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Förord 

 

Vi vill börja med att tack vår handledare Thomas Blom vis Karlstads universitet för all hjälp 

under arbetet med denna uppsats. Vidare vill vi även tacka våra respondenter för den tid de tog 

sig vilket möjliggjorde genomförandet av vår uppsats. Ämnet som bearbetades är vid 

skrivandets stund aktuellt, detta är motiveringen till vårt val av ämne till uppsatsen. 

Arbetet har genomförts tillsammans och i nära samförstånd där båda författarna på ett tydligt 

sätt deltagit i alla av uppsatsens ingående delar. Det har således inte varit någon specifik 

uppdelning av moment mellan författarna till arbetet. Detta för att en tydligt röd skulle hållas 

uppsatsen igenom. 

 

Sebastian Hultqvist & Lisa Hedberg 

 

  



 
 

 
 

Sammanfattning 

 

Hur påverkas destinationer av nya flyglinjer som drivs av lågprisflygbolag? Det sker tydliga 

marknadsföringssatsningar när nya flyglinjer öppnas för att skapa en ny marknad. Om 

flyglinjen sedan läggs ned relativt kort efter etableringarna kan dessa satsningar inte betala sig 

för destinationen. Syftet med denna uppsats är att bidra till hur en destination kan uppnå en 

ekonomisk uthållig utveckling i samband med satsningar på flyglinjer som drivs av 

lågprisflygbolag. Det valdes två frågeställningar för att uppnå syftet. 1, Hur påverkas 

destinationer, med Karlstad och Värmland som en fallstudie, av lågprisflygbolag? 2, På vilken 

sätt bidrar lågprisflygen till destinationers ekonomisk hållbara utveckling över tid? För att svara 

på dessa har vi genomfört ett antal intervjuer, totalt fyra stycken. Intervjuerna genomfördes med 

personer som är involverade i satsningar i samband med nya flyglinjer. Det empiriska materialet 

kopplas sedan till aktuella teorier för att skapa en analys och slutsats. I vårt arbete kommer vi 

fram till att även om det är olika från fall till fall spelar det ingen roll vilken typ av bolag det är. 

Det väsentliga är hur länge flyglinjer finns kvar, vilket är omöjligt för aktörer inom 

destinationsutveckling att veta innan. Uppsatsen kommer fram till att en destination inte helt 

bör förlita sig på en flyglinje. Destinationens tillgänglighet bör även backas upp på något annat 

sätt för att försäkra fortsatt turism även efter en eventuell nedläggning.  

 

Abstract 

How do new flight routes operated by low-fare airlines affect destinations?  When new flight 

routes are opened, marketing investments are made in order to open up a new market. If the 

route is closed down relatively soon, these investments have not been profitable. The purpose 

of this thesis is to contribute to how a destination can achieve a continuous development. Two 

questions of issue were chosen to achieve the purpose. 1, How are destinations, Karlstad and 

Varmland as case studies, affected by low-price airlines? 2, In what ways do low-fare airlines 

contribute to the sustainable development of a destination over time? To answer these questions 

we have conducted four interviews with people involved in investments regarding new flight 

routes. The empirical material has been linked to actual theories in order to conduct an analysis 

and a conclusion. The thesis shows that, even though one case may be different from another, 

it doesn’t matter what type of airline it is. The essential part is for how long the flight route 

exists, which is impossible for operators within destination development to know beforehand. 

The conclusion of the thesis is that a destination should not entirely rely on one flight route. 

The accessibility of the destination should be secured also by other travelling methods to ensure 

continuous tourism, even if a flight route closes down.  
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1.  INLEDNING 

 

I det inledande kapitlet kommer vi ge en bakgrund till den problematik vi avser att studera och 

även identifiera syftet och frågeställningar. Läsaren får i detta kapitel en förståelse för vilka 

faktorer som ligger till grund för undersökningarna som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Att människor har rest till olika platser sedan en lång tid tillbaka omtalas av många olika 

forskare, men det var först under antiken som människor började finna ett intresse för områden 

som inte låg i den egna bosättningsregionen. På denna tid var infrastrukturen inte utvecklad i 

någon större omfattning, vilket försvårade människornas möjligheter till att förflytta sig från 

plats till plats (Blom & Nilsson, 2007).  

Från att ha varit ett begränsat fenomen har turismen utvecklats och blivit en näring där 

konkurrensen mellan turismattraktionerna har hårdnat. Det är en växande näring som kan vara 

till stor ekonomisk hjälp både på regional och lokal nivå. Det har skapats en näring som kan 

gynna den regionala utvecklingen på platser runt om i världen (Nilsson & Blom, 2000).  

Turismens framväxt har utvecklats så mycket att 2012 hade näringen en omsättning på 275,5 

miljarder. Omsättningen innefattar både den sysselsättning som turismen genererar i och 

exportvärdet, som är den konsumtion besökare från andra länder utför. Utifrån en total 

exportsynvinkel i Sverige har turismen ökat sin andel och utgör idag hela 6,1 procent av den 

totala exporten. Ur ett nationellt perspektiv förutspås det ett scenario där turismen 2030 skall 

ha ökat med drygt tre procent per år. Det finns goda förutsättningar för att Sverige ska kunna ta 

del av denna ökning. Det finns goda resurser i landet som är användbara inom turism, attribut 

som turister ofta efterfrågar (Tillväxtverket, 2013). 

Flyget är ett kommunikationsmedel som har stor betydelse för turismen. Karlstad är en 

destination som under längre tid varit ett viktigt besöksmål för turister. Flygplatsen är en viktig 

central punkt på destinationen för inkommande turister. 

Ett steg för att utveckla kommunikationen till Karlstad togs 1944 genom att stadens flygplats 

invigdes. Flygplatsen placerades endast några kilometer från stadscentrum och låg därmed 

centralt. Flygplatsen flyttade dock 1997 och lokaliserades då 18 km nordväst om Karlstad 

centrum. Den ökar möjligheten till att resa för många och flygplatsen har även fördelen att ligga 

relativt centralt i Sverige, sett ur ett befolkningsperspektiv. Detta gör att den kan vara en 

potentiell utgångspunkt för många människor från olika platser. Den har även närhet till vissa 

delar av Norge som gör att marknaden för potentiella resenärer ökar ytterligare (Karlstad 

Airport, 2014). Det finns inte bara möjlighet att resa på ett smidigt och snabbt sätt ifrån 

flygplatsen utan de erbjuder även möjligheter till konferens och event (Karlstad Airport, 2014). 
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Staden är en destination som ger möjlighet för flygbolag att etablera sig och skapa en marknad 

för både inkommande och utgående turism. Under året 2014 kommer det att avgå 10 olika 

flyglinjer från Karlstad flygplats både linjeflyg och charterresor. Linjeflygen kommer att gå till 

Arlanda och Frankfurt med flertalet avgångar i veckan. Linjeflyget till Frankfurt kommer börja 

trafikeras i slutet av maj 2014 och Arlandalinjen har funnits en längre tid (Karlstad Airport, 

2014). 

1.2 Problemformulering 

Det finns flertalet flyglinjer mellan Karlstad och olika destinationer runt om i världen, som gör 

Värmland till en relativt tillgänglig region. Från Karlstad Airport går det exempelvis charter 

och linjeflyg till Stockholm, Sicilien, Kroatien och Frankfurt som blir Karlstads nya kanal ut i 

världen.  Under de två senaste åren har det dock varit några linjer som varit relativt kortvariga 

på marknaden och har lagts ner efter kort tid. Exempel på linjer som har lagts ner från Karlstad 

är de som trafikerade London, Teneriffa och Girona. 

När tiden som ges för att skapa en efterfrågan hos potentiella besökare blir för knapp är det 

svårt att hinna arbeta fram en marknad, eftersom det krävs en relativt lång tid för att skapa en 

ny marknad och etablera den (Bilaga 1). Frågan som uppstår när flyglinjer läggs ner efter 

relativt kort tid är ifall marknaden har hunnit etablera sig tillräckligt mycket så att turisterna 

från de olika destinationerna fortsätter att resa till Karlstad, trots att tillgängligheten försämrats. 

Det kan vara så att det krävs ett väl utvecklat transportnät från de destinationer som flyglinjerna 

lagts ner för att hålla den befintliga marknaden levande i Karlstad och Värmland. Risken som 

uppstår är att det inte längre finns någon användning av allt det arbete som läggs ner i samband 

med att flyglinjerna startade, och aktörer skräms från att satsa på potentiella flyglinjer i 

framtiden. Den rädsla som då växer fram från aktörer kan göra att man inte vågar göra fortsatta 

satsningar i samband med nya flyglinjer. Det skulle kunna vara så att trafikerandet av 

lågprisbolagens linjer inte kan vara en del av ekonomiskt hållbar turism utveckling när de satsar 

kortsiktigt.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att studera kopplingen mellan lågprisflygbolags flyglinjer 

och ekonomiskt hållbar utveckling, i bemärkelsen om turismen blir uthållig över tid. Vi avser 

också att studera huruvida benägenheten är att producenter vågar satsa på nya flyglinjer när det 

tidigare har varit flera som lagts ner efter relativt kort tid.  

För att nå vårt syfte har vi valt att utgå från följande två frågeställningar: 

 Hur påverkas destinationer, med Karlstad och Värmland som en fallstudie, av 

lågprisflygbolag? 

 På vilken sätt bidrar lågprisflygen till destinationers hållbara utveckling över tid? 



 
 

3 
 

1.5 Avgränsningar 

Det finns ett antal relevanta frågor att ta upp angående lågprisflygbolagens sätt att driva sin 

verksamhet ifall det ses ur perspektivet hur besöksnäringen påverkas. Exempelvis stora uppslag 

i press och media, som hur de hanterar miljö, ekonomi och service för att driva flygbolaget. Vi 

har valt att inte fokusera på flygbolagen och deras val att driva sina olika flyglinjer. Vi har dock 

konstaterat att det vid flera tillfällen läggs ner flyglinjer efter relativt kort tid i drift. Tanken 

är således inte att studera själva nedläggningarna som sådana och dess orsak. 

Istället har vi lagt fokus på att undersöka vad effekten blir av fenomenet med att flera flyglinjer 

läggs ner under relativt kort tid på en och samma destination utifrån hur det har påverkat 

producenter, konsumenter och aktörer inom turismnäringen. 

Med denna utgångspunkt kopplas uppsatsen genomgående främst till ekonomisk hållbar 

utveckling. 

1.6 Begreppsbeskrivning 

Destination: 

En definition är, en plats eller ett område där turism utövas och kan ses som en motsvarighet 

till besöksmål (Bohlin & Elbe, 2007) (Blom & Nilsson, För Herodotos till Lonely Planet - 

turismen genom tiderna, 2007). 

Lågprisflygbolag 

Avser flygbolag som erbjuder unika resor och tar turisten från punkt A till punkt B. Det krävs 

att när biljetten bokas köps varje enskild flygning. Biljetten inkluderar inte resor med 

mellanlandningar (bilaga 4). 

Hållbar utveckling 

En hållbar utveckling innebär att uppfylla dagens behov utan att inkräkta på morgondagens 

behov. Istället bör det satsas på utveckling långsiktigt (Wall & Mathieson, 2006). 

Turism:  

När en person förflyttar sig från hemmet till en annan destination och sedan tillbaka hem igen. 

Personen ifråga är hemifrån minst 24 timmar men inte längre än ett år (Nilsson & Blom, 

Turismens historia och utveckling, 2005). 

1.7  Disposition 

Kapitel ett: I första delen kommer uppsatsämnet beskrivas och dess bakgrund, som sedan följs 

av en formulering av problemet. Senare i kapitlet kommer ämnet att smalnas av för att ge en 

mer specifik beskrivning på vilka frågor som ställts inför studien och vad syftet är. 
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Kapitel två: Här får läsaren en genomgång av hur studien genomförts med kvalitativa metoder 

och vilket tillvägagångssätt som använts. Kapitlet visar på vilka för och nackdelar som funnits 

med valet av undersökningsmetod. 

Kapitel tre: Här presenteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund för arbetet. Det finns 

även en begreppsdiskussion för att läsaren skall veta vilken betydelse olika begrepp har haft 

under studiens gång. 

Kapitel fyra: I denna del av arbetet sammanställs resultatet av undersökningarna som utförts. 

Det ger en mer ingående bild av det empiriska material som samlats in. Efter att läst kapitel fyra 

skall det ha gett en inblick i studien ur olika infallsvinklar, som är en viktig bit för att förstå den 

helhet som arbetet ska resultera i. 

Kapitel fem: I detta stadie av arbetet presenteras en analys av det empiriska och teoretiska 

material som samlats in. Forskares olika teorier ska verifiera det empiriska material som 

sammanställts i föregående kapitel. 

Kapitel sex: Här presenteras de slutsatserna som kunnat dras utifrån det empiriska och 

teoretiska materialet. Kapitlet innehåller en beskrivning av vad vi har kommit fram till i studien. 

Kapitel sju: Här förs en diskussion om arbetets resultat och vilka nya frågor som kommit fram 

under arbetets gång. Det presenteras potentiella ämnen att undersöka i framtiden. 
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2. METOD 

I metodkapitlet kommer tillvägagångsättet vid undersökningarna att diskuteras. Det kommer 

att vägas fördelar mot nackdelar, med valet av de metoder som använts och hur de utförts. 

Detta med syftet att skapa en realistisk bild av undersökningarna och dess resultat för läsaren. 

2.1 Ansats och angreppssätt 

Arbetet är utformat efter en deduktiv ansats. Det innebär att när arbetet startade uppsöktes 

teorier utifrån ämnet som valts att skriva om. Utifrån de teorier som samlats in påbörjas arbetet 

med att samla in empiri. De förutsägelser som går att utläsa av teorierna ska sedan bekräftas av 

det material som samlats in till den empiriska delen i arbetet (Björklund & Paulsson, 2003). 

Efterforskningarna i denna uppsats baseras på kvalitativa undersökningar och därför har vi valt 

att utgå från ett hermeneutiskt angreppssätt.  

Hermeneutik är en humanistisk tolkningslära och skiljer sig från de positivistiska 

undersökningsmetoderna.  Inom hermeneutiken tolkas det insamlade materialet med hänsyn till 

de iakttagelser och analyser som forskarna gör med hjälp av de fem sinnena. De positivistiska 

metoderna eftersträvar absolut kunskap och har ursprung i naturvetenskapen. De vill bygga upp 

sina läror på säker kunskap till skillnad från Hermeneutiken som ger plats för relativistiska 

tankegångar (Thuren, 2007). Vi valde bort det positivistiska angreppssättet därför att vi ville ha 

möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuerna och skapa en djupare förståelse för ämnet.  

 

2.2 Validitet och reliabilitet  

För att öka validiteten i våra studier valde vi att vara väl förberedda inför våra intervjuer. Detta 

för att hålla oss inom det ämne som var ämnat att undersöka. Detta gjorde att vi undvek att 

samla in onödig information som sedan inte skulle vara relevant i studien.  Vid valet av 

respondenter undersökningarna var vi noga med att välja ut personer som hade en nära 

anknytning till ämnet. Detta gjorde att de kunde ge svar som stämmer överens med verkligheten 

och har därmed ökat reliabiliteten i studien.  En god reliabilitet i studien innebär enligt Thuren 

(2007) att den har hög tillförlitlighet. Har den också hög validitet innebär det att studien är 

trovärdig och att vi endast undersökt det som var relevant för ämnet (Thuren, 2007).  

 

2.3 Utförande och urvalsgrupp vid kvalitativa undersökningar 

Det har utförts fyra kvalitativa djupintervjuer för att samla in information kring det valda ämnet. 

Två intervjuer skedde i direktkontakt med respondenten och två utfördes via mail. Första 

undersökningen som vi valde utföras var en intervju, med turismchefen på Karlstads kommuns 

turismverksamhet. Utfrågningen av respondenten skedde i direkt kontakt på hennes arbetsplats. 

Innan intervjun hade det utformats en intervjuguide med bestämda ämnen som skulle diskuteras 

vid tillfället. Det gavs under intervjun plats för följdfrågor.  Detta utförande kallas enligt 

Björklund och Paulsson en semistrukturerad intervju (Björklund & Paulsson, 2003). Vid 
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intervju tillfällena som skedde i direktkontakt med respondenterna var vi båda medverkande 

för att kunna fånga upp så många intryck som möjligt. Den andra intervjun hölls med Carl 

Hallgren marknadschef på Karlstad Airport. Denna intervju utfördes också i en 

semistrukturerad form, men de förberedda punkterna var utformade i frågor och sedan gavs det 

även här plats för följdfrågor. Det har också utförts två strukturerade intervjuer genom 

mailkontakt (Björklund & Paulsson, 2003). Den första respondenten var Laila Gibson VD på 

Visit Värmland och den andra respondenten var regionens chef för Visit Sweden i Spanien. 

Vi har valt ut dessa fyra respondenter för att få olika perspektiv på olika producenters 

infallsvinkel i branschen. Dessa fyra respondenter täcker tillsammans hela området som vi valt 

att undersöka. Detta genom att de intervjuer som hölls med turismchefen på Karlstads Kommun 

och VD på visit Värmland i vårt arbete representerar destinationerna Karlstad och Värmland. 

Intervjuerna med regionchefen på Visit Sweden i Spanien och marknadschefen på Karlstad 

Airport leder till att vi får ta del av ett spanskt turismperspektiv och även flygplatsens 

perspektiv. Vår urvalsgrupp gav oss information, som skapar en helhetsbild över hur turismen 

i hela Värmland påverkas av flygnedläggningar. 

2.3.1 Källkritik 

Fördelarna med att vi fick träffa två av respondenterna i direkt kontakt när vi utförde 

undersökningarna gjorde att det lättare gick att se reaktioner, ansiktsuttryck och kroppsspråk 

under intervjun. Det gick att tolka signaler som aldrig skulle visat sig i till exempel en mail eller 

telefon intervju. Det var också ett bra alternativ för att samla in relevant data, som gick att 

koppla till studien. Materialet som samlas in i samband med intervjuer kallas primär data 

(Björklund & Paulsson, 2003). Vi valde som tidigare nämnts att utforma intervjuguiderna på 

två olika sätt vid intervjuerna där vi träffade respondenterna. Den första guiden innehöll endast 

samtalspunkter att diskutera utifrån och den andra innehöll färdiga frågor och var det som 

skiljde förberedelserna åt inför intervjuerna. Under båda intervjuerna gavs tid för att ställa 

följdfrågor. Detta val grundade sig i att vi upplevde det lättare att få fram önskat material ifall 

det fanns färdiga frågor i intervjuguiden. Då det fanns förutskrivna frågor visste vi att viktiga 

ämnen inte blev bortglömda, men det gavs ändå plats för att ställa följdfrågor.  

Vid de två intervjuerna som skedde i direktkontakt med respondenten hade vi fördelen att 

träffpunkten där respondenten skulle mötas upp låg nära vår utgångspunkt. Detta resulterade i 

att det inte blev kostsamt att utföra undersökningarna och det minskade tidsåtgången. Det valda 

alternativet av undersökningsmetod minimerar också risken för att det sker någon form av 

missförstånd och att resultatet feltolkas (Björklund & Paulsson, 2003). 

Vi utförde även två intervjuer via mailkontakt. Nackdelen med detta val är att det tyvärr inte 

går att iaktta respondentens reaktioner och kroppsspråk (Björklund & Paulsson, 2003). Det går 

dock även att se fördelar med valet av att använda mail, eftersom respondenten kan ta sig gott 

om tid att tänka ut ett bra utförligt svar på frågorna och slipper stressa. Respondenten behöver 

heller inte känna sig iakttagen utan kan slappna av på ett annat sätt. 
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Det negativa med vårt val av att utföra kvalitativa undersökningar var att det resulterade i en 

stor mängd insamlad data, som skulle analyseras och bearbetas, vilket gjorde att analys och 

transkribering var tidskrävande (Björklund & Paulsson, 2003). 

Vi diskuterade om en enkätundersökning skulle vara relevant att utföra för att ge ett rättmätigt 

resultat av undersökningarna. Tanken var att det skulle kunna ge en bild ur turistsynvinkel och 

hur de såg på nedläggningarna. Efter noggrann övervägning konstaterade vi att det var 

överflödigt, eftersom besökarna på en destination oftast inte vet hur helhetsbilden av turismens 

påverkan ser ut. Därför skulle denna information inte hjälpa oss i att redogöra för ett trovärdigt 

resultat i våra slutsatser.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPPSDISKUSSIONER 

I kapitel tre kommer de teoretiska utgångspunkter som valts ut för att verifiera det insamlade 

materialet presenteras. Det kommer även föras en diskussion om vissa centrala begrepp som 

återkommer i uppsatsen. 

3.1 Begreppsdiskussioner 

Ett viktigt begrepp i studien är turism som har många olika innebörder. En definition är att 

personen förflyttar sig från hemorten till en annan destination, för att sedan även förflytta sig 

hem igen. Detta är ett fenomen som kan betraktas som turism och är en av världens största 

näringar. Att definiera begreppet turism ur en tidsaspekt har också varit aktuellt och då har det 

beskrivits som att personen ifråga måste vara borta från sitt hem minst 24 timmar, men vistelsen 

på annan destination får inte överskrida ett år. Dessa definitioner menar Blom och Nilsson kan 

vara missvisande i dagens samhälle då turismen utvecklats och det erbjuds lösningar som till 

exempel dagscharter (Nilsson & Blom, 2005). 

Det är viktigt att kunna se turistens resa ur ett helhetsperspektiv vid studier av fenomenet turism. 

Resan går att dela upp i tre delar som är utgångspunkt, transportsträcka, och destination. Blom 

och Nilsson definierar destination genom att skriva besöksmål inom parentes bredvid 

begreppet. Det är en bra definition utifrån hur vi i detta arbete kommer använda oss av begreppet 

(Nilsson & Blom, Turismens historia och utveckling, 2005). Även Bohlin och Elbe (2007, s.11) 

nämner kort vad de anser en destination är, och deras beskrivning säger: “En destination är 

således en plats eller område där turism utövas (Bohlin & Elbe, 2007). De fyra olika forskarna 

har en relativt lika uppfattning om vad en destination är.  

Turismen har blivit en betydande näring och det är därför viktigt att bygga upp destinationer 

som anses attraktiva att besöka. Tre viktiga teman inom näringen är turismens marknad, 

tillgängligheten och huruvida den leder till hållbar utveckling.  Därför har vi valt att dela in 

teorierna under dessa teman och börjar med att presentera hur marknaden inom besöksnäringen 

ser ut. För att skapa en marknad är vetskapen om hur produkten ska byggas upp och 

marknadsföras viktig 

3.2 Marknad 

3.2.1 Det funktionella turismsystemet 

Vid resor till en destination efterfrågas olika faktorer för att en turist skall känna sig 

tillfredsställd. Gunn har skapat ett system för hur ett turistområde ska vara uppbyggt för att bli 

en destination och detta system kallas ”Det funktionella turismsystemet”. Gunn menar på att 

det potentiella besöksmålet ska byggas upp efter vad som efterfrågas och därefter utformas 

utbudet på destinationen. Tillsammans skapar dessa olika faktorer en attraktiv destination att 

besöka. Lämpligt utbud att utforma på en destination är enligt modellen attraktioner, 

transporter, information, service och även marknadsföring (Gunn, 2002) (Böhn & Eriksson, 

2007). Destinationers uppbyggnad har blivit viktig och ur en turismsynvinkel har det visat sig 
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bli svårare att urskilja sig mot konkurrenterna på marknaden. Detta beror på att det blivit stor 

konkurrens inom besöksnäringen. 

 

3.2.2  Besöksnäringen på marknaden 

Inom den globala turismnäringen har det utvecklats en stor konkurrens och det krävs att företag, 

destinationer och länder har attraktioner. Det får med fördel gärna vara något som är unikt så 

att de kan hävda sig på marknaden mot sina konkurrenter. Mossberg och Hanefors (2007) har 

delat in turismen i fyra delar nämligen åka, bo, äta och göra. Forskarna menar på att detta är 

delar som kan anses enkla, men är ganska komplexa inom turismen. De tror att det kommer 

krävas mera än endast dessa fyra delar för att kunna positionera sig på marknaden. I framtiden 

kommer det vara viktigt att skapa erbjudanden som turisten tycker är spännande och 

raffinerande runt nya former som skapar ett värde för besökaren. De menar på att 

upplevelseindustrin är ett viktigt komplement i turismen med allt den har att erbjuda (Hanefors 

& Mossberg, 2007). Det finns många olika perspektiv på hur en upplevelse kan vara uppbyggd. 

  

3.2.3 Upplevelser  

I Sverige finns betydande tillgångar av natur, miljö och geografi, som kan vara attribut till att 

skapa attraktiva upplevelser till besökare. Upplevelser baserade på dessa tillgångar kan vara bra 

ur perspektivet att de kan anpassas efter vad besökarens ekonomi tillåter. Till exempel fiske 

eller jakt kan vara ett komplement till de sedvanliga bo och äta, som finns för att skapa en 

turistattraktion. Naturen har många alternativ som kan generera i unika upplevelser på en plats. 

Det är viktigt att olika regioner hittar sin egen nisch att rikta in sig emot, som det sedan går att 

utveckla till attraktiva besöksmål. För att locka besökare till Sverige och dess 

upplevelserbjudanden är det viktigt att samarbeta över landsgränserna. De flesta turister har inte 

för syfte att endast besöka Sverige eller Stockholm. Besökarna har ofta fler besöksmål som de 

vill se och tänker upplevelsen utifrån ett helhetsperspektiv, som att de ska till Norden eller 

Östersjöområdet (Fernström, 2005). Fernström (2005) menar att ibland reser turister över ett 

stort område för att besöka olika platser på sin semester. På de olika platserna har aktörerna ofta 

produkter i form av turismupplevelser att erbjuda besökarna. 

 

3.2.4 Produktlivscykeln 

Vad turismnäringen idag erbjuder kan ses som produkter. Det har utvecklats en cykel som 

beskriver hur en produkts utvecklingsfaser ser ut. En produkts livstid tar slut någon gång.  Den 

skapas för att sedan växa och till slut dör den ut. Produktlivscykeln är indelad i fyra delar 

introduktionsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen och sedan nedgång.  

I introduktionsfasen presenteras produkten och är ny på marknaden. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv är produkten i denna fas negativ, eftersom den inte genererar i någon vinst och siffran 

över sålda produkter står på noll. I den här fasen krävs det att företaget som erbjuder produkten 

skapar en kännedom om produkten hos konsumenterna. På grund av att det inte finns någon 

tidigare kännedom om produkten (Mossberg & Sundström, 2011).  
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I fasen där en produkt ska introduceras på sin marknad brukar ofta vara en kostsam fas igenom 

att produkten ska skapas och marknadsföras. Det krävs ekonomi till att både skapa produkten 

och marknadsföra den vilket kan bli mycket kostsamt. Marknadsföring i situationer där en ny 

produkt ska tas ut på marknaden brukar innefatta hur den är unik mot andra likartade produkter. 

Det kan även vara så att produkten marknadsförs genom att visa på tilltänkta situationer som 

den kan användas i (Mossberg & Sundström, 2011). 

Nästa fas som en produkt går igenom är tillväxtfasen och då menas det att produkten har spridit 

sig på marknaden och fler konsumenterna har prövat den. I denna fas ska sifforna över 

försäljningen börja stiga och ge vinst för att det ska vara en produkt som hålls kvar på 

marknaden. Om introduktionsfasen går relativt fort och det finns många nyfikna kunder kan det 

generera i att produkten stanna längre i tillväxtfasen. När produkten tagit sig hit har den ofta 

tidigare fått genomgå en relativt tung period utan lönsamhet. 

Tredje fasen som beskrivs är mognadsfasen och här har produkten nått toppen på försäljningen 

och det börjar avta. När försäljningen minskar avtar också vinsten av produkten. I den här delen 

av utvecklingen brukar konkurrensen öka och det är läge för att särskilja sig på marknaden. 

Detta gör olika varumärken ibland genom att arbeta med produkten och skapa strategier. Så att 

produkten blir bättre eller annorlunda mot tidigare och att den därmed kan fortsätta hålla 

positionen på marknaden (Mossberg & Sundström, 2011). 

Sista fasen som är med i denna cykel är nedgång och här sker en stor minskning av 

försäljningssiffrorna och vinsten försämras. Detta på grund av att det blivit fler produkter på 

marknaden och trenderna har helt enkelt förändrats. Det gör att kunderna inte i samma grad 

anser denna produkt lika attraktiv som det gjorts förut. Det finns flera orsaker till att en produkt 

kan hamna i denna fas. Det kan exempelvis vara forskningsresultat, som gör att konsumenten 

inte känner sig attraherad av produkten längre (Mossberg & Sundström).  

I Pernille Schnoors (2006) sammanfattning av Philip Kotlers marketing management har vi 

hämtat figuren nedan för att tydliggöra den produktlivscykel som Sundström och Mossberg 

behandlar i sin bok (2011). 

 

källa: (Schnoor, 2006) 
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För att göra en produkt känd på marknaden är marknadsföringskampanjer ett bra verktyg. 

 

3.2.5 Marknadsföringskampanjer 

Destinationsorganisationer använder sig av marknadsföringskampanjer för att locka besökare 

till destinationer. Denna typ av marknadsföring kan påverka en destinations image och på så 

vis göra destinationen mer eller mindre attraktiv för potentiella turister.  Dessa kampanjer ska 

enligt undersökning vara nischade för att vara som mest effektiva (Pratt, McCabe, Cortes-

Jimenez, & Blake, 2010). Destinationer bör alltså rikta kampanjer mot önskad målgrupp för att 

uppnå bäst resultat. Resultatet mäts i undersökningar, genom att ta reda på vad destinationen 

får tillbaka genom till exempel i antal besökare. I uppsatsen kommer det undersökas vilka typer 

av kampanjer kopplat till denna teori och på så vis göra vår egen analys av de genomförda 

kampanjerna. Marknadsföringskampanjer kan bidra till att skapa en image för destinationen. 

En god image är viktig för att attrahera potentiella turister. 

 

3.2.6 Destination Image 

Varje destination har en image och är den bild som människor har av en destination. Detta är 

en viktig del av arbetet med att utveckla destinationen. Den bild som en potentiell besökare har 

av destinationen kan bli avgörande i beslutet om ett eventuellt besök (Govers, Go, & Kumar, 

2007). En destinations image påverkas av flera faktorer, allt som en person vet eller har hört 

om destinationen bidrar till skapandet av destinationens image för den personen. Arbetet med 

image handlar inte bara om bilden som en besökare skapar innan de reser till platsen. Att denna 

bild stämmer överens med hur det verkligen ser ut på destinationen är viktigt, för att turismen 

ska bli hållbar. Turistens image av destinationen förändras vid ett besök på platsen, både till det 

bättre och sämre (Govers, Go, & Kumar, 2007). Det handlar således om att besökaren inte ska 

bli besviken efter ett besök på destinationen. Olika destinationers image styr en stor del av 

besökares val av resmål och är därför ett viktigt verktyg för destinationer. 

Det finns hjälpmedel för att lyckas skapa en specifik image som både passar destinationen och 

den potentiella målgruppen som önskas attraheras. När marknadsföringen lyckas är den 

tillgänglig för potentiella besökare. Det krävs dock inte bara vetskap om produkten utan goda 

möjligheter att ta sig till destinationen. 

 

3.3 Tillgänglighet 

3.3.1 Transport 

En viktig del i resandet är transport, som kan förflytta turisten från en plats till en annan. Denna 

faktor finns även med i Gunns teori om det funktionella turistsystemet, som en viktig del av 

destinationen. Det visar att transport är en del för att ha ett fungerande turismsystem. Även 

kategorin transporter delar Mossberg och Hanefors in i mindre delar. Första gruppen är den 

transport som sker för att turister ska ta sig till och från den önskade destinationen. Vidare finns 

det en typ av transport där turisten behöver förflytta sig inom destinationen. Sista indelningen 

är där transporten utgör huvudaktiviteten på resan, genom att turisten till exempel åker 

kryssning. Det som kanske känns mest naturligt är att förknippa en förflyttning med det 



 
 

12 
 

geografiska perspektivet. Då turisten väljer att förflytta sig till ett annat land kan det anses som 

en geografisk förflyttning.  Det finns dock fler perspektiv att se förflyttningen ur. Då det i 

samband med transport från en plats till annan även sker en förflyttning i sociokulturell och 

tidsmässigt perspektiv. Det går därför påstå att turisten gör en social förflyttning när de lämnar 

det som deras liv till vardags innehåller för ett tag. Det finns också under vistelsen hemifrån 

potential att möta nya människor under andra omständigheter. Vid förflyttningen kommer de 

resande att hamna i annorlunda kulturella sammanhang mot vad deras vardag brukar erbjuda 

annars och turisterna gör en sociokulturell förflyttning. När det sägs att den som reser förflyttar 

sig i tid syftas det på att det inträffar en kortsiktig förändring i det vanliga tidschemat. De 

befinner sig då inte längre i den sociala tid som de till vardags har, vardagen förändras på detta 

sätt ur flera aspekter. Ett gemensamt drag för alla turismupplevelser är att personerna har 

investerat både tid och pengar i dessa olika attribut. Orsaken till investeringen är att det finns 

en önskan hos den som reser att skämma bort sig själv, men även att göra den förflyttningen 

från vardagen som delvis beskrevs tidigare (Hanefors & Mossberg, 2007).  

För att en geografisk förflyttning skall kunna ske med goda förutsättningar krävs det en väl 

utvecklad infrastruktur. 

3.3.2 Infrastruktur 

Fernström menar att infrastrukturen kommer att vara en betydande faktor i framtiden för 

destinationernas välbefinnande. Detta på grund av att tidsbrist är ett problem i samhället. Denna 

faktor i kontrast med att Sverige har en dålig infrastruktur enligt Fernström är en problematisk 

kombination. För att besökare ska välja alternativen som är mer tidskrävande måste de ha något 

extraordinärt att erbjuda. Denna situation är något som lågprisflygen kan dra nytta av eftersom 

de oftast kan erbjuda en längre resa till ett billigare pris. En del av de destinationer som erbjuds 

ligger inom tidsramen för att det ska vara fördelaktigt med till exempel en 

flerdagskonferens.  Lågprisflyget kan dock skapa vissa nackdelar för turismnäringen, med sina 

fördelaktiga priser då det i vissa fall är billigare att resa hem och sova än att ta in på hotell och 

stanna på destinationen. Dock bör samtidigt de relativt sett låga priserna göra att det är fler som 

har ekonomiska möjligheter att resa. Ett viktigt verktyg inom besöksnäring är att kunna erbjuda 

internet, men även att kunden kan lösa vissa servicefrågor med hjälp av internet (Fernström, 

2005).  

Upplevelser kan tillsammans med infrastruktur och lättillgänglighet bli en vinstgivande produkt 

på marknaden. Fenomenet kan vara bra för kommuners ekonomiska välbefinnande. Viktigt är 

att satsningarna på dessa produkter är hållbara.  

  

3.4 Hållbar utveckling - utifrån ett ekonomiskt uthållighetsperspektiv 

3.4.1 Hållbar utveckling 

Uppsatsen handlar om huruvida lågprisflygbolag bidrar till ekonomiskt hållbar utveckling för 

destinationer. Ekonomisk hållbarhet innebär att regionen i framtiden får fortsatt inkommande 

ekonomiska medel tack vare satsning i samband med flyglinjer. På detta sätt kan turismen leva 

vidare samt fortsätta utvecklas. Hållbar utveckling kan definieras på följande vis, uppfylla 

dagens behov utan att inkräkta på morgondagens behov (Wall & Mathieson, 2006).  När 

utveckling sker ska detta vara på ett sätt som inte riskerar vidare utveckling eller behov. Målen 
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som sätts upp ska alltså vara långsiktiga vilket betyder att man inte bara tänker på vad som är 

bra idag. Hållbar utveckling täcker ett antal områden, såsom ekonomiska, sociala och 

miljömässiga (Wall & Mathieson, 2006). Det betyder att destinationer ska utvecklas genom att 

värna om eventuella ekonomiska, sociala eller miljömässiga konsekvenser i framtiden. I denna 

uppsats kommer vi i huvudsak fokusera på ekonomisk hållbar utveckling. I uppsatsen 

undersöks hur en destination blir påverkad av lågprisflygbolag. Den ekonomiska utvecklingen 

blir central eftersom man på det sätt mäter om utvecklingen gynnar destinationen ur ett 

långsiktigt perspektiv eller inte. När vi nämner ekonomisk utveckling syftar vi inte bara på 

ekonomiska medel utan detta kan även mätas i form av övernattningar eller antal besökare som 

kan betraktas som turister. 

En viktig faktor för att skapa en hållbar ekonomisk destinationsutveckling är det viktigt att så 

många berörda som möjligt samarbetar.  

 

3.4.2 Destinationsutveckling 

Grunden för destinationsutveckling är en plats som anpassas för att passa potentiella turister. 

Destinationer kan befinna sig i olika stadier av utveckling. Det kan vara allt från en plats som 

inleder arbetet med turism till en etablerad destination på marknaden. Inom 

destinationsutveckling diskuteras det att utbudet ska matcha efterfrågan på en etablerad 

destination. Så är inte fallet på en plats som precis inlett sitt arbete, med att etablera sig som en 

turistdestination. I arbetet med destinationsutveckling bör så många intressenter som möjligt 

vara involverade. Samarbete är en viktig nyckel för att nå en bra destinationsutveckling. 

Samarbetar samtliga parter har troligtvis ett gemensamt mål sats upp, som alla strävar efter att 

uppnå. Lever aktörerna på destinationen upp till detta mål resulterar det i att alla arbetar åt 

samma håll och vill uppnå samma utvecklingsresultat (Bohlin & Elbe, 2007).  

Stor del av utvecklingen på en destination är planerad, parter sätter sig för att planera 

utvecklingsarbetet som de sedan börjar arbeta utefter. Utöver detta planerade arbete sker det 

även utveckling som inte är planerad. Enskilda aktörer kan ta initiativ som leder till en 

utveckling för destinationen. Om en attraktion skapas av en stor aktör leder detta eventuellt till 

en ökad turism, men det fanns inte med i de generella planerna för destinationen (Bohlin & 

Elbe, 2007). De generella planerna för en destination eller en region kan vara i form av en 

strategi eller vision.  
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4. PRESENTATION AV INSAMLAT MATERIAL 

I föreliggande kapitel kommer vårt underlag från genomförda intervjuer att presenteras 

tillsammans med annan insamlad data. Vi har valt att dela upp det empiriska materialet i 

samma teman som teorierna för att göra det lättöverskådligt. 

4.1 Flygplatsen i Karlstad   

4.1.1 Marknad 

Det har funnits en flygplats i Karlstad sedan 1944, som från första början var lokaliserad mera 

centralt än den är idag. Idag ligger flygplatsen placerad cirka 18 km nordväst om Karlstad.  Det 

tar cirka 18 minuter att resa från Karlstad till flygplatsen. Det finns även möjlighet till flygbuss 

för att transportera sig till och från flygplatsen, men den är anropsstyrd. 2010 passerade det 

82423 passagerare på flygplatsen. Av det totala antalet passagerare var 41888 

inrikespassagerare och 40535 utrikes. Samma år gjordes det totalt 1722 landningar på den 2516 

meter långa landningsbanan. På flygplatsen arbetar det totalt 60 personer och det finns en 

terminalyta på 4500 kvm (Karlstad Airport, 2014). Karlstad Airport är inte bara en plats att resa 

ifrån utan det erbjuds också möjligheter till konferens och event (Karlstad Airport, 2014). 

Det kommer under året 2014 avgå 10 olika flyglinjer från Karlstad flygplats både linjeflyg och 

charterresor. Linjeflygen kommer att gå till Arlanda och Frankfurt med flertalet avgångar i 

veckan (Karlstad Airport, 2014).  

Den 26 mars 2011 skapades det ytterligare möjligheter att utveckla turismnäringen i Karlstad 

och hela Värmland. Flygbolaget Ryan Air valde att starta en flyglinje mellan Karlstad och 

Girona (Karlstad Airport, 2014), I december 2013 släpptes nyheten om att Barcelona linjen 

skulle läggas ner i dagstidningen (Sjögren, 2014). 

Ett annat flygbolag som prövat att etablera sig på Karlstad Airport var Nordic Air när de startade 

flyglinjen mellan Karlstad och London våren 2013. Även det här blev en kortvarig linje då den 

togs ur drift relativt snabbt efter att den lanserats, eftersom flygbolaget gick i konkurs 

(Värmlands folkblad, 2014). 

Det startades även en linje från Karlstad Airport till Teneriffa, som efter att varit i drift en knapp 

månad lades ner. SVT släppte nyheten om nedläggning 22 november 2013 och berättade att 

Ryan Air valde lägga ner linjen, eftersom det bara var det första planet som hade fyllts med 

passagerare. Efteråt hade endast hälften av sittplatserna varit upptagna och detta resulterade i 

att flygbolaget valde att lägga ner linjen (Olsson, 2014).  

 

http://ksdarprt.se/destination/
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Ett av de senaste tillskotten på den värmländska flygmarknaden är att det startats en flyglinje 

mellan Karlstad och Frankfurt. Första planet avgår den 26 maj 2014 och är en stor möjlighet 

för den värmländska marknaden. Frankfurt är en populär flygplats ute i Europa och turen 

kommer att köras av British Midlands regional (BMI). Det här anses av många vara en 

angelägenhet för hela Värmland och även Värmlands näringslivsutveckling har jobbat för att få 

denna flyglinje till Karlstad (Schmidt, 2014). 

4.1.2 Tillgänglighet 

Den 14 maj skickade Karlstad Airport ut ett pressmeddelande som berättar hur det skapas 

möjligheter att resa ut i världen. I pressmeddelandet skrivs att det går att boka resor genom 

Lufthansa från Karlstad då de öppnat sitt bokningssystem mot destinationen. Detta gör det 

möjligt att resa till 78 olika länder och 235 destinationer. Det är linjen som BMI flyger mellan 

Karlstad och Frankfurt, som gör att Karlstad finns med i Lufthansas Bokningssystem. BMI och 

Lufthansa har ingått ett avtal och det genererar därmed i denna möjlighet (Karlstad Airport, 

2014). 

Lufthansa är ett av världsledande flygbolag och har ett nätverk som täcker stora områden av 

världen. Att ett sådant stort flygbolag väljer Karlstad är unikt. Denna möjlighet genererar i att 

det går att resa från till exempel Karlstad till Peking och använda samma biljett hela resan och 

slippa låta checka ut medtaget bagage.  I pressmeddelandet menar flygplatschefen Peter 

Landmark på att från stora delar av världen kommer Karlstad blir en mer synlig och 

valbar destination (Karlstad Airport, 2014).  

Även kommunstyrelsens ordförande i Karlstad Per-Samuel Nisser uttrycker sig i 

pressmeddelandet, som att detta är en stor möjlighet för Karlstad och att det kan hjälpa till att 

utveckla näringslivet. Kommunstyrelsens ordförande menar att även turism och mötesindustri 

kan gynnas av detta, eftersom det underlättar möjligheten att kunna resa till Karlstad från så 

många olika platser ute i världen (Karlstad Airport, 2014).  

Förutom de två tidigare perspektiven i pressmeddelandet har även general manager för 

Lufthansa Airlines i Skandinavien, Finland och Baltikum Ulrich Link uttryckt sin glädje över 

att passagerarna från Karlstad får denna möjlighet.  Lufthansas general manager menar på att 

detta kommer ge de resande möjlighet att boka resmål i både Asien, Afrika, Amerika och 

Europa, genom att använda deras bokningssystem som har en global världsomspänning 

(Karlstad Airport, 2014). 

Två av de linjer som haft en kortvarig session på flygplatsen är drivna av Ryan Air som även 

kan gå under definitionen lågprisflygbolag.  

På lågprisflygbolagens samarbetsorganisations webbsida kan du se att detta flygbolag är 

medlem där. Det finns även fler flygbolagsnamn på listan som till exempel Easyjet, Sverigeflyg, 

Flybe och även det norska bolaget Norwegian (European low fares airline association, 2014). 
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4.2 Intervju med turismchefen vid Karlstads kommuns turismverksamhet  

4.2.1 Marknad 

När Ryan Air etablerade linjen mellan Girona och Karlstad är ett exempel på när Karlstads 

kommuns turismverksamhet gjorde en medveten satsning för att skapa en marknad för 

inkommande turism. Maria Westin berättade att det arbetades fram en budget och en plan, som 

fick vara utgångspunkten i deras arbete. Det finns många olika verktyg för att arbeta fram en 

marknad, i detta fall låg valet vid att ha kontakt med Visit Sweden i Barcelona. Tillsammans 

arbetades det mot pressen, som respondenten menar kan ge ett bra resultat när det arbetas med 

en ny destination, som Girona var i detta fall. Sedan fanns det ett samarbete med reseförsäljare 

för att bearbeta återförsäljningen. Tillsammans med Ryan Air gjordes det även satsningar 

genom viss annonsering mot privatpersoner. 

Den primära tanken med denna flyglinje är okänd, men Westin tror inte det var för att få spanska 

turister att resa till Karlstad utan att det skulle generera i utgående turism från Karlstad. Dock 

ansågs detta som en extra möjlighet till att bygga upp en marknad och vara en fördel för 

Karlstad. 

Karlstad är en relativt okänd destination på den Spanska marknaden och det kan vara så att de 

prioriterar en destination som Stockholm. De känner till destinationer som Stockholm och 

Jukkasjärvis ishotell i Lappland berättar Westin. Kunskapen om Sverige och Norden är väldigt 

begränsad och därför har Karlstad en relativt låg kännedom hos spanska turister. 

De spanska turisterna efterfrågar när de reser först och främst naturen. Därför utnyttjades hela 

Värmland när det gällde att skapa en marknad med aktiviteter för besökarna. Det skedde därför 

ett samarbete med turismföretag runt om i Värmland, där de använder naturen som resurs för 

att driva sin verksamhet. Det utbud som de spanska turisterna erbjöds var Karlstad som en 

destination, men med diverse aktiviteter baserade på naturupplevelser runt om i Värmland. 

Viktigt i detta arbete var enligt Westin att erbjuda turisterna något attraktivt med boende i 

Karlstad. När det gällde boende eftersökte de spanska besökarna gärna den lite billigare 

varianten, som till exempel vandrarhem. Karlstad ville alltså vara utgångspunkten för hela 

vistelsen och huvudsyftet var att det skulle generera i övernattningar enligt Westin. 

För att göra sig förstådda av de nyinkomna turisterna från Spanien skapade turism 

verksamheten i Karlstad en spansk sida på deras webbplats. Det fanns även artiklar och tips om 

aktiviteter som var tillgängliga. Det trycktes även upp en broschyr som innehöll information 

om vad besökaren kunde sysselsätta sig med under vistelsen i Karlstad och Värmland. Utbudet 

ändrades inte efter de spanska turisternas efterfrågan. Westin berättar att de istället valde att 

anpassa utbudet precis som det brukar göras när produkter ska lyftas. Utbudet anpassades 

utefter vilka aktiviteter som ansågs intressanta för just de besökarna. 

4.2.2 Tillgänglighet 

Genom att det skapades infrastruktur till Girona i Spanien såg turismverksamheten i Karlstad 

en möjlighet till att arbete med en marknad, som redan tidigare ansetts funnits potential i. Det 
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skapades ett tillfälle, genom att infrastrukturen från Karlstad flygplats utvecklades och det 

öppnade en möjlighet att arbeta mot den spanska marknaden. Sedan låg valet vid att 

marknadsföra Karlstad som destination med produkter i Värmland. Westin berättar att de valde 

göra så för att det skulle vara enkelt, eftersom områdena som destinationerna ligger i oftast är 

okända. Det är däremot lättillgängligt att hitta en stad på kartan och därför föll sig valet 

naturligt. 

Under intervjun får vi reda på att möjligheten till transport mellan flygplatsen och Karlstad var 

något som de Spanska turisterna efterfrågade efter det första året som flyglinjen gått. Detta 

resulterade i att Värmlandstrafik startade en busslinje mellan flygplatsen och Karlstad. Det ska 

även beaktas att det finns fler resvägar in till Karlstad än bara flygplatsen på orten, det finns 

även möjligheter att resa in från till exempel Stockholm och Oslo. 

4.2.3 Hållbar utveckling 

Westin kan inte uttala sig om det märktes någon skillnad på antalet besökare efter 

nedläggningen av flyglinjen mellan Karlstad och Girona. Det var under en relativt kort period 

som linjen var i bruk, vilket genererade i att det bara fanns tre år att bygga upp en marknad på. 

I det här fallet gjordes det en hård satsning från Karlstads kommuns turismverksamhets sida i 

två av åren som resorna mellan Girona och Karlstad flögs. Att bygga upp en marknad tar väldigt 

lång tid och är inget som sker under en kortare period. Något som försvårade arbetet med att 

etablera en marknad var att Karlstad som destination var okänd på marknaden i Girona. Det 

finns inte siffor över hur många av Karlstads inkommande besökare som under denna tid var 

spanska på turismverksamheten. Det går därför inte att uttala sig om det gjort någon skillnad i 

besökarantalet efter nedläggning av flyglinjen. 

Det kan dock tänkas att när det inte finns någon infrastruktur mellan Girona och Karlstad 

kommer det förmodligen inte några fler förstagångsbesökare eller spontant resande. När Ryan 

Airs linje mellan Girona och Karlstad var ute på marknaden åkte framförallt 

förstagångsbesökare på dessa resor. Det var många yngre människor som valde att använda sig 

av lågprisbolaget, nyfikna på att besöka en ny destination. Westin menar på att det finns positivt 

märkbara effekter, som satsningen på flyglinjen efter nedläggning fört med sig. Det har 

genererat i att vissa researrangörer tagit med Karlstad som en destination i katalogerna. Det har 

även skapats ett kontaktnät med researrangörer nere i Spanien.  Kontakterna och nätverket som 

skapats finns fortfarande kvar oavsett om flyglinjen är kvar eller inte. Genom satsningen har 

det skapats artiklar och ett reseintresse som också är positiva effekter av de goda möjligheter 

som gavs. 

4.3 Intervju med regionchefen på Visit Sweden i Spanien 

4.3.1 Marknad 

Under tiden flyglinjen mellan Karlstad och Girona fanns tillgänglig var det även så att Visit 

Sweden i Barcelona arbetade med att få spanska turister att vilja resa till Karlstad. 
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Visit Sweden är ett kommunikationsföretag och de arbetar med marknadsföring. Syftet med 

deras arbete är att marknadsföra Sveriges olika destinationer upplevelser och landets varumärke 

internationellt (Visit Sweden, 2014). 

Det var ett aktivt arbete som utfördes för att kunna bearbeta marknaden när linjen mellan 

Karlstad och Girona startade. Johan Cavillini berättar att de använde sig av tre segment, som 

var travel, trade (leisure), mice. Dessa segment syftar på tre olika typer av turism. Projektet som 

drevs under denna tid hette Consejo. Karlstad var en av flera destinationer som ingick i detta 

projekt. Det arbetades även med press och PR eftersom att det fanns ett pressavtal. Exempel på 

aktiviteter som utfördes igenom detta arbete var pressresor och pressutskick.  

Arbetet som utförts för att locka turister från Spanien till Karlstad är efter nedläggningen inte 

lika omfattande. På grund av att Visit Sweden i Barcelona arbetar efter en modell där det krävs 

delfinansiering av den destination som vill bli kommunicerad. I detta fall satsar inte regionen 

på Spanien efter att flyglinjen mellan Karlstad och Girona har lagts ner. Vilket gör att Visit 

Sweden inte har lika stora möjligheter att bearbeta denna marknad. Sverige har ändå deras stöd 

och destinationen kommuniceras i den grad det efterfrågas, som till exempel när turoperatörer 

vill arrangera resor till platsen.  För att få en fortsatt satsning krävs att det arbetas fram ett avtal 

kring en kampanj eller PR avtal. Även affärssamarbete är en faktor som kan göra att satsningen 

på en destination tas upp och bearbetas.  

För att det ska utföras en bra bearbetning av en marknad krävs det en satsning under minst tre 

år och speciellt om destinationen är okänd, som Karlstad var i fallet med flyglinjen mellan 

Karlstad och Girona. Det är fullt möjligt att göra långsiktiga satsningar även om linjen flygs av 

ett lågprisbolag. Det som krävs är att berörda aktörer har samma agenda. Chefen på Visit 

Sweden menar att även om lågprisbolaget väljer lägga ner flyglinjen ett år är det inte ett hinder 

att starta upp linjen igen ett år senare, ifall PR arbetet på marknaden har fortlöpt under tiden. 

Då genererar detta PR arbete bara i att möjligheterna för det kommande har blivit starkare.   

Det är inte bara mot Karlstad som Visit Sweden i Barcelona har haft ett samarbete med 

destinationer där flyglinjen drivits av ett lågprisbolag. Exempel på andra destinationer som det 

sker ett samarbete med är Stockholm och Skellefteå. Här har det mellan parterna utformats ett 

PR pressavtal som destinationerna marknadsförs via. I marknadsföringen använder de sig av 

olika verktyg, som till exempel skapas det kampanjer online, tävlingar spridna genom radio 

tidningar och sociala medier. Ett annat verktyg som Visit Sweden använder sig av är att närvara 

vid konsumentevent. 

Värt att nämna är att Visit Sweden i Spanien anser att satsningen på Spanien bör fortsätta från 

Karlstad och Värmlands sida. Detta för att de tror på så vis att marknaden lever vidare och det 

kan vara till fördel ifall flyglinjen skulle komma tillbaka. Har marknadsföringen för regionen 

fortsatt har de en levande marknad och behöver inte börja om på nytt. 

4.3.2 Tillgänglighet 

Att flyglinjen från Girona lades ner innebär att tillgängligheten till destinationen minskade 

Detta har dock inte inneburit att efterfrågan från de spanska turisterna lagts ner helt, men när 
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en rutt läggs ner är det alltid så att det aktuella området drabbas av nedläggningen. Cavillini 

berättar att detta inte bara är ett typiskt fenomen för Karlstad utan det händer även i storstäder. 

När det sker ett bortfall på en flyglinje genererar detta effekter som påverkar destinationen 

negativt.  

Flygindustrin är en marknad som ofta kan förändras och det är inte så att de omstruktureringar 

som sker inom transportnätet fastslås för all framtid. Det finns en möjlighet att det inom snar 

framtid förändras igen. Den förändrade flygrutten behöver inte hindra en potentiell turist att 

välja Karlstad som destination. Ifall en region väljer att kommunicera sin destination väl trots 

minskad tillgänglighet kan den intresserade turisten fortfarande välja Karlstad, genom att ta en 

annan väg in. Ett exempel är att besökarna kan flyga till Göteborg eller Oslo för att sedan hyra 

en bil och åka till Karlstad.  

Det finns därmed fortfarande efterfrågan från spanska turisters sida att resa till Karlstad men 

det krävs bättre kommunikationer för att detta ska vara en reell möjlighet. Det är svårt att 

attrahera de spanska turisterna i lika stor utsträckning, som tidigare när tillgängligheten minskat, 

genom den nedlagda flyglinjen. Dock menar Cavillini på Visit Sweden i Barcelona att det inte 

finns några hinder för att de skulle fortsätta resa till Karlstad, men att det blir svårt att locka 

turisterna i lika stor utsträckning. Det krävs i sådana fall att kommunikation och PR ökar för att 

en sådan marknad ska kunna behållas. Cavillini menar på att linjen mellan Girona och Karlstad 

var för honom en fly- and drive produkt och därför kan besöksmålet vara en bit ifrån flygplatsen 

som den potentiella turisten landar på.  

4.3.3 Hållbar utveckling 

Cavillini har inga belägg för att en satsning utav ett lågprisbolag inte skulle kunna vara en 

långsiktig satsning. Han menar på att det finns flera exempel på där detta har varit ett väl 

fungerande koncept. Det har visat sig att en typisk (outgoing)- linje som har fått rätt 

kommunikation har en uppåtgående trend på andelar inkommande turism (incoming).  

Det går konstatera att fler svenskar väljer att resa till ett land som Spanien, men inte lika många 

spanska turister väljer att resa till Sverige. Därför behöver det dock inte innebära att 

hållbarheten inte finns. Den spanska marknaden är mycket stor och består av nästan 50 miljoner 

människor. Det krävs därför inte stor promille av en marknad som väljer att resa med en linje 

för att den ska bära sig.  

Oavsett vilken form av flygbolag som väljer att flyga en rutt så står de inför en svår uppgift när 

flygningen ska ske från Sverige. Landet ligger placerat så att flygtiden ofta är mer än två timmar 

och detta försvårar möjligheten för flygbolaget att optimera användandet av maskinen. Därför 

krävs det noggrann strukturerad logistik över hur rutterna med flygplanet ska se ut. Denna 

svårighet gör att flygbolagen måste höja priserna något oavsett om det är ett lågprisflygbolag 

eller ett ordinarie. Cavillini menar att alla flygbolag på dagens marknad jobbar utifrån små 

marginaler och det är därför en utmaning att få ihop en bra rutt. Frågan ifall en rutt är hållbar 

beror inte på flygbolaget utan det är andra faktorer som har stor betydelse. Faktorer som kan 

påverka är kommunikation och vilka förutsättningar det finns på marknaden. En faktor som 
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spelar in på hur hållbar en flyglinje är relationen mellan komponenterna business travel och 

leisure. 

4.4 Intervju med marknadschefen på Karlstads Airport  

4.4.1 Marknad 

Karlstad Airport arbetar kontinuerligt med att få nya flyglinjer till och från sin flygplats. Deras 

största arbete är inte att bearbeta marknaden i sig. De koncentrerar sitt arbete framförallt mot 

flygbolag samt researrangörer. Enligt marknadschefen Carl Hallgren vid Karlstad Airport vill 

de ändå givetvis fylla planen annars ser han inte att flyglinjen blir långvarig. Det arbete som 

görs mot marknaden av Karlstad Airport sker oftast genom lokala destinationsorganisationer 

som Karlstads kommun och Visit Värmland. De har enligt respondenten bättre kompetens och 

rätt kontakter för att nå ut på marknaden. Hallgren ger ett exempel på hur detta arbete kan gå 

till, genom den nya linjen till Frankfurt. Det blir klart med en ny flyglinje, som ska gå mellan 

Karlstad och Frankfurt. Då tar Karlstad Airport kontakt med Karlstads kommun och Visit 

Värmland för ett möte. På detta möte diskuteras hur arbetet med den nya marknaden bör gå till. 

I vår intervju beskriver Hallgren sitt arbete som att han bidrar med idéer och förslag. Karlstad 

Airports huvudsakliga uppdrag är inte att arbeta direkt mot marknaden utan främst att få nya 

linjer och behålla befintliga. Det finns givetvis också ett intresse av att fylla planen. Här ska 

även tilläggas att samarbetet mellan flygplatsen och destinationsorganisationerna är olika från 

fall till fall enligt Hallgren. Är det inget turistiskt värde i en flyglinje finns det ingen anledning 

att arbeta med någon marknad. Det kan finnas andra anledningar till att det finns flyglinjer. Carl 

Hallgren beskriver även värdet i destinationernas arbete mot marknaden. Det är viktigt att 

arbetet går fort och det beskriver han genom att förklara vikten av att följa marknaden.  Det är 

inte en möjlighet att vänta tills nästa år för då går det inte att veta ifall linjen finns kvar. När det 

kommer en ny linje på marknaden i en mindre ort måste tillfället utnyttjas och arbetet utföras 

fort och det anser Hallgren att Karlstad som destination är bra på. Arbetet med att bygga upp 

en ny marknad är ingen snabb eller enkel process. Det uttrycker Hallgren grund för när han 

säger att det oftast tar mycket längre tid än vad som tros.  

4.4.2 Tillgänglighet 

När tillgänglighet diskuteras inom inkommande turism spelar flygplatsen en central roll. Finns 

det en flygplats med flyglinjer som flyger till en destination där det finns potentiella turister 

ökas tillgängligheten och möjligheten till ökad turism. Carl Hallgren beskriver detta, med den 

nya Frankfurtlinjen som exempel, genom att tala om den marknad som redan finns i tyskar och 

holländare. Nu får de möjlighet att flyga till Karlstad och detta ökar tillgängligheten enormt. 

Flera av dem kanske innan flyglinjens start valde bil eller tåg som transportmedel för att resa 

till Värmland, men har nu möjlighet att flyga. Enligt Hallgren har ingen flugit till Karlstad från 

Frankfurt tidigare. Detta är inte konstigt eftersom det inte funnits någon flyglinje till 

destinationen under sommaren innan. Detta lämnar Hallgren som ett exempel på ökad 

tillgänglighet. Det finns negativa faktorer för en flygplats som är placerad i en så relativt liten 

stad som Karlstad. Det är bra med nya flyglinjer som öppnas upp som ökar tillgängligheten, 
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men om de inte blir långvariga blir det bara en kortvarig ökning av turistflöde. Enligt Hallgren 

får inte på Karlstad Airport långt varsel när det kommer nya linjer utan får arbeta utifrån de 

förutsättningar som finns. 

4.4.3 Hållbar utveckling 

Som tidigare nämnts får inte Karlstad Airport särskilt långt i förväg reda på vad det kommer 

för linjer. Hallgren beskriver Karlstad som en förhållandevis liten stad genom att säga att det 

inte är New York. De får jobba med den marknad som erbjuds och se vilka möjligheter de kan 

få i samband med nystartade flyglinjer. Det är alltså inte Karlstad Airport som driver 

flyglinjerna utan flygbolagen och researrangörerna, beskriver Carl Hallgren. Karlstad Airport 

har således ingen kontroll över hur länge flyglinjerna fortsätter att vara i drift. De måste rätta 

sig efter bolagen och försöka ta vara på de möjligheter som uppstår. Det finns inget generellt 

svar på hur tidsplanen ser ut för nya flyglinjer enligt Hallgren, som menar på att det ser olika 

ut.  

Flyglinjen som flögs mellan Girona och Karlstad, gick som nämnts tidigare i tre år. Det gjordes 

stora satsningar från flera håll på denna linje, eftersom det ansågs som en möjlighet för att få 

spanska turister till Karlstad.  Dessa besökare hade kanske inte kommit och besökt regionen 

utan den nya infrastrukturen. Det är svårt att ge någon exakt statistik över antal resenärer på 

denna flyglinje, men enligt Carl Hallgren ska det ha varit cirka 18000 totalt över tre år. I 

intervjun nämner Carl att det tar längre tid än vad som kan tros att bygga upp en ny marknad. 

Det ges inget konkret exempel på hur lång tid det tar. Det skiljer sig klart från fall till fall, om 

det är en attraktiv marknad kan det gå fortare än om det är en mindre het marknad. Hallgren 

nämner ett exempel angående hur lång tid ett arbete kan ta. Det handlar om att det går flyg varje 

torsdag till Kroatien från Karlstad Airport, detta trodde Hallgren alla visste om i regionen. När 

de sedan gjorde en undersökning visade det sig att kännedomen inte alls var så hög, som de 

hade hoppats på. På så vis menas att det går beskriva hur ett arbete kan vara betydligt större än 

vad det på förhand verkar vara. Nämnas bör att liknande arbete struktureras upp efter vad som 

på förhand tros behövas och detta styr sedan hur omfattande det kommer vara.  

Avslutningsvis får Carl Hallgren frågan vilken den bästa linjen från och till Karlstad hade varit. 

Svaret som gavs var han att inte tror de kan få en bättre linje än den som kommer flygas mellan 

Karlstad och Frankfurt Det är en flyglinje som öppnar upp världen för Karlstad Airport. 

Hallgren får frågan hur han skulle definiera ett lågprisflygbolag och då svarar han att när inte 

en hel resa köps utan varje flygning är unik. Detta betyder att när biljetten bokas köps varje 

enskild flygning och inte hela resan från A till Ö om det ingår en mellanlandning. 

4.5 Intervju med VD:n på Visit Värmland  

4.5.1 Marknad  

Laila Gibson VD på Visit Värmland berättade hur de arbetar ur ett värmländskt perspektiv för 

att marknadsföra Värmland hos de nya destinationerna som startas på Karlstad flygplats.  
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Visit Värmland jobbar med besöksnäringen inom Värmland och är en ekonomisk förening. 

Tillsamman med företag, föreningar, organisationer och kommuner försöker de utveckla 

besöksnäringen (Visit Värmland, 2014). 

Vid marknadsföring har det valts att utifrån deras strategi prioritera marknader att rikta sig mot 

med hjälp av flera olika kanaler. De prioriterade marknaderna är Sverige, Norge, Tyskland, 

Holland, Danmark och i viss mån Storbritannien. Tyskland och Holland är exempel där det 

valts att ha ett samarbete ur ett långt perspektiv. Samarbetet innebär att Visit Värmland förser 

destinationerna med marknadsföringsmaterial. Tillsammans med de olika värmländska 

aktörerna inom besöksnäringen skapar de också paketerbjudanden för potentiella besökare. I 

Samband med detta samarbete erbjuds också dessa destinationer att besöka Värmland. Vid detta 

tillfälle visas det upp vad som finns att erbjuda potentiella besökare i regionen. För att nå ut till 

den utländska marknaden använder de sig mycket av PR och detta faller ut i att journalister 

förses med material. Även journalisterna blir inbjudna att besöka Värmland både enskilda 

personer och i grupp. Förutom dessa verktyg deltar de också i mässor och workshops, där ges 

det en möjlighet för Visit Värmland att möta researrangörerna och journalister. Det ges i en 

mindre skala också möjlighet att träffa slutkonsumenter som kan vara intresserade av de 

värmländska produkterna.  

Gibson berättar att det skapats broschyrer och magasin som är skrivna på både svenska och 

engelska. Materialet är utseendemässigt anpassat efter vilken marknad det riktar sig 

mot.  Broschyrerna och magasinen som gjorts finns lättillgängliga för privatpersoner, genom 

att det går ladda ner dessa som PDF fil på nätet samt att beställa. Det produceras även mer 

material i form av produktkataloger och faktablad, som ger en presentation av besöksmålen och 

anläggningarna i Värmland. Material i denna form är framförallt avsedd för researrangörer. Det 

finns en relativt ny webbsida på internet som handlar om Värmland. Denna sida är kopplad till 

kommunerna i Värmland i en databas. Denna sida är fortfarande under konstruktion och därför 

finns den inte till förfogande på så många olika språk. Det är Visit Värmland som har i uppdrag 

att vara koordinatorer över sidan. 

Vid marknadsföring från Visit Värmlands sida använder de sig inte av någon specifik image. 

De försöker istället anpassa sig efter den målgrupp som ska bearbetas. Då väljs ut ett intressant 

budskap som passar målgruppen. När marknaden är tyska och holländska turister ligger valet 

vid att marknadsföra sig på olika attribut, som naturupplevelser och vildmarkskänsla. Ifall 

perspektivet på målgrupp ändrar sig och det riktas mot svenska och norska turister kan 

marknadsföringen istället riktar sig mot kultur, evenemang och möten. Laila Gibson berättar att 

målet med ett koncept som går ut på att anpassa sin marknadsföring efter målgrupp är att lyckas 

använda rätt budskap till rätt målgrupp. Visit Värmland vill även kunna koppla sina aktiviteter 

till den strategi som finns utarbetad inom besöksnäringen i Värmland.  

Målet utifrån ett värmländskt perspektiv är för Visit Värmland att ta marknadsandelar i 

förhållande mot andra regioner och Sverige. Detta syftar på att det ska visa sig i ökad omsättning 

och sysselsättning. Under de senaste åren har resultatet inom besöksnäringen i Värmland varit 

lite olika, det har gått lite upp och ner. Besöksnäringens olika delar har inte avkastat samma 

resultat utan har gått olika bra. En del av besöksnäringen i Värmland som haft en positiv trend 
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i utvecklingen är regionens hotell. Där har det varit en positiv utveckling tio år i följd. Till 

skillnad från hotellens positiva utveckling har camping och självhushåll inte visat på så stora 

förändringar i utvecklingen har stagnerat. Gibson berättar att det finns en önskan om att 

utvecklingen på några av de utländska marknaderna skulle bli bättre, för att lyckas med det 

kommer Visit Värmland att satsa fokuserat på dessa framöver. Det kommer ske ett fortsatt 

samarbete med Norge och mellanregioner i Sverige för att gemensamt locka turister. 

Turister som besöker Värmland förknippar regionen med flera positiva attribut som till exempel 

trevligt och bra värdskap. Turister från utlandet har gett naturupplevelserna ett högt betyg till 

skillnad från de svenska gästerna som kännetecknar Värmland med ett kulturlandskap. Ifrån 

Visit Värmlands sida skulle det gärna se att Värmland också förknippades mera med ett levande 

kulturarv. Tyvärr är det inte så än att marknaden i Sverige har nått till den punkten, utan 

framförallt förknippas Värmland med tradition och historia.  

Imagen för Värmland är betydelsefull, eftersom det är viktigt att ha associationer till en plats. 

Det är viktigt att det finns en allmän image, som gör det möjligt att finnas med i tankarna hos 

besökare som kan tänka sig att besöka Värmland. Imagen i Värmland är något som framförallt 

styrs av ambassadörer både inom regionen och utanför men även invånarna. Att förändra 

imagen är därför något som Visit Värmland har minimalt med inflytande över.  Det som går att 

göra för att locka besökare är att försöka stimulera människor till att känna sig stolta över 

landskapet de är bosatta i. Detta kan generera i att det blir fler som lockar besökare till 

destinationen.  

4.5.2 Hållbar utveckling  

 

Att bygga upp en marknad tar olika lång tid beroende på vilken marknad och målgrupp som det 

är tanke att satsas på.  Ifall avståndet från Värmland till destinationen är långt tar det längre tid 

att bygga upp en marknad, eftersom det då är låg kännedom om regionen.  Därför väljer Visit 

Värmland bara att satsa på Sverige, Norge, Holland, Tyskland och i vissa fall Storbritannien 

Det satsas inte på nya destinationer, eftersom det inte finns tillräckligt med resurser.  

På Visit Värmland jobbas det ur ett hållbarhetsperspektiv och därför är valet när marknader ska 

byggas upp att göra det ur ett långsiktigt perspektiv och även göra strategiska satsningar. Ibland 

väljer flygbolag att inte jobba efter samma perspektiv. De väljer istället att lägga ner linjer efter 

kortare tid. Detta kan försvåra arbetet när infrastrukturen för marknaden försämras. Det är då 

viktigt att ha alternativa lösningar med andra transportmedel.  
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5. ANALYS 

I kapitlet som följer kommer de teoretiska utgångspunkterna som presenterats i arbetet kopplas 

ihop med det empiriska data som samlats in. 

5.1 Turismschefen på Karlstads kommun 

Ett fenomen som kan räknas till turism är när turisterna valde att resa via den linje som startade 

mellan Karlstad och Girona. Då Blom och Nilsson (2005) menar på att begreppet turism innebär 

att en person ska förflytta sig från deras hemort till en annan plats för att sedan ta sig tillbaka 

hem igen. Detta fenomen kan räknas till en av världens största näringar och genom linjens 

uppstart gav det en stor möjlighet att utveckla turismen i Karlstad.  

När det forskas kring ämnet turism är det viktigt att se turisternas resa ur ett speciellt perspektiv 

som visar på helheten. För att kunna titta på ämnet ur ett helhetsperspektiv går det att dela upp 

fenomenet turism i tre delar utgångspunkt, transportsträcka och destination. Den första delen är 

utgångspunkt som i flyglinjen mellan Karlstad och Girona kunde presenteras av de spanska 

turisternas hemort. Andra delen är transportsträcka som i detta fall gick att koppla samman med 

den flygresa som turisterna från Spanien gjorde för att komma till slutdestinationen Karlstad. I 

den sista delen är det destination som benämns och kunde i detta fall sägas vara Karlstad.   

Turisterna som reste från Spanien kom till en plats där de utövade turism. Det gör att det går 

definiera Karlstad som en destination i enlighet med hur Bohlin och Elbe (2007) definierar 

begreppet. Det går även att använda besöksmål som en synonym för att förklara begreppet 

destination som Blom och Nilsson (2005) gör. Detta ger en bredare inblick i vad Karlstads 

betydelse är ur ett turismperspektiv.  

En plats ska vara uppbyggd enligt vissa faktorer för att kunna bli en attraktiv destination och 

för detta har Gunn (2002) utformat en modell för detta som kallas “Det funktionella 

turismsystemet”. Tanken med systemet är att bygga upp destinationen efter vad som efterfrågas 

och sedan utforma det utbud som ska erbjudas. Faktorer som utbudet skulle spegla utifrån 

modellen var attraktioner, transporter, information, service och marknadsföring.  I fallet med 

de spanska turisterna erbjöds attraktioner som framförallt var baserade på natur eftersom det 

var vad målgruppen efterfrågade. För att kunna erbjuda det tog Karlstads kommuns 

turismverksamhet hjälp av aktörer runt om i Värmland som erbjöd sådana produkter. Natur är 

något som även Fernström (2005) nämner vara en stor tillgång för turismen i Sverige. Det 

menas att aktiviteter baserade på detta attribut är lätta att anpassa efter besökarens 

ekonomi.  Fernström (2005) trycker också på vikten av att varje område hittar en egen nisch 

som gör dem attraktiva.  

Den andra faktorn som Gunn (2002) visar på i modellen är transport och det var också något 

som var viktigt för de spanska turisterna. En undersökning visade på att de hade saknat bra 

transportförbindelser mellan flygplatsen och Karlstad efter första året som linjen hade varit i 

drift. Resultatet av detta blev att Värmlands trafik anordnade en busslinje som transporterade 
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besökarna mellan flygplatsen och Karlstad.  En annan punkt som enligt modellen ska ingå i 

utbudet är information. Detta erbjöds bland annat genom att Karlstads kommuns 

turismverksamhet utformade en sida på sin webbplats som var på spanska. Vilket gjorde att det 

fanns lättillgänglig information för den spanska marknaden. Det fanns även artiklar, tips och en 

broschyr till förfogande för de spanska turisterna. Den tillgängliga informationen visade på 

vilka aktiviteter som erbjöds och vad besökarna kunde sysselsätta sig med. Enligt Gunns modell 

så bör utbudet utformas efter efterfrågan. När spanska turister blev aktuella på marknaden i 

Karlstad gjordes inga förändringar i utbudet. Istället anpassades det redan befintliga utbudet 

efter vad som ansågs attraktivt av de potentiella besökarna.  

De spanska turisterna efterfrågade inte enbart bättre transportförbindelser och natur när de 

skulle besöka Karlstad utan även billigt boende. De flesta valde att bo på enklare vis som till 

exempel vandrarhem. Transport och boende är viktiga faktorer inom turismen och tydliggörs 

av Hanefors och Mossbergs (2007) komplexa indelning bo, åka, göra och äta. Där de fyra olika 

delarna representerar turismens innehåll.  

Ett attribut i turismens indelning utgörs av åka, som kan förknippas med resandet. Fenomenet 

med att resa är också något som Hanefors och Mossberg (2007) delar upp. De olika grupperna 

i uppdelningen är transporten till besöksmålet, transporten på besöksmålet och transport som 

huvudaktivitet i resan. Den första gruppen går att koppla till den transport som Ryan Air erbjöd, 

genom starta linjen mellan Karlstad och Girona. Flygplanet tog turisterna till destinationen och 

hem igen. Den andra sortens transport är när besökarna har ett behov av att förflytta sig på 

destinationen. Ett exempel på denna form av transport är den infrastruktur som Värmlands trafik 

tog i drift, genom att köra turer mellan flygplatsen och Karlstad. Det finns även tillfällen där 

turisten använder sig av transport som en huvudaktivitet under resan, genom till exempel att 

åka på kryssning. Transport som huvudaktivitet i resandet är den sista gruppen i indelningen av 

olika transportsätt.   

De spanska turisterna gjorde en förflyttning när de transporterade sig till Karlstad. 

Förflyttningen som de spanska turisterna gjorde kan anses vara en geografisk förflyttning, 

eftersom de åkte från ett land till ett annat. Det är inte enda perspektivet som de förflyttade sig 

ur. Enligt Hanefors och Mossberg (2007) kan även en resa göra att turisten förflyttar sig 

tidsmässigt och sociokulturellt. Den sociala förflyttningen äger rum när det sker ett avbrott i 

turistens vardagliga liv och vad den brukar uppleva då. När de besöker en annan plats som till 

exempel Karlstad skapas det en möjlighet att träffa nya människor under andra omständigheter. 

De spanska turisterna som valde att resa till Karlstad gavs möjlighet till att möta något nytt. 

Detta genom att besökarna hade en annan kultur i sitt land mot den som Karlstad och Värmland 

erbjuder. Det innebär att två kulturer möts och turisten gör genom dessa faktorer en 

sociokulturell förflyttning.  Det som menas när det pratas om att det görs en förflyttning i ett 

tidsmässigt perspektiv är att det sker något annorlunda som är kortvarigt. Det som turisten får 

uppleva finns inte med i det vardagliga tidsschemat, som annars brukar följas.  

För att göra geografiska förflyttningar krävs det möjligheter till att transportera sig. Det är vid 

transport därför till fördel med bra infrastruktur. Infrastruktur kan ha stor betydelse för en 

destinations välbefinnande. I Karlstad har det arbetats med infrastrukturen genom att utöka 
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utbudet av olika flyglinjer, som till exempel om Karlstad haft avgångar till Barcelona, London. 

Teneriffa och Frankfurt. I framtiden menar Fernström (2005) att infrastruktur kommer att vara 

en betydelsefull faktor. När linjen mellan Karlstad och Girona togs i drift skapades en 

infrastruktur, som gjorde det möjligt för destinationen att satsa på en helt ny marknad. Denna 

marknad hade det ansetts finnas potential i sedan tidigare, men när linjen startade ökade 

destinationens tillgänglighet och möjliggjorde en satsning. 

I dagens samhälle råder det tidsbrist bland oss människor och vardagen är ofta stressad. I 

Sverige har vi en dåligt utvecklad infrastruktur som tillsammans med den tidsbrist som råder 

bland människor blir ett problem. Fernström menar på att om en turist ska välja ett av de resmål 

som kräver mera tid måste det ha något unikt att erbjuda. Här finns det en möjlighet för 

lågprisflygbolagen att kontra, eftersom de ofta kan erbjuda längre resa till billigare pris. Det 

finns ett lågprisflygbolag som tagit möjligheten att försöka starta linjer från Karlstad till både 

Barcelona och Teneriffa. Bolaget som tog dessa flyglinjer i drift var bolaget Ryan 

Air.  Lågprisflygbolagen kan ge företag möjlighet att hålla flerdagskonferenser utomlands då 

det går snabbt att transportera sig till ett bra pris. Det borde vara ett positivt fenomen för 

besöksnäringen när fler ger ekonomisk möjlighet att resa. De låga priserna på flygresorna 

behöver dock inte bara vara positivt ur turismsynvinkel då det kan göra att besökarna väljer att 

flyga hem för att sova i sin egen säng istället för att checka in på ett hotell.  

Om vi kopplar resan mellan Karlstad och Girona till att det var en produkt på marknaden så går 

det att se hur Spanienresan till att börja med hamnade i en introduktionsfas. I denna fas valde 

Karlstads kommuns turismverksamhet att lägga upp en plan och budget för hur de skulle 

marknadsföra Karlstad. I denna fas ska det skapas en kännedom om den erbjudna produkten 

hos potentiella konsumenter. För att göras kända på marknaden valde de att använda sig av ett 

samarbete med Ryan Air och Visit Sweden i Barcelona. De marknadsförde sig med hjälp av 

detta samarbete genom annonsering mot privatpersoner och pressbearbetning. Det här kan vara 

en fas som är dyr för producenterna då det kostar att skapa en produkt och marknadsföra den.  

Sedan hamnade produkten i en tillväxtfas enligt produktlivscykeln. De spanska turisterna har 

fått kännedom om resan och börjar resa till Sverige och Karlstad. Det är först i denna fas som 

produkten kan börja gå med vinst, eftersom det är nu produkten börjar konsumeras. I den här 

fasen bör produkten börja ge vinst för att den ska vara värd att behålla på marknaden. När sedan 

Spanienresan hade legat i en fas av tillväxt hamnade den i ett läge där den var tvungen att 

generera vinst för att behållas. Resorna mellan Karlstad och Girona kunde inte klättra längre i 

produktlivscykeln eftersom linjen lades ner.  Detta gjorde att produkten aldrig kunde hamna i 

den nästkommande mognadsfas som produktlivscykeln innefattar och Sundström och 

Mossbergs (2011) beskriver i sin bok. I mognadsfasen ska produkten nå sin topp och 

försäljningssiffrorna ska börja gå neråt igen. Här gäller det att produkten kan erbjuda något 

unikt mot sina konkurrenter och det kan vara läge att utveckla den. Det krävs alltså en längre 

tids arbete för att skapa en marknad och sedan lyckas uppdatera produkten så den är aktuell och 

följer samhällets trender.  Misslyckas utvecklingen och produkten inte kan behålla sina 

marknadsandelar hamnar den i sista fasen som är nedgång. Precis som det låter sjunker siffrorna 

och produkten minskar i värde.  
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I det fall som nämns ovan var det ett lågprisflygbolag som valde att lägga ner flyglinjen mellan 

Karlstad och Girona. Det finns fler linjer som lagt ner efter kortare tid, som till exempel linjen 

mellan Karlstad och Teneriffa. Flyglinjen drevs av samma flygbolag som Linjen till Girona. 

Även den rutt som tog turisterna till London lades efter en kort tid ner. Mathieson och Wall 

(2006) menar att hållbar utveckling är när dagens behov uppfylls, men utan att det påverkar 

morgondagens behov negativt. När detta används som utgångspunkt ska utvecklingen som sker 

inte ha negativ påverkan på framtida utveckling och behov. När det sätts upp mål för att utveckla 

turismnäringen ska det vara ur ett långsiktigt perspektiv Ett exempel kan vara flyglinjer som 

satsar att vara i drift under en längre period. Det är viktigt att inte bara de behov som finns idag 

blir tillfredsställda. Hållbarhet går att koppla både till miljömässiga och ekonomiska perspektiv 

i relation till hur destinationer utvecklas. Om det ekonomiska perspektivet beaktas mer 

ingående kan besökarantalet vara en faktor att analysera. Hur flyglinjen mellan Karlstad och 

Girona påverkat turismnäringens besökarantal i Karlstad går inte att uttala sig om. Det finns 

dock vetskap om att det har skapats ett nätverk med kontakter nere i Spanien som finns kvar. 

Det är även så att en del researrangörer har med Karlstad i sitt utbud.  

5.2 Marknadschefen på Karlstad Airport 

Intervjun med marknadschef Carl Hallgren på Karlstad Airport gav möjligheten att lyfta in en 

infallsvinkel till i uppsatsen. Denna intervju var en nyckel i arbetet, eftersom vi önskade att få 

tala med så många inblandade som möjligt. De teorierna om destinationsutveckling som 

behandlats i uppsatsen visar att ett samarbete mellan olika aktörer och organisationer är viktigt. 

Därför var det intressant att undersöka hur Karlstads aktörer och organisationer samarbetade 

inom utveckling. Den här uppsatsen berör inte den totala utvecklingen, men visar ändå exempel 

på hur det samarbetas inom turismnäringen i regionen. Utifrån det Hallgren berättar visar det 

på att det finns ett samarbete med andra producenter i Karlstad, men flygplatsens involvering i 

kontakter med utlandet är begränsad. Detta innebär att de inte har kontakt med destinationerna, 

som de arbetar mot. Kontakten med de olika destinationerna sköter Karlstads kommun och Visit 

Värmland. Här ska påpekas att det aldrig pratas om något samarbete med flygbolaget för att 

utveckla destinationen. Detta kan styrkas med att flygbolagen inte tar hänsyn till destinationerna 

utan deras mål är att fylla planen. Ett exempel på detta är linjen mellan Karlstad och Girona, 

som inte startades för att turister skulle flyga till Karlstad. Det skulle istället generera i utgående 

turism från Karlstad till Girona. Det finns även exempel på när flygbolag stänger ner linjen 

endast på grund av att det inte är lönsamt, som rutten från Karlstad till Teneriffa. Detta är inte 

så konstigt, eftersom bolagen måste tänka på verksamheten.  Bolagens val av hur de driver sina 

flyglinjer är dock något vi inte tar hänsyn till i uppsatsen. Vi beaktar endast insamlat perspektiv 

utifrån frågeställningarna och undersöker därför destinationens utveckling.  

Karlstad Airport driver ingen egen marknadsföring av Karlstad, men samarbetar med Karlstads 

kommun och Visit Värmland för att marknadsföra regionen. Det är inte Karlstad Airports 

uppdrag att marknadsföra regionen utan det ligger på de andra två organisationernas bord. 

Flygplatsen arbetar med marknadsföring av utgående turism. Karlstad Airport arbetar också för 

att fylla planen, men inte direkt med turismutvecklingen i Karlstad. Hallgren berättar om en 
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flyglinje som de marknadsför för att få lokalbefolkningen att resa ut. Alla parter vill fylla planen 

men det kan vara olika motiv till varför.  

Exempel på flyglinjer som utgått från Karlstad Airport och drivits av lågprisflygbolag är linjen 

mellan Girona och Karlstad. Denna linje flögs av Ryan Air så därför har vi utgått i uppsatsen 

från att de är ett lågprisflygbolag. Hallgren kan inte ge något svar på vad det finns för tidsplan 

när det kommer en ny flyglinje och hur länge linjen är kvar. Istället antyder han att bolagen gör 

som de vill och att flygplatsen endast får några månaders varsel om nya linjer. Det kan sedan 

vara så att flygbolagen väljer att lägga ner en linje när som helst.  Denna information visar på 

att det kan vara svårt att uppnå en hållbar utveckling. Flygplatsen och 

destinationsorganisationer gör satsningar i samband med att nya flyglinjer startar, som sedan 

läggs ner. Det som tillkommer med en ny flyglinje är en ökad tillgänglighet, men den försvinner 

lika fort när en flyglinje läggs ned. Det är därför viktigt att lyfta resonemanget om att göra 

satsningar på destinationer där det finns en potentiell marknad även om flyglinjen läggs ned. 

Mathieson och Wall (2006) diskuterar om att hållbara satsningar bör vara långsiktiga. Det 

genererar i att när det kommer en ny linje till destinationen som redan har en marknad sedan 

tidigare eller framförallt har en potentiell marknad även om flyglinjen läggs ned, är av värde ur 

ett hållbarhets perspektiv. När det sker satsningar gentemot nya marknader tar det lång tid och 

kostar mycket. Det betyder att det bör ge tillbaka mycket över lång tid. För att visa på ett 

exempel väljer vi den nya linjen som kommer gå mellan Karlstad och Frankfurt. Tyskland är 

redan en marknad för Karlstad och Värmland, men denna flyglinje har ökat tillgängligheten. 

Om det skulle blir så att linjen efter ett tag läggs ner kommer marknaden troligen finnas kvar. 

Det arbete samt resurser som läggs ner i samband med flyglinjen ändå kan visa sig vara 

användbart. Den nya flyglinjen används då för att skapa en marknad och stärka Karlstads 

destinationimage. En marknad byggs upp, men är inte helt beroende av flyglinjen för att 

fortsätta existera vid en eventuell nedläggning av flyglinjen. 

5.3 Flygplatsen 

Fernström beskriver hur viktigt han tycker att det är för turismnäringen med bra infrastruktur 

på grund av dagens tidsbrist som råder hos de flesta människor. Detta beskriver hur viktigt det 

är med en central utgångspunkt för resandet som Karlstad Airport är med hela 10 olika linjer i 

drift under 2014. Flygplatsen är placerad så den har ett bra läge för att få både norska 

och svenska gäster. Det har funnits fler linjer än de som är i drift idag, men dessa hart lagts ner 

varav en del av dem var kortvariga på marknaden. Kortsiktiga lösningar är svåra att förknippa 

med Mathiesons och Walls (2006) förklaring av hur det ska ses på hållbar utveckling. Då det 

ska satsas med långsiktiga perspektiv och inte bara för morgondagen.  Både Fernström (2005), 

Gunn (2002), Mossberg och Hanefors (2007) trycker på vikten av transportmöjligheter. På 

Karlstad Airport är det många som utnyttjar möjligheten att transporteras till andra 

destinationer. Till exempel var det 82423 passagerare som passerade på flygplatsen i Karlstad 

2010. När lösningarna blir kortsiktiga hinner inte producenterna arbeta fram en marknad. Detta 

genererar i att produktens försäljningssiffror aldrig kan nå sin topp i mognadsfasen av 

produktlivscykeln som Mossberg och Sundström (2011) beskriver. Den kommer aldrig till det 
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läget att det finns behov av alternativa lösningar till att utveckla produkten för att fortsätta 

positionera sig på marknaden och fortsätta vara vinstgivande.  

5.4 VD:n på Visit Värmland  

Visit Värmland har valt att prioritera marknadsföring mot Sverige, Norge, Tyskland, Holland, 

Danmark och i viss mån Storbritannien.  Det har även gjort enligt Wall och Mathiesons (2006) 

teori om att satsa långsiktigt för att det ska leda till hållbar utveckling. Ur ett långsiktigt 

perspektiv har de valt att satsa på Tyskland och Holland. Då Visit Värmland har haft långsiktiga 

lösningar när de bearbetat olika marknader har det genererat i att de inte låtit sig påverkas allt 

för mycket av de flygnedläggningar som skett i regionen. Utan de har sett till att ha alternativa 

lösningar så att det går lättare att göra långsiktiga satsningar. Så att de kan fortsätta arbetet även 

om det försvårar när infrastruktur försämras. Visit Värmland ser till att dessa destinationer har 

material som kan användas till marknadsföring för Värmland. Det har även skett ett samarbete 

med olika aktörer runt om i Värmland som är inom besöksnäringen. De har tillsammans skapat 

paketerbjudanden för potentiella besökare. Det är viktigt med samarbete menar även Bohlin 

och Elbe (2007) som säger att det är nyckeln till lyckad utveckling av destinationer. När det 

sker ett samarbete är det fler personer som tillsammans strävar efter samma mål och resultat. 

Samarbetet mellan Värmland och de potentiella marknaderna stärks, genom att Visit Värmland 

bjuder in samarbetspartners från de marknaderna som det satsas på för att visa upp Värmland. 

När dessa besök erbjuds genererar det i en möjlighet att visa vad regionen har att erbjuda. 

Marknadsföringskampanjer är ett bra verktyg för att locka besökare enligt Pratt m.fl. (2010). 

Forskarna menar även att när det sker marknadsföringskampanjer kan det generera i att imagen 

på en destination förändras både positivt och negativt.   För att liknande arbete skall bli så 

effektivt som möjligt ska det gärna vara inriktat mot önskad målgrupp.  Visit Värmland har valt 

att inte bara ha en image utan anpassar den efter önskad målgrupp. När marknaden är riktad 

mot Tyskland och Holland väljer de att trycka på naturupplevelser och vildmarkskänsla.  Är 

turisterna ifrån Sverige eller Norge väljer de att rikta in sig mot kultur, evenemang och möten. 

Värmland jobbar aktivt för att anpassa sig vid marknadsföring. Visit Värmland vill genom detta 

använda det rätta budskapet till rätta målgruppen. 

Gunn (2002) nämner även att en del av destinationernas utbud bör vara baserat på 

information och marknadsföring. För att nå ut på den utländska marknaden använder sig Visit 

Värmland mycket av PR genom att förse journalister med material. Det är inte bara 

samarbetspartners från de utländska marknaderna som bjuds in för att få se Värmland utan även 

journalister.  Sedan sker också marknadsföring på mässor och workshops där det finns potential 

att möta både besökare, researrangörer och journalister. 

Information om regionen finns att hämta på både svenska och engelska igenom broschyrer, 

magasin och en webbsida där de olika kommunerna finnas med. Det finns även information för 

researrangörer som visit Värmland arbetat fram. Ur en Värmländsk synvinkel finns det en hel 

del information om regionen att tillgå för både producenter och konsumenter.  Både Gunn 

(2002), Pratt m.fl. (2010), Mossberg och Sundström (2011) har teorier om att marknadsföring 

har betydelse för destinationer. Visit Värmlands mål med marknadsföringen och spridningen 

av information är att ta marknadsandelar i förhållande till andra regioner i Sverige. Det ska 
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resultera i att turismnäringen genererar i bättre sysselsättning och omsättning i Värmland. Det 

har varit lite olika resultat för besöksnäringen i Värmland, men en grupp som gått bra och ökat 

de senaste tio åren är antalet hotellövernattningar. 

Bohlin och Elbe (2007) betonar som tidigare nämnts att samarbete är en viktig nyckel för 

framgång inom destinationsutveckling. Samarbete är något som Visit Värmland tänkte använda 

sig av för att förbättra utvecklingen på några av de utländska marknaderna. På de marknader 

där resultatet inte varit helt tillfredsställande är det meningen att använda sig av samarbete som 

verktyg. Detta tänkte de göra genom att samarbeta med Norge och Sveriges mellanregioner så 

att de tillsammans kan fokusera mot samma mål, och locka fler turister. För att locka turister 

kan det jobbas med destinationens image. Det har tidigare nämnts att Visit Värmland arbetar 

med att anpassa imagen efter målgruppen. Enligt Govers mfl. (2007) är image den bild som 

människor förknippar med destinationen och viktig för utvecklingen.  Turister som besöker 

Värmland har många positiva associationer med regionen, som att det är trevligt samt bra 

värdskap. Dock skiljer sig turisterna från utlandet mot de s venska, genom att ge 

naturupplevelser högsta betyg. De svenska turisterna gör istället kopplingar till att regionen är 

ett kulturlandskap. Visit Värmland själva skulle vilja att regionen förknippas mer med ett 

levande kulturarv. De har inte kommit till den punkten än och kopplas istället samman med 

attribut som tradition och historia.  Imagen är viktig menar Gibson på visit Värmland för det är 

viktigt att det finns associationer till en plats. På samma vis som Govers m.fl. (2007) diskuterade 

angående image. 

Det är svårt för Visit Värmland att påverka imagen då det uppdraget ligger i andras händer. Det 

som de kan jobba med är att göra invånarna stolta över sin region så de kan sprida ett positivt 

budskap om regionen och locka hit fler turister. Det har tidigare nämnts hur viktigt det är att 

alla strävar mot samma mål för att det ska generera i ultimata möjligheter till utveckling på 

destinationen. 

Att skapa en image, marknadsföring, attraktioner, transport, och service är bara några faktorer 

som är viktiga i samband med destinationsutveckling enligt den tidigare forskning som tagits 

fram i samband med denna uppsats. Att bygga upp en marknad tar olika lång tid beroende på 

faktorer som till exempel kännedom om regionen, målgrupp och vilken marknad som det tänks 

satsas på. 

5.5 Regionchef på Visit Sweden Spanien 

Enligt Johan Cavallini tar det minst tre år att arbeta upp en ny marknad, vilket betyder att den 

spanska marknaden var etablerad när linjen lades ner. På Visit Sweden i Spanien har det under 

dessa tre år gjort marknadsföringskampanjer för att bygga upp denna marknad. 

Marknadsföringskampanjer är något som Pratt mfl (201) diskuterar och menar på kan vara ett 

bra verktyg ifall det används på rätt sätt. 

 Det gjordes inte några fortsatta satsningar efter att linjen har lagts ned. Detta tack vare att det 

inte länge satsas från Karlstads sida enligt Johan. Visst arbete finns fortfarande men inte alls i 

samma utsträckning. Allt arbete som lades ned på att locka turister till Karlstad och Värmland 
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var enbart för tre år. En uthållig utveckling innebär att det sker arbete med långsiktighet i åtanke 

vilket blir svårt att säga när marknaden efter tre år lades ner. Cavallini tycker dock att man bör 

fortsätta marknadsföringen i hopp om att få tillbaka flyglinjen och behålla den uppbyggda 

marknaden. Detta tyder på ett långsiktigt arbetstänk från Visit Swedens sida i Spanien. På 

samma sätt anser Mathieson och Wall (2006) att det ska ske långsiktiga satsningar för att det 

ska leda till hållbar utveckling. 

Då tas den uppbyggda marknaden om hand och det nerlagda arbetet blir på så vis uthålligt. 

Skulle arbetet fortsätta även under tid som flyglinjen inte flyger skulle detta stärka linjen när 

det eventuellt kommer tillbaka. Ett problem kan vara att Visit Sweden kan arbeta på detta sätt 

samtidigt som destinationsorganisationerna inte har samma möjlighet. 

Destinationsorganisationernas budget räcker kanske inte till att arbeta mot en marknad som 

eventuellt kommer tillbaka. Då kanske de istället väljer att arbeta mot säkrare marknader där 

de vet att tillgängligheten kvarblir på liknande nivå. Vilka samarbetspartners och destinationer 

som väljs att arbeta med är kritiskt för en hållbar destinationsutveckling. 

Bolin och Elbe (2007) menar att en viktig faktor i destinationsutveckling är att ett samarbete 

äger rum där det strävas efter ett gemensamt mål. Visit Sweden i Spanien upplevs ha bra 

samarbete med involverade aktörer på de destinationer som det arbetas mot. Cavillini lämnar 

exempel på flera destinationer som de samarbetar med, genom att driva gemensamma 

marknadsföringskampanjer. Dessa destinationer har flyglinjer som drivs av lågprisflygbolag 

och Cavillini är av uppfattningen att det fungerar bra. De diskuterar vilken typ av 

marknadsföring som bör genomföras för att locka fler turister. Denna typ av samarbete tror vi 

är en nyckel för en positiv destinationsutveckling. Om det arbetas på olika sätt av inblandade 

aktörer effektiviseras inte marknadsföringen eller arbetet för att locka fler besökare till 

destinationen.  

Det som skapade möjligheten för att Barcelona och Spanien skulle bli en marknad för Karlstad 

var en ökad tillgänglighet genom en ny flyglinje. Idag är den tillgängligheten borta och 

marknaden blir på så vis väldigt begränsad. Enligt Cavillini är efterfrågan från de spanska 

turisterna att besöka Karlstad inte helt borta. Cavillinis svar angående flygbranschens konstanta 

förändring kan tyda på att flyglinjer börjar gå igen även efter nedläggning. Vilket kan försvåra 

satsningar i samband med flyglinjer för mindre destinationer med begränsat turismflöde. Om 

destinationer aldrig kan räkna med att en flyglinje finns kvar en viss tid är det omöjligt att kunna 

göra långsiktiga beräkningar för satsningar. Enligt antydan från Cavillini kan en linje leva i en 

månad men också flera år. Ifall det skulle gå att skapa ett samarbete mellan destinationerna och 

flygbolagen kunde det kanske generera i en mer uthållig utveckling av turism. Av de svar vi 

fått går det inte att se ifall denna typ av samarbete existerar. Utan flygbolag gör som de vill 

samtidigt som aktörer och destinationsorganisationer får rätta sig efter dem.  

Cavillini lyfter resonemanget att spanjorerna ändå kan välja Karlstad som resmål trots att 

flyglinjen lagts ner. Detta är klart sant, men vi tror inte att så är fallet eftersom resvägen blir 

betydligt krångligare. Cavillini kan vara positiv i sina svar och vill på alla sätt se en så stor 

spansk marknad som möjligt för Sverige på grund av hans arbetsuppgifter. Fallet kan vara att 

det skulle kosta mer än vad det ger tillbaka med en för stor satsning på Spanien för Karlstads 
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del. Även om det är så att marknaden av spanjorer är såpass stor att det ändå finns potential 

enligt Cavillini så finns en risk att tillgängligheten blir för liten. Är det för komplicerat att ta sig 

till en destination minskar troligheten för ett ökat turismflöde.  

Problematiken med flygningarna till Sverige från Spanien är enligt Cavillini inte beroende på 

vilket typ av flygbolag det är utan istället sträckan. Det kan vara en del i problemet men trots 

det tror vi att vårt problem syftar på att lågprisflygbolag har en tendens att avsluta sina linjer 

efter en kort tid. Därför fokuserar inte uppsatsen på den allmänna problematiken i flygningar 

mellan Spanien och Sverige. I huvudsak har linjen mellan Karlstad och Girona används som ett 

exempel för att beskriva problematiken. 

5.6 Avslutande analys 
 

För att uppnå en hållbar utveckling ska dagens behov uppfyllas utan att morgondagens behov 

riskeras. Dagens behov ska tillfredsställas utan att framtidens behov riskerar att inte kunna 

tillfredsställas. Nya flyglinjer kan öka turismflödet, blir de inte långvariga kan satsningar visa 

sig onödiga. Undersökningarna visar på olika inställning till kortvariga flyglinjer. Vissa 

respondenter antyder en positiv inställning och tycker det är bra samtidigt som andra visar ett 

visst missnöje. Westin antyder i sina svar att det inte blir hållbart att satsa på flyglinjer som inte 

blir långvariga. Detta tolkar vi från svaren angående flyglinjen mellan Karlstad och Girona. 

Marknaden hade precis etablerat sig när linjen lades ner. Cavillini anser samtidigt att det är 

viktigt att ta vara på alla möjligheter. Det finns en risk att han vinklar sina svar till det positiva 

utifrån hans perspektiv. Samma sak kan sägas om Hallgren som tar emot alla flyglinjer som 

kommer i hans väg. Cavillini anser att det är hållbart att satsa på denna typ av flyglinjer eftersom 

det trots allt skapar en marknad som kommer leva vidare även efter en eventuell nedläggning. 

Linjen mellan Karlstad och Girona är ett bevis på att så inte är fallet som till viss del styrks av 

Westin. Tillgängligheten är mer eller mindre helt borta och även om det finns undantag så är 

samtliga satsningar mot Spanien nedlagda från Karlstads kommuns turismverksamhet.   
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6. SLUTSATS 

I föreliggande kapitel sammanfattas vilka slutsatser som kunnat dras utav undersökningarna. 

En presentation av vad vi kommit fram till under undersökningarnas gång.  

Vårt syfte med uppsatsen var att studera kopplingen mellan lågprisflygbolags flyglinjer och 

ekonomiskt hållbar utveckling. För att exemplifiera valde vi att beakta hur destinationers 

satsningar i samband med nya flyglinjer påverkar turismnäringens utveckling ur ett långsiktigt 

perspektiv. Det går konstatera att det är olika beroende på hur utgångsläget ser ut för de olika 

flygrutterna. Om flyglinjen blir en långsiktig lösning kan det vara en del av hållbar utveckling 

av turismnäringen, genom att inkommande turism genererar ekonomiska fördelar för aktörer, 

producenter och regionen i helhet under en längre tid. Det gör att marknaden hinner stabilisera 

sig och bli känd för konsumenten. Det skapar ett bra tillfälle för produkten att klättra i 

produktlivscykeln och det finns tid att bygga upp ett kapital. Ett kapital som kan användas för 

att vid behov kunna göra nya satsningar och förbättra produkten. Så att produkten kan behålla 

positioneringen på marknaden. Blir flyglinjens drift kortsiktig är det inte hållbart att göra en 

satsning för aktörer och producenter, eftersom det inte finns tillräckligt lång tid för att bearbeta 

en marknad. Det går dock att se en tendens till att vissa positiva effekter finns kvar efter 

kortvariga flyglinjers nedläggning. Några exempel på positiva effekter som kortsiktiga 

satsningar har bidragit till är att det skapats ett nätverk med kontakter och samarbetspartners. 

Det nätverk som har byggts upp finns kvar efteråt och kan vara till nytta för destinationen.  

Nätverket kan fortsätta hjälpa till med att kommunicera Karlstad. Det går inte att veta innan en 

produkt tas ut på marknaden ifall det kommer bli en bra satsning. Det blir därför en risk att göra 

stora satsningar på nya marknader i samband med nya flyglinjer.  

Nya flyglinjer till och från en destination skapar alltid möjlighet till en ökad inkommande 

turism. I uppsatsen går det inte att se några större skillnader mellan lågprisflygbolag och vad vi 

benämner som traditionella flygbolag. Båda typer av bolag kan avsluta sina befintliga linjer när 

som helst vilket drabbar destinationerna. När en destination gör satsningar i samband med nya 

flyglinjer skapar detta alltid en risk att linjen inte kommer bli långvarig. Den kan samtidigt 

flygas i flera år framöver. Det vi konstaterar är att destinationer inte bör förlita sig fullständigt 

på en flyglinje. De bör satsa på de linjer som flyger mot destinationer där det finns en potentiell 

marknad även om flyglinjen läggs ned. På det viset försäkrar de sig mot onödigt arbete samt 

ödslade resurser. I detta fall är en flyglinje ett bra verktyg för att stärka marknaden. Det kan 

vara marknader som redan finns eller nya, men som har en god tillgänglighet och lockar även 

utan en flyglinje. Det är därför viktigt att när aktörer och producenter väljer att satsa på nya 

marknader som skapas av olika flygbolag på Karlstad Airport tar med i sin planering att ha 

alternativa lösningar ifall infrastrukturen försämras.  Det går konstatera att Karlstad Airport är 

en viktig faktor i turismutvecklingen, men att de inte kan påverka ifall de olika flyglinjerna blir 

långvariga. Därför står det i producenters och aktörers eget beslutstagande hur de vill satsa på 

nya marknader. För att kunna fortsätta hålla en marknad på topp har det visat sig att det krävs 

minst tre års arbete. Det är därför viktigt att skapa en plan, som sträcker sig längre än så och 

inte är beroende av endast ett transportsätt.  
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I våra undersökningar har vi noterat att samtliga aktörer som vi intervjuat samarbetar med olika 

samarbetspartners när de vill marknadsföras mot nya marknader. En brist som vi noterat är att 

det inte finns något sådant samarbete mellan destinationerna och flygbolagen. Skulle det 

utvecklas ett sådant arbete tror vi att utvecklingen blir mer uthållig.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nya flyglinjer påverkar destinationer positivt. Dock 

kan dessa positiva effekter åter försvinna om linjer inom kort läggs ner. Beroende på vilken 

marknad som satsningar i samband med flyglinjer sker emot kan det bli hållbart även om linjen 

läggs ner.  
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7. DISKUSSION 

Att det finns viss problematik när flera flyglinjer lägger ner efter en kort tid på marknaden går 

att konstatera i vår undersökning. Aktörer och producenter investerar resurser i den aktuella 

marknaden, men produkten hinner inte stabilisera sig på marknaden. Det gör att produkten inte 

hinner hamna i produktlivscykelns mognadsfas och nå en försäljnings topp. Det går att 

ifrågasätta hur länge aktörer och producenter vågar satsa på nya flyglinjer. Då det flertalet 

gånger efter kort tid har lagts ner linjer och inte hunnit generera en stabil marknad. Den nya 

linjen mellan Karlstad och Frankfurt som öppnat i maj 2014 skulle kunna vara en stor möjlighet 

för producenter och aktörer att satsa på. Den stora frågan är huruvida de vågar satsa på den nya 

flyglinjen, eller väljer de istället att avvakta för att se hur flyglinjen utvecklas om det blir en 

långsiktig lösning för att utveckla turismen i Karlstad och Värmland.  

I föreliggande uppsats har det diskuterats en del utifrån lågprisbolag och deras nedläggningar 

eftersom några av nedläggningarna som skett här i Karlstad har varit av ett 

lågprisflygbolag.  Definitionen av vad ett lågprisflygbolag egentligen är kan vara olika. Vi valde 

att utgå ifrån vad marknadschefen på Karlstad Airport förknippade med lågprisflygbolag. Detta 

innebar att de erbjöd unika resor som endast tog turisten från punkt A till punkt B. Det innebär 

att biljetten innefattar inte några mellanlandningar för att ta turisten till en ytterligare 

destination. Det är många som vill förknippa dessa bolag med att de har låga priser. Vi kände 

att detta var en flyktig definition, eftersom nästan alla flygbolag idag erbjuder sista minuten 

resor och ibland även extra bra priser. Vi har därför inte låtit definiera begreppet med låga priser 

även om fallet är så att de erbjuder ekonomiskt fördelaktiga resor. Marknadschefen vid Karlstad 

Airport berättade att det finns flygbolag som inte vill benämnas som lågprisflygbolag. Detta är 

en intressant fråga ifall människor anser att benämningen lågprisflygbolag ger en negativ ton 

och är därför inte fördelaktigt för företaget? Det skulle kunna vara intressant att undersöka i 

framtida studier. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Semi strukturerad intervju med Maria Westin, turismchef på Karlstads kommun. 

Intervjuguide  
 Får vi använda namn, titel? 

 Får vi spela in? 

 

Punkter att diskutera: Vissa punkter valdes bort under samtalets gång då det inte upplevdes 

relevanta ev tidigare svar att döma.  

1. Satsning/ hur ser den ut 

2. Nedläggningen 

3. Konsekvenser 

4. Efterfrågan 

5. Utbud 

6. Marknadsföring 

7. Serviceutbud (spanjorer) 

8. Vad saknades 

9. Miljömedvetenhet 
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Bilaga 2 
 

Strukturerad intervju med Laila Gibson, VD Visit Värmland 
 

1. Flera flygbolag har valt att starta linjer från Karlstad flygplats, Hur gör ni för att 

marknadsföra Värmland till dessa destinationer?  

2. Har Värmland någon särskild image som ni arbetar med vid marknadsföring?  

3. Hur arbetar ni med denna image?  

4. Uppnår ni era målsättningar? 

5. Upplever ni att besökarna kopplar de attribut som ska förmedla regionens image 

med Värmland?  

6. Hur viktig är imagen för Värmlands turismnäring?  

7. Flera av linjerna som öppnats och utgått från Karlstad har efter relativt kort tid lagt 

ner, hur påverkar det er i framtida satsningar i samband med att nya flyglinjer 

öppnas?  

8. Hur lång tid behövs för att hinna bygga upp en marknad bland nya potentiella 

resenärer?  

9. Har ni sett tydliga positiva effekter av er satsning efter att flyglinjen lagt ner som till 

exempel Karlstad Girona eller Karlstad London? Alltså har dessa eventuella 

satsningar genererat positiva effekter även efter att någon av dessa linjer lags ner? 

10. Vad arbetar du med på Visit Värmland? 

11. Får vi citera dig? 

12. Får vi använda ditt namn och titel i uppsatsen? 
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Bilaga 3 
 

Strukturerad intervju med Johan Cavallini, regionchef Visit Sweden Spanien. 

 

- På vilket sätt arbetade ni med att få Spanska turister till Karlstad och Värmland med hjälp av 

flyglinjen mellan Karlstad och Girona? Om ni gjorde det, vilka verktyg använde ni er av i så 

fall? Arbetar ni fortfarande med att locka turister till Karlstad och Värmland? 

 

- Vilken är er uppfattning om satsningar kopplat till lågprisflygbolags flyglinjer? Anser ni att 

man kan göra långsiktiga satsningar? 

 

- Finns det någon efterfrågan från Spanska turister att besöka Karlstad eller Värmland efter 

nedläggningen av flyglinjen? 

 

- Är ni av uppfattningen att Spanska turister kommer fortsätta besöka Karlstad eller Värmland 

i samma utsträckning även efter att flyglinjen har lagts ned? 

 

- Tror ni att en flyglinje av ett "standard flygbolag" skulle skapa en mer hållbar marknad? 

 

- Arbetar ni med andra destinationer kopplat till lågprisflygbolag? Alltså flyglinjer som går till 

andra delar av Sverige från Spanien och i så fall hur? 

 

- Får vi använda ditt namn samt dina svar i vår uppsats? Får vi även använda din titel och vart 

du arbetar? 
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Bilaga 4 
 

Semistrukturerad intervju med Carl Hallgren, marknadschef Karlstad Airport. 

- Får vi använda ditt namn och din titel i vår uppsats? 

- Hur många flyglinjer avgår från Karlstad airport idag? Hur många flyglinjer har ni ungefär 

idag? 

- Hur många flygbolag samarbetar ni med på Karlstad Airport? 

- Nu har vi mycket fokus på lågprisflygbolag i denna uppsats, hur de kan hjälpa eller stjälpa 

en turistdestination. Hur skulle du definiera ett lågprisflygbolag? 

- Men om du inte ska lämna något exempel utan hur du definierar ett lågprisflygbolag kontra 

ett så kallat traditionellt bolag? 

- Har du några exempel på några linjer som flugits till eller från Karlstad airport som drivits 

av lågprisflygbolag? 

- Har du någon statistik över linjen mellan Barcelona och Karlstad? Alltså antal resenärer. 

- När ni inleder ett arbete med ett lågprisflygbolag och det startas en ny flyglinje, vad ser ni då 

för tidssplan? Alltså hur långsiktigt ser ni att man kan arbeta. Vi är inne lite på att 

lågprisbolag kan öppna upp linjer som de sedan bara försvinner. Åtminstone är det den bilden 

man har som en utomstående om man tar Barcelona som exempel. Då gjordes det ju ganska 

stora satsningar från Karlstads kommuns sida och sedan varade den enbart i 3 år. När en sådan 

linje startar vad anser ni er ha för tidsplan när man startar ett sådant arbete? 

- Samarbetar ni med destinationer inom marknadsföring på något sätt? I så fall hur? 

- Hur skiljer sig marknaden sig marknaden mellan lågprisflygbolag och traditionellt bolag. 

Alltså ser man på marknaden någon tendens till att en viss målgrupp drar sig till det ena eller 

det andra? 

- Då har vi två frågor kvar här, de kanske också kan vara svåra att svara på. Hur arbetar ni för 

att skapa en marknad när ni får nya destinationer? Jag vet inte hur mycket ni arbetar direkt 

mot marknader eller om ni mest arbetar i samarbete med destinationerna. 

- Hur lång tid tar det enligt dig att bygga upp en ny marknad? 

- Hur lång tid tar det att bygga upp en ny marknad enligt din uppfattning? Alltså när ni får en 

ny destination och en marknad, när anser du att den marknaden är etablerad? 
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- Hur har det sett ut för linjen mellan Karlstad och Köpen hamn? Har den startat upp och lagts 

ner flera gånger? 

L: Jag har en fråga till. Vilken skulle den optimala destinationen vara att få hit, för att få en 

bra utveckling helt enkelt? 

 

 


