att värva evenemang alltid 

försöker buda på de evenemang som precis som företaget också kan bli helt 

miljödiplomerade och att det alltid är målet. De ”skulle inte aktivt gå ut och söka ett 

evenemang som inte kan bli miljödiplomerat”. Mycket av det här står också under 

den flik som jag tillslut kunde hitta på deras hemsida. 

 

Uppenbarligen finns det ett miljö- och hållbarhetsfokus i kommunen men baserat 

på den obefintliga kommunikationen i ämnet är det heller inte förvånande att 

besökare inte uppfattar kommunens jobb inom miljö och hållbar utveckling speciellt 

väl. Enligt enkäten var det endast 3 personer av de tillfrågade som associerade 

Halmstad med miljötänk, och ingen av de svarande individerna associerade 

Halmstad med hållbarhetstänk. 66 % hade ingen uppfattning om Halmstad jobbar 

mot en hållbar utveckling och om man då betänker att den största delen av 

besvararna hade varit i staden fler än 10 gånger så kan man konstatera att inte 

ens vid upprepade besök av staden märks ett fokus på miljö och hållbarhet.  

 

Siffrorna är ett dåligt resultat för vilken kommun/region som helst. Men för en 

kommun med en uttalad värdegrund som ska bygga på en hållbar utveckling får 

man väl säga att under all kritik. Jag trodde faktiskt inte att Halmstads arbete med 

miljö och hållbar utveckling skulle uppfattas så pass illa av besökare, som enkäten 

visade. 

 

Hållbar utveckling fanns som sagt med som en värdegrund i en väl utarbetad 

visionsstyrningsplan. Dessutom pratar Sarah varmt om Halmstads jobb mot en 

hållbar utveckling. Jag får intrycket att Halmstad kommun bara slarvat med 

marknadsföringen och kommunikationen kring just sin hållbara utveckling. Märkligt 

om du frågar mig, och frågorna som uppstår blir då många: Kan det vara medvetet 

val att nedprioritera kommunikationen om ämnet? Vill man inte att värdegrunden 

ska synas och uppfattas av så många som möjligt? Om nej, varför inte? Om man 

nu anser att det är en så viktig värdegrund, borde inte ett betydligt större fokus 

ligga på att förmedla de initiativ som bygger på en hållbar utveckling? Speciellt om 

kommunen faktiskt har ett ganska gediget och djupgående intresse i frågan. 

  

Orsakerna till att begreppet och initiativen inom området inte har uppmärksammats 

mer kan vara många. Halmstad kommun kanske inte prioriterar att uppmärksamma 

de hållbara initiativ som görs till fördel för saker som anses viktigare, men varför då 

ha det som en av de tre värdegrunderna? Ett extremt intressant stickspår som 

skulle kunna fylla en egen C-uppsats men svaren på frågorna ligger egentligen inte 

i studiens syfte och fokus måste flyttas tillbaka på vilken den existerande bilden av 

Halmstad är och hur väl den uppfattas av besökare.  
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Däremot kan värdegrunden med den hållbara utvecklingen ställa till med en del 

problem i den förlängda platsmarknadsföringen av Halmstads image. Spjuth (2006) 

menar att en lyckad förvaltning av en regions varumärke och nyckeln till en 

enhälligt uppfattad bild, ligger i att kontinuerligt och gemensamt kommunicera de 

önskade budskapen.124  

 

Tyvärr verkar det i det här fallet vara ganska otydligt om det ska prioriteras och 

framförallt kommuniceras eller inte. I denna studies bakgrundsdel beskrevs bara 

en liten del av den enorma potentiella utveckling som finns inom turism och just 

hållbar utveckling. Jag tror inte att Halmstad kommun är sämre än kringliggande 

kommuner/regioner i sin hållbara utveckling så jag tycker det är mycket märkligt att 

inte ett större fokus läggs på detta ämne. Åtminstone nämna att det existerar ett 

visst fokus.  

 

Jag frågar Sarah varför de inte belyser och marknadsför den hållbara utvecklingen 

mer, som exempelvis Göteborg & Co. De har en stor tydlig huvudflik på förstasidan 

på deras hemsida som heter ”En grön stad” där kommunen och företagets arbete 

med hållbar utveckling står tydligt.125 Sarah håller med, och säger att ”vi är dåliga 

på att visa upp vårt miljöarbete. Vi behöver bli bättre på det, både på webb, 

trycksaker samt i våra lokaler. Min förhoppning är att det ska bli mer lättillgängligt 

på vår nya webb, samtidigt som vi måste vara lite kaxigare och skryta lite om det 

arbetet som vi gör, runt hållbarhet.”  

 

4.4 Slutsats 

Halmstad kommun och Halmstad & Co anser att sommaren med sol bad och 

strandliv är en styrka och ett stort fokusområde. Just bilden av Halmstad som 

extraordinär sommarstad projiceras och förmedlas tydligt mot potentiella besökare. 

Anser kommunen och Halmstad & Co att denna förmedling är viktigast när man vill 

platsmarknadsföra och bygga på Halmstads image så har man definitivt gjort ett 

bra jobb.  

 

Enkäten visade just hur denna bild är den största och ofta den enda bild besökare 

associerar staden med. Jag tror dock att kommunen tillsammans med Halmstad & 

Co behöver tänka om i sitt fokus men kanske framförallt i sitt 

kommunikationsarbete. Personligen så tror jag att siffrorna i enkäten skulle sett 

liknande ut även utan fokusen på ”sommarstaden”. Halmstad är ett allmänt känt 

somrigt turistmål, så varför sparka in öppna dörrar i sin marknadsföring?  

 

                                            
124

 A Spjuth sid 55-61 
125

 Göteborg & Co, Förstasidan, Göteborg kommun, 2013, Verifierad den 22 maj 2013, http://corporate.goteborg.com/ 



41 

 

Förmodligen är Halmstad kommun så beroende av intäkterna från 

sommarturisterna att de är livrädda för att tappa mark inom det segmentet. Men då 

kommer heller aldrig bilden eller imagen av staden förändras. Vill man nå det 

utryckta målet att göra Halmstad till en attraktiv destination året runt, så måste det 

som kommuniceras i skymundan för sommarstaden tydligare lyftas fram. 

Sportstaden eller konst/kulturstaden kommer först i andra eller tredje hand och det 

syns även tydligt i enkäten.  

 

I min åsikt är den näst intill obefintliga kommuniceringen och marknadsföringen av 

Halmstads miljö- och hållbarhetsfokus ett stort mysterium. Sarah på Halmstad & 

Co menar att ett fokus finns och som Sveriges 18:e största kommun126 så är jag 

helt övertygad om att Halmstad har ett relativt bra förhållningssätt kring en hållbar 

utveckling. Frågan är bara varför inte det uppmärksammas mer?  

 

Ett hållbarhetsfokus kan ge väldigt mycket goodwill och lyckas man med att 

förmedla ett sådant fokus kan man även bygga in ett stort mervärde i bilden av 

Halmstad. För tillfället finns det mest att vinna på detta fokus. Men konkurrensen, 

det växande intresset för hållbar utveckling och ett mer hållbart resande kommer 

leda till att kommuner/destinationer som inte jobbar med kommunicering av sitt 

aktiva miljö och hållbarhetsarbete kommer väljas bort till förmån för andra 

destinationer som gör det.  

 

I förlängningen kommer alltså en fortsatt dålig kommunicering av Halmstad 

kommuns hållbara utveckling leda till att allt fler miljömedvetna turister väljer bort 

Halmstad och planerar sina vistelser i kringliggande regioner/kommuner med en 

bättre kommunicerad hållbarhets- och miljöpolicy. En satsning på att kommunicera 

den hållbara utvecklingen i framtiden blir med andra ord inte ett val, utan ett måste 

för en fortsatt positiv turismutveckling. 

 

 

  

                                            
126

 Halmstad kommun, Om Halmstad, Halmstad kommun, 2013, Verifierad 27 maj 2013, 
http://www.halmstad.se/omkommunen/omhalmstad.143.html 

http://www.halmstad.se/omkommunen/omhalmstad.143.html
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervju med Sarah Sunqvist Johansson, kommunikationschef Halmstad & Co den 

17 maj 2013 09:00 

 

Kan inte du kort beskriva hur det kommunicerande arbetet är uppbyggt här på 

Halmstad o co? 

  

I just kommunikationsdelen, får ni mycket direktiv från kommunen eller har ni rätt 

fria händer? 

 

Om vi kollar på Halmstad som destination ur ett stort perspektiv, vilka övergripande 

områden eller aktiviteter prioriterar ni starkast i er kommunikation? 

 

Halmstad är ju rätt känt som sommarstad men ni har ju som mål att vara en 

attraktiv destination året runt, hur jobbar ni då med att bredda bilden av Halmstad 

och göra staden mer attraktiv resten av året? 

 

Halmstads tre hjärtan som man kan se lite överallt kommuniceras flitigt. Det här är 

en del av vision 2020 som är en visionsstyrningsmodell. Hur påverkas/integreras 

Halmstad o co av denna vision i ert arbete?  

 

I vision Halmstad 2020 finns det en värdegrund som enligt kommunens hemsida 

ska föra visionen i rätt riktning. Dessa värden innehåller två etiska värden som 

handlar om mänskliga egenskaper som Halmstadborna har, men den sista är lite 

mer konkret och handlar om hållbar utveckling. Hur jobbar och kommunicerar ni 

kring just den här frågan i ert arbete?  

 

Inom platsmarknadsföring pratas det en hel del om kärnvärden. Vilka kärnvärden 

skulle du säga att Halmstad och co jobbar efter? 

 

Har du något du skulle vilja tillägga, eller någon fråga till mig angående intervjun?  
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Bilaga 2 Enkätguide 

Hej! Vilken uppfattning av Halmstad har du efter ditt/dina besök i staden? Enkäten 

behandlar inte Halmstadbors egna uppfattning och därför behöver du inte svara 

om du har bott i staden under längre tid än 3 år.  

 

Enkäten kommer bestå av personlig info, en associationsfråga där du får kryssa i 

allt det du associerar med staden och därefter följer ett antal påståenden som du 

får ta ställning till.  

 

Tack för att du tog dig tid att svara / MVH Per Åkersén Halmstad Högskola 

 
Är du kvinna eller man? * 

 Kvinna 

 Man 

 
Vilken åldersgrupp tillhör du? * 

 Upp till 24 år 

 25-34 år 

 35-44 år 

 45-54 år 

 55 år eller äldre 

 
 

Hur många gånger har du besökt Halmstad? * 

 1-3 gånger 

 4-10 gånger 

 
fler än 10 gånger (alt under en längre tid än en 

månad) 
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Du har nu slutfört enkäten. Tack så mycket för att du deltog.  
 

Du kan nu stänga fönstret. 


