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Förord 

Sedan studiernas absoluta början har destinationsutveckling alltid varit 

ett fält av personligt intresse. Sedan med den nya vetskapen om 

Storytelling som ett till synes nytt och användbart utvecklings- och 

differentieringsverktyg där olika historier används för att skapa alla 

möjliga förutsättningar, relationer, image och upplevelser var det nästan 

givet vad jag ville skriva om. Historier har trollbundit mig sedan 

barndomen och nu fanns det även som ett starkt verktyg för mitt största 

intresse inom turismutveckling. Fascinationen och drivet att få veta mer 

om hur det används speciellt lokalt och vad detta innebär var en stark 

drivkraft i valet. Hur ser lokal storytelling ut, hur används den, vad gav 

de för resultat och vad blev den allmäna mottagningen av dem. 

Ett otroligt stort tack till min fantastiska handledare Erika Sörensson 

från institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå 

Universitet. Fantastisk hjälp under hela perioden och den största 

inspirationen och motiveraren till studien. Kunde inte ha fått mer stöd 

och vägledning, stort tack. 

Vill även tacka alla de helt underbara kurskamraterna jag fått lyckan att 

studera med samt alla de duktiga och inspirerande föreläsarna under 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze two local tourism related 
organizations in Umeå and how they used the marketing method 
Storytelling. The aim of this study was to examine what kind of stories 
the tourism related organizations were using, what these stories said in a 
direct, or in-direct way and how the reception was of the stories and the 
destinations. A qualitative study in the form of a discourse analysis based 
on Laclau and Mouffe's view on discourse analysis was conducted. The 
results of this study shows that storytelling is more effective when it is 
incorporated in the whole destination/organization when it comes to 
tourism related organizations and destinations. It also shows that 
storytelling in itself isn't only an innocent and positive tool and can cause 
negative feelings if used wrongly for an organization/destination. This 
study therefor strongly supports Mossberg (2008) that credibility to the 
destination is important for a good story and also supports Mossberg 
and Jensen (1999) about physical surroundings and senses are 
important. This study also shows that more study is needed when it 
comes to storytelling used for tourism related destinations to give a more 
clear picture of what makes a good or appreciated storytelling that 
generates a good reception for tourism destinations. It also shows that 
more study is needed surrounding questions about what kind of tourism 
related destinations and organizations that benefit more from 
storytelling and which ones will recieve more of an unnecessary 
impression - or of it is usefeul for every tourism related organization or 
destination. 

Keywords: Storytelling, discourse analysis, tourism, destination 
development, marketing 
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1     INLEDNING 
Det har, och sker, en förändring med vår ekonomi som påverkar hur 
saker och tjänster konsumeras och värderas. Förr var det större fokus på 
vad varor och tjänster kunde erbjuda rent funktionellt men idag handlar 
det mer om det emotionella värdet och upplevelsen som kommer med 
att konsumera produkten eller tjänsten (Pine och Gilmore, 1999). Det 
handlar om hur produkten eller tjänsten tilltalar och kopplar med 
individers livsstil, identitet, värderingar och drömmar. Denna förändring 
till att stor vikt läggs på hur varor och tjänster kopplar, tilltalar och berör 
till oss som människor blir viktigare än pris eller tillbehör, något som 
även förändrar hur destinationer behöver planera och marknadsföra sig 
för att differentiera sig och bemöta denna konsumtionsförändring 
(Salzer-Mörling, 2004; Aronsson, 2012). Innovation och 
uppfinningsrikedom är ord som allt mer kopplas till 
destinationsutveckling och turism där de står som nyckelord för 
utveckling och för att skapa konkurrenskraft, samt för att tilltala 
livsstilar och drömmar genom produkter och upplevelser (Blom och 
Nilsson, 2012). Ett sätt att skapa detta och något som ses som ett 
effektivt verktyg för att nå denna form av destinationsutveckling, 
differentiering och innovation är Storytelling. Storytelling handlar om att 
på olika sätt genom olika typer av historier som är fiktiva eller sanna 
konstruera och berätta om hela eller delar av ett företag, produkt eller 
tjänst eller en hel destination, företag eller aktiviteter. Det används även 
för att skapa mervärde och tilltala känslor och drömmar på ofta 
innovativa sätt. 

Det är dock inte bara konsumtionen och utvecklingen av destinationer 
som har förändrats. Världen har även gått in i en stor förändring av hur 
information delas och kommunikation sker, något som påverkar hur och 
hur mycket information som delas och framförallt hur marknadsföring 
sker både för turismdestinationer, destinationsutveckling och företag. 
Denna förändring är synlig i bland annat Munars (2012) studie där alla 
organisationer för destinationsmarknadsföring använde sig av sociala 
medier, något som är ett relativt nytt fenomen. Denna förändring följer 
med den utveckling av tillgång till datorer och internet som skett samt 
datoranvändningens olika former som ökar (Castells, 1998). Med 
teknologiska innovationer och utveckling samt den förändring som sker 
inom användningen av denna så förändrar och påverkar försäljning, 
produktion och marknadsföring för turism vilket visar på betydelsen för 
organisationer att hänga med i utvecklingen och trender för att lyckas 
vara effektiva och konkurrenskraftiga (Buhalis och Law, 2008). En 
utveckling som är ytterst viktig för att nå ut och kommunicera med 
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marknaden då studier visar på att den klassiska masskommunikationen 
inte alls är lika användbar som den en gång varit (Kirby och Marsden 
2006) trots att det är väldigt få platser på jorden i dagens samhälle som 
inte utsätts för masskommunikation (Thompson, 1990). Med denna 
förändring i mängd, spridning och interaktion vad gäller information 
och kommunikation kan vi börja se storytellings potential och 
användning för att nå ut och kommunicera på ett lätt och underhållande 
sätt både information, värderingar, drömmar och sociala värden i 
produkter och tjänster. Det har blivit ett effektivt verktyg för 
destinationsutveckling och marknadsföring både på plats och via många 
olika kommunikationskanaler, både gamla och nya. 

Med dessa nämnda förändringar blir det intressant och viktigt för 
destinationer och dess företag att "hänga med" och differentiera sig på 
andra sätt än bara genom fysiska produkter och kvalitetstjänster. Man 
behöver nå ut på fler sätt och tilltala mer än bara behovet av en 
användbar produkt eller tjänst på destinationerna och vara innovativ i 
sitt sätt att kommunicera, marknadsföra och att nå ut till sina kunder 
och besökare.  Storytelling blir här ett sätt för företag och destinationer 
att differentiera sig och nå ut till detta informationssamhälle och dess 
invånare som mer och mer motiveras till livsstilskonsumtion och 
upplevelser av drömmar. Men hur ser det ut med användningen av 
storytelling i Umeå och vilka berättelser om platsen Umeå har skapats 
för att attrahera besökare? 

2     SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att analysera hur storytelling har använts i 
två turismrelaterade företag i Umeå. Fokusen och utgångspunkten 
kommer ligga på det som Mossberg (2008) argumenterar för är grunden 
till en bra historia där det handlar om att styrkan i en bra historia inte 
fokuserar på om den är sann eller inte, utan att det viktigaste är om den 
är trovärdig i relation till produkten, destinationen eller företaget. Det 
som undersöks är vilka historier som använts i marknadsföringen av 
Utopia gallerian och Stora Hotellet och hur det hänger ihop med det 
rumsliga i form av den fysiska utformningen och med Umeå som plats. 
Vidare analyseras mottagandet av dessa berättelser. 

De frågeställningar som denna studie ämnar besvara är: 
i)  Vilka är historierna och hur framställer de platsen? 
ii) Syns storytellingen i den fysiska omgivningen eller med Umeå som 
plats? 
iii) Hur blev bemötandet av historierna och vad beror det på? 
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3     METOD 
Det som undersöks är vilka historier som använts i marknadsföringen av 
Utopia gallerian och Stora Hotellet och hur det hänger ihop med det 
rumsliga i form av den fysiska utformningen och med Umeå som plats. 
Fokus ligger på att analysera vad det är för historier som används till 
storytellingen och hur de hänger ihop med det rumsliga och platsen 
Umeå. Mossberg (2008) argumenterar för att grunden till en bra historia 
handlar om att styrkan i en bra historia är om den är trovärdig i relation 
till produkten, destinationen eller företaget. Denna utgångspunkt 
stämmer även med Mossberg och Johansens (2006) argument för att en 
bra historia lagras på tre sätt genom en faktabasering, sedan visuellt via 
inredning eller liknande och till slut genom emotionell effekt och 
beröring. Många studier rörande individer och alla möjliga former av 
historier visar även på att människor tänker narrativt och att historier är 
en del av vår vardag som hjälper oss att förstå oss själva och även andra 
(Prusak, 2005; Mossberg och Johansen, 2006; Mossberg, 2008; 
Woodside et al, 2008). Dessa utgångspunkter står som bas för de 
frågeställningar som ställts och valet av diskursanalys som metod för att 
förstå den storytelling som använts i marknadsföringen som analyseras i 
studien och hur den kopplar, eller inte kopplar, till platsen och det 
rumsliga genom vad som sägs i historierna. 

Diskursanalys utgår ifrån att det som sägs eller skrivs inte är neutralt och 
är något som påverkar och formar individers uppfattning om sig själva, 
sin identitet och omvärlden, något som gör att diskursanalys passar bra 
för en kvalitativ studie om storytelling då det tar en liknande ställning till 
tidigare forskning som visar på hur historier och identitet hänger ihop. 

Diskursanalys valdes även för att det är en kvalitativ metod. 
Kvalitativametoder är lämpliga för att studera text och tal men även 
ibland bilder och artefakter (Denscombe, 2010 s 279),  något som är en 
del av denna studie både som material men även som bas för 
resonemang. Kvalitativa metoder lämpar sig även bra för 
samhällsstudier av mindre skala och för att skapa en djupare förståelse, 
något som är en stor fokus på studiens syfte, frågeställning och 
diskursanalytiska utgångpunkt (Denscombe, 2009; Denscombe 2010). 
Metoder av kvalitativ grund lägger även vikt på tolkning och bearbetning 
av datat som insamlats och att det är genom tolkningen och vad 
forskaren gör med datat som skapar en grund för resultatet (Denscombe, 
2009 s 383). Detta passar bra eftersom att denna diskursanalys har som 
utgångspunkt att det inte finns någon "sanning bakom sanningen" och 
att allt är en diskurs (Laclau och Mouffe i Jørgensen och Phillips, 2000), 
vilket gör att även denna studies resultat blir en diskurs i diskursen och 
visar på den kvalitativa metodens fördel för just denna studie. 
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För en kvalitativ metod är det däremot viktigt att tänka på reflexiviteten 
och inverkan på resultatet, då tolkningsprocessen är en viktig del av 
resultatet och inte helt kan uteslutas från forskarens egna erfarenheter 
och  "jaget" (Denscombe, 2009 s 384-385). Detta är givetvis något som 
påverkar denna studies resultat eftersom det är en kvalitativ metod, plus 
att det är en diskursanalys. Under studiens gång har jag däremot bemött 
datat med ett öppet sinne (Denscombe, 2009 s 385) och med en 
medvetenhet om att jag som forskare inte är helt utanför påverkan av 
analysens resultat, och utgår ifrån att denna viktiga medvetenhet under 
studien ökat objektiviteten av studien och resultatet. För att stödja 
studiens resultat och min möjliga påverkan på empirin så har resultatet 
även kopplats till tidigare studiers resultat samt till utgångspunkter som 
Mossberg och Johansen (2006) och Mossberg (2008), men även 
allmäna diskurser i samhället som kan återkopplas till tidigare studiers 
(och denna studies) resultat. 

3.1   Diskursanalys 
En verklighet, eller en konstruktion i verkligheten är enligt en diskurs en 
social överenskommelse som hade kunnat tänkas vara annorlunda men 
blivit förhandlad till vad den för tillfället är. En diskurs handlar om hur 
man ser på ett begrepp under en viss tidsepok eller period och vad det 
tillkommer för synsätt och förhållningssätt till dem. Att dessa fenomen 
aldrig är slutgiltiga eller fixerade och konstrueras och rekonstrueras, 
något som kan ses på förändringen av turister genom tiderna från söner 
till adeln som söker utbildning och upplysning till den senare tillkomna 
formen av charterturister som ofta ses som en mer negativ form av 
turister och ett modernare fenomen (Andersson Cederholm, 1999; 
Löfgren, 2002). Ord och de kategoriseringar som tillkommer ord "[...] är 
en socialt konstruerad kategori till vilken det knyts sammanhang, moral, 
värden och rationalitet av olika slag." (Börjesson, 2003 s 24), vilket 
återigen kan ses på kategorin och ordet turist. 

Diskursanalys kan användas till mycket och på många olika sätt och med 
olika mallar, men handlar om att skapa sammanhang och mening. Enligt 
Jørgensen och Phillips (2000) är det viktigt att komma ihåg att en 
diskursanalys inte är en enda ansats. Detta gör det viktigt att välja en 
form eller mall för val av diskursanalys och det förhållningssätt man tar 
som forskare men de uppmuntrar också till att blanda och sammanföra 
olika diskursanalytiska perspektiv så länge det är sammanhängande. För 
denna studie valdes Laclau och Mouffes diskursanalytiska syn som den 
presenteras i Jørgensen och Phillips (2000). Diskursanalys som helhet 
kan beskrivas med att den undersöker och problematiserar 
samtalsordningar och undersöker relationen mellan språk, identitet och 
verklighet och hur språket aktivt förändrar och skapar dessa (Jørgensen 
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och Phillips, 2000). Samtalsprocedurer och formuleringar styrs av regler 
som kommer från det kulturella och historiska (Börjesson, 2003), något 
som även uttrycks i historier och berättelser (Bruner, 1986) och 
motiverar en diskursanalytisk metod. Diskursanalys är alltså en analys 
av vad som sägs och hur det sägs samtidigt som dessa talordningar och 
logiker formar vad som ses som 'sant' eller trovärdigt' att säga eller yttra 
i samhället (Börjesson, 2003). Jørgensen och Phillips (2000) förklarar 
detta som att det sker en diskursiv kamp om dominans mellan olika sätt 
att tala om världen. 

Alvesson (2002 s 9) kallar de yttranden och beteenden som går över 
gränsen för de sociala överenskommelserna som 'critical incidents' som 
även hjälper att förstå diskursers kärna. Diskursanalyser är därför 
perspektivbundna och försöker se fenomen som något och ge en vinkling 
och förklaring på detta vilket är upp till forskaren hur den vill vinkla och 
problematisera (Börjesson, 2003). Diskursanalys passar bra för en 
studie av storytelling som ofta kan ses som oskyldigt eller obetydande 
men som här ges mening, motivering och presenteras för en analys enligt 
forskaren. Diskursanalys är en studie av diskurser som alltså inte bara 
består av det som forskaren ser utan söker efter regelbundenheter och 
förutsättningar som skapar de utsagor och sociala överenskommelser 
som finns. Diskursanalys söker att visa de olika delar i språket som visar 
på de konventioner och normer som språkanvändandet vilar på 
(Börjensson, 2003). Språket bidrar alltså till att skapa 
representationerna till "verklighet" eller inte och en diskursanalys 
reducerar andra möjligheter och mångtydighet för sin studie(Jørgensen 
och Phillips, 2000). 

 
Börjesson (2003) förklarar att styrkan i diskursanalyser är att de avser 
att visa en del av verkligheten och att alla former av källor, både 
dokusåpor och forskningsstudier, är en del av verkligheten och lika 
viktiga och relevanta, där ingen är mer "sann" än den andra. Han menar 
att det inte finns en ideologi, en "verklighet bakom verkligheten" att 
studera som framkommer tydligast och närmast "sanningen" i enbart 
"objektiva" studier och källor. Allt som sägs, studie eller diskussioner i 
dockusåpor, är lika mycket en del av verkligheten och "sanningen" då det 
inte finns någon ideologi, en "sanning bakom sanningen". Detta talar för 
att diskursanalys lämpar sig bra för att studera storytelling som både kan 
berättas som underhållande fakta-texter men även som mytologiska 
berättelser. En diskursanalys är således en selektiv skildring men 
används ändå som metod för att skapa"[...] mening, sammanhang och 
förståelse." för att förklara orsak eller sammanhang åt något som ofta 
annars hade tagits som självklart eller för givet (Börjesson, 2003 s 22-
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23). Det handlar om vad forskaren gör med materialet snarare än 
insamlingen av materialet och att förklara hur verkligheten skapas 
(Börjesson, 2003). Forskarens roll i en diskursanalys handlar därför inte 
om att hitta den "ultimata sanningen" eller "det riktiga som är dolt 
bakom kulisserna" för att redovisa det "riktiga" eller det "felaktiga". I en 
diskursanalys studeras det som faktiskt skrivits eller sagts för att hitta 
mönster som kan tänkas finnas samt vilka sociala konsekvenser som 
dessa utsagor och framställningar av verkligheten får för individer och 
samhället (Jørgensen och Phillips, 2000). 

Laclau och Mouffe valdes för denna diskursanalys för att de följer 
Foucault i synen att strukturen påverkar individen och att det är genom 
att använda diskurser och/eller genom att mixa diskurser som nya 
sammansättningar av ord och struktur uppstår. Laclau och Mouffe anser 
också att det inte finns någon "sanning bakom sanningen" och bortser 
från ideologibegreppet. De skiljer sig också från många andra 
diskursanalytiska perspektiv genom att de anser att alla praktiker är 
diskursiva och därmed inte skiljer på text, tal, ekonomi eller fysisk 
omgivning som infrastruktur - alla diskurser är materiella. Detta 
förklarar de med barn som exempel där inte bara ordet konstitueras 
språkligt, utan det kommer uttryckas i det fysiska rummet och deras 
indelning i det genom t.ex. dagis och därmed blir även det fysiska en 
diskurs om våra barn. Den diskursiva praktiken är inte skiljd från andra 
sociala praktiker och därmed blir diskurser konstitutionerande för 
världen vi lever i (Jørgensen och Phillips (2000) där allt är tillskrivet av 
individer och deras kultur. Laclau och Mouffes diskursanalytiska syn 
passar utmärkt för den studie som ska genomföras eftersom 
storytellingen ska kopplas till platsen Umeå och den fysiska omgivningen. 
Det passar även eftersom tidigare studier visar på den fysiska 
omgivningens betydelse i destinationsutveckling och användandet av 
storytelling för upplevelser, känslan av äkthet och för att skapa 
engagemang (Kaufman, 2003; Ek et al 2008). Laclau och Mouffes 
perspektiv på användandet av text är även ett sätt som passar bra för en 
diskursanalys av texterna till de valda turismrelaterade företagens 
storytelling i förhållande till marknadsföring och sociala konstruktioner. 

3.2   Metoddiskussion 

Andra metoder var inte helt uteslutna i studiens början. En 
innehållsanalys övervägdes då de är bra för analysering av text, något 
som var relevant då storytellingens berättelser står i fokus för studien. 
Innehållsanalys är även bra för att hitta återkommande teman i texten 
eller datat som bearbetas och hur ofta dessa teman återkommer 
(Denscombe 2010). Metoden är även bra för att hitta eller analysera 
möjliga meddelanden och "kodningar" som kommuniceras eftersom den 
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ämnar att hitta vad som är relevant i texten samt att den analyserar 
värderingar och hur saker och ting porträtteras i datat (Denscombe, 
2010). Detta hade passat bra för analys av berättelser då de används som 
marknadsföringstrategi, "värdeberättare" och för att förmedla en idé 
eller värdering. Däremot hade det blivit problematiskt att besvara två av 
de viktiga frågeställningarna som relaterar till omgivning och den fysiska 
platsen i förhållande till berättelserna, samt mottagandet av 
berättelserna. Svårigheten i att besvara dessa med en innehållsanalys 
gjorde att metoden uteslöts. 

3.3   Tillvägagångssätt 
Jag har studerat två historier som använts i marknadsföringen av två 
turismrelaterade företag i Umeå. De texter som studerats är uteslutande 
sekundärdata och har publicerats långt innan min studie och oberoende 
av min studies resultat. Detta gör att sekundärdatan inte är specifikt 
anpassad för just denna studie, men på grund av studiens syfte och 
frågeställningar ansågs inte detta var ett avgörande problem då 
tillgängligheten och användandet av materialet hos sekundärkällorna var 
det viktigaste. Texterna var tillgängliga på internet via företagens 
respektive officiella hemsida och valdes innan studiens påbörjan, innan 
inläsning om ämnet börjat i större grad. Efter texterna hade samlats in 
påbörjades en generell inläsning av ämnet storytelling vid Umeå 
Universitets databaser. Då en allmän kunskap om storytellings olika 
användningsområden uppnåtts utfördes en formulering av frågeställning 
och syfte kring studien. Efter införskaffad information kring möjliga 
metoder som skulle kunna passa till syfte och frågeställningar så valdes 
en kvalitativ metod. En kvalitativ studie är tolkande och är även bra för 
att skapa en djupare förståelse för ett visst fenomen, samt för att skapa 
en förståelse för attityder och ideer i en fördjupad analys av enstaka 
studieobjekt, vilket passade denna studies syfte. Efter kvalitativ metod 
valts studerades olika kvalitativa metoder och diskursanalys valdes som 
kvalitativ analysmetod utifrån dess styrka att besvara frågeställningarna 
och syftet. Efter metodval påbörjades en bearbetning av huvudmaterialet 
- berättelserna från hemsidorna. Texterna genomgick en granskning för 
att lokalisera vad de säger om destinationen och platsen Umeå - vilka 
diskurser som kunde utläsas i berättelserna som användes i utåtriktad 
marknadsföring. Då analysen på berättelserna var klar påbörjades en 
inläsning och bildsökande kring Umeå som plats och den fysiska 
omgivningen. Sedan utfördes en diskursanalys kring vad berättelserna sa 
(deras diskurs) om platsen och Umeå och hur det relaterade till Umeå 
som plats och de andra vinklingar (diskurser) som förs kring Umeå. 
Slutligen utfördes det en undersökning kring mottagandet av 
storytellingen och destinationerna. Detta utfördes genom en generell 
sökning på orden "Utopia", "Stora Hotellet", "Mottagande" och "kritik" i 
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olika kombinationer. Träffarna undersöktes därefter för att se om något 
bemötande kring destinationerna faktiskt yttrades på sida. Om de talade 
om studieobjekten så användes deras argument och åsikter för att 
anknytas och återkoppla till de andra delarna av analysen och de 
centrala utgångspunkterna för att "falsifiera" resultatet i studien.  

3.4   Urval 

Utopia gallerian och Stora Hotellet valdes därför att de båda är 
nyetableringar och stora projekt i Umeå som använt sig av storytelling 
som en marknadsföringsstrategi, samt för att de är projekt som pratats 
om i media både lokalt och nationellt. De har även båda publicerat sin 
berättelse på sina officiella hemsidor med fri tillgång till hela berättelsen 
vilket var en viktig tillgång och bas för analysens olika delar. 
Berättelserna används dessutom i ett marknadsföringssyfte och genom 
att publiceras på  detta sätt visas det att de är redigerade och utarbetade 
texter som har ett syfte. De är skrivna och formulerade för att påverka 
och har ett mål med sin tillgång - de är genomtänkta. Detta påverkade 
även valet av just dessa två storytellingprojekt eftersom att de 
fortfarande finns kvar och fortfarande spelar en roll i deras 
marknadsföring och tema, och i Utopias fall även en koppling till namnet 
(Utopiashopping, 2015). Detta bidrog till valet av just dessa två 
studieobjekt eftersom att dessa nämnda aspekter mer rättfärdigar en 
väldigt djupgående analys av varje mening som sägs och vilka ord som 
används. 

Just dessa två är även intressanta att studera för att se vad de tagit fasta 
på i sina respektive berättelser och om eller hur de olika berättelserna 
kopplar till Umeå på liknande eller olika sätt. Det är även intressant att 
se om och/eller hur mottagandet av dessa två stora nyetableringar skiljer, 
eller inte skiljer, sig åt, något som även motiverade till detta urval. 

Urvalet vad gäller källorna kring mottagandet av både Utopia och Stora 
Hotellet var slumpmässiga i att de första yttrandena som hittades som 
sade något om destinationerna användes. Ingen analys utfördes kring de 
uttalanden som fördes innan användning, men genomgick en mindre 
analys för att återkoppla till resultat, centrala utgångspunkter och 
tidigare studier. Inte heller någon exkludering användes för att specifikt 
välja ut de bästa sidorna utan de användes så fort en relevans om ett 
uttalande om Utopia eller Stora Hotellet kunde utläsas. Ingen hänsyn 
togs alltså till sidans skribent/er, företag, lokalisering eller nivå av åsikt 
och påverkade inte urvalet. Däremot gör denna urvalsmetod av 
sekundärdatat kring mottagandet av destinationerna kan tänkas bli 
vinklade, och/eller att andra mottaganden och åsikter om 
destinationerna (och deras storytelling) inte kommer fram eller missas. 
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Däremot är inte denna studies utgångspunkt att hitta "sanningen bakom 
sanningen" i materialet, utan lyfta diskurser som förs kring berättelsen, 
dess mottagande och den koppling den har till platsen för att sedan 
skapa en slutsats kring trovärdigheten i förhållande till 
platsen/destinationen/organisationen och den fysiska omgivningen och 
hur detta kan påverka mottagandet. Detta gör att urvalsmetoden kring 
sekundärdata relaterad till mottagandet av Utopia och Stora Hotellet 
anses vara relevant, även om det är tydliga brister i urvalsmetoden. En 
av bristerna som kan ses är att det är mer lokala yttranden kring 
mottagandet av Utopia medans det är mer nationella uttalanden om 
Stora Hotellet.  Det är även mer privata uttalanden om Utopia medans 
det är mer press relaterade uttalanden om Stora Hotellet. Detta kan 
bidra till att Utopias blir mer negativa i förhållande till Stora Hotellet. 
Men som tidigare nämnts så kan denna brist av urval, som tyvärr 
uppstår, ändå vara tillräckligt användbar för syftet och 
frågeställningarna. Metoden av en diskursanalys och de centrala 
utgångspunkter som används gör även att urvalet blir mer acceptabelt 
för resultatet, eftersom att det inte är "sanningen" som efterfrågas, utan 
de diskurser som förs och hur de återkopplar till storytellingens 
trovärdighet. 

4     CENTRALA BEGREPP OCH TIDIGARE STUDIER 
Bohlin och Elbes (2007) centrala utgångspunkter handlar om aspekter 
som är mycket viktiga och relevanta då det kommer till 
destinationsutveckling och de två storytelling destinationerna som valts 
för studien. De centrala delarna de tar upp är även mycket relevanta för 
destinationer med storytelling eftersom de trycker på turismens kraft för 
att skapa utveckling och tillväxt på destinationerna och att de anser att 
allt resande bör ses som turism. Storytelling blir här ett bra verktyg för 
att nå turism och denna tillväxt på destinationerna eftersom den anses 
vara bra för utformning och attraktionskraft för livsstilskonusmtion 
vilket innefattas i alla former av resande. En annan viktig aspekt de 
identifierat är tre punkter som gör att en plats faktiskt kan ses som en 
destination. Dessa är "[...] attraktioner, infrastruktur och ett utbud av 
stödjande tjänster som  möjliggör en vistelse på destinationen." (Bohlin 
och Elbe, 2007 s 13).  Attraktionskraften är kärnan och det som drar 
besökare men är olika för olika turister, där storytelling blir ett verktyg 
eftersom allt från kulturen till atmosfären kan räknas som attraktioner. 
Storytelling fungerar även bra här då den kan appliceras på en eller alla 
delar av en attraktion där Leiper (1995, i Bohlin och Elbe, 2007) 
identifierat tre former av attraktioner. Den första är en primär attraktion 
som är huvudattraktionen och är det som drar besökaren till platsen. I 
denna studie utgörs en primär attraktion av både Utopia shoppingcenter 
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och Stora Hotellet eftersom att destinationer för shoppingturism och 
även besök hos hotell kan vara huvudattraktionen och målet med resan. 
Detta kan ses i artiklen om Steampunkare som besökte Umeå enbart för 
att vistas på Stora Hotellet (VK, 2015) och hur shoppingturism faktiskt 
är en viktig form av turism och en huvudattraktion i sig sedan en lång tid 
tillbaka (Kent et al, 1983). Den sekundära attraktionen består av möjliga 
betydande delar utöver den primära som motiverar besökare till valet att 
åka till platsen istället för en annan. Utopia och Stora Hotellet kan vara 
en sekundär attraktion för turister att besöka Umeå, men de kan även 
vara primära. De tertiära attraktionerna är saker som personen upplever 
och upptäcker under besöket men som var något turisten inte förväntade 
sig på platsen eller besöket i förväg. 

En av de viktigaste aspekterna för en destination (och 
destinationsutveckling) är att individer känner till den. Denna vetskap 
om destinationer, enligt Bohlin och Elbe (2007) grundar sig mycket i vad 
vi har för föreställningar om platsen som kommer från media som tv och 
film, men också genom myter, litteratur och konst. Storytelling anses 
vara ett bra och effektivt verktyg för att jobba med och påverka våra 
föreställningar samt för att ge en differentiering och association till 
destinationen som sätter den i en persons medvetande (se t.ex. Jensen, 
1999; Mossberg och Johansen, 2006; Mossberg, 2008; Munar, 2012). 
Dessa delar som påverkar föreställning, image och association är det 
även viktigt att de är trovärdiga i sig själva och i förhållande till 
destinationen, något som även är en grundläggande del i användningen 
av storytelling. 

Enligt Bohlin och Elbe (2007) är en destination inte bara en plats med 
en attraktion, utan även en geografiskt avgränsad plats eller område som 
kan vara ett stort område eller ytterst avgränsat och litet. Exempel på 
detta är punktdestinationer som t.ex Kalmar slott som liknar denna 
studies turismrelaterade företag. Inom ett destinationsområde brukar 
miljön vara tydligare definierat för de olika företagen, intressenterna 
m.m. Destinationer kan även delas in i säsonger och intressenter, men 
studien avgränsar till den urbana formen och därför utforskas detta inte 
djupare. Bohlin och Elbes (2007) viktigaste poäng med de indelningar 
som gjorts är att visa på den otroliga spridningen av former av 
destinationer och att den viktigaste utgångspunkten för 
destinationsutveckling är att destinationer har kontexter och att man 
arbetar utifrån dessa vid destinationsutvecklingen för varje destination, 
något som även är centralt i arbetet med storytelling. 

För att förstå styrkan och användningen av storytelling är det viktigt att 
förstå hur den kopplar till människans sätt att tänka, uppleva och 
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kommunicera saker i förhållande till Bohlin och Elbes (2007) teoretiska 
utgångspunkter för destinationsutveckling. Det är även viktigt  att förstå 
hur allt detta kopplar till den förändring som skett, och sker, i dagens 
upplevelseekonomi och konsumtion av livsstilar och drömmar samt 
storytellingens olika användningsområden. 

4.1   Konsumtionsförändring och upplevelseekonomin 
Pine och Gilmore (1999) formade tidigt konceptet upplevelseekonomin 
och förklarar hur vi har gått från en konsumtion där värdet satt i priset 
och/eller extra komponenter till att handla om underhållning, extra 
värde och personlighets- och livsstilskonsumtion. Det handlar inte 
längre om att bara fylla en funktion i ett behov och leverera en prisvärd 
produkt i förhållande till funktionella kvaliteter, utan om att ge en 
upplevelse som är kopplad till tjänsten eller produkten. Det är det riktiga 
värdet och storytelling spelar en stark roll både i upplevelseekonomin 
och upplevelser generellt. Pine och Gilmore (1999) använder Walt 
Disneys temaparker som tidiga exempel på smart användning av teman, 
historier (storytelling) och inverkan på alla olika sinnen vilket engagerar 
och kopplar med besökaren på fler nivåer än bara nytta och skapar en 
upplevelse. Där var individerna inte bara konsumenter utan dras in som 
medspelare i historierna och miljöerna på ett underhållande och 
multidimensionellt sätt. En utveckling som även kan ses bland 
turistguiders tendenser att mer och mer involvera och influera sina 
kunder samtidigt som kunder vill inta en aktiv roll (Byron, 2012).  Alla är 
bra exempel på Browns (2005)  argument för att det är viktigt för företag 
och organisation att förstå den förändring som sker och hur man följer 
med och arbetar med denna förändring. 

Många forskare trycker även på aspekter som tyder på att konsumtionen 
har gått från fokus på materiella aspekter till konsumtion av känslor, 
sinnen och de känslomässiga behov som speglas eller reflekteras i 
produkten och märket. Att det handlar om konsumtion av känslor, 
livsstilar och drömmar där storytelling hjälper konsumenter att 
emotionellt koppla och förstå sin konsumtion i förhållande till livsstil 
och drömmar (Jensen, 1999; Hogg och Mitchell, 1996; Pine och Gilmore 
1999; Salzer-Mörling, 2004; Aronsson, 2012). En förändring som är 
viktig i förklaringen till storytellingens styrka för företag och 
destinationer och som kan ses tydligt i en intervju med en ombudsman i 
New York i Mossberg och Johansen (2006). I intervjun blir det tydligt att 
man anser att staden får otroligt bra och användbar reklam genom bland 
annat filmer som utspelar sig i staden. Anledning till detta är att film och 
serier kan påverka och influera turister och besökare känslomässigt och 
skapa eller koppla till uppfattningar, drömmar eller fantasier om platsen 
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innan de ens varit där. Detta fenomen kan ses i den populära tv-serien 
Sex and the City och dess Sex and the city tour (newyork.se, 2015). 

Att vi gått till en konsumtion av livsstilar kan även ses på den virituella 
fronten där företag som Valve tjänar pengar på att sälja skins (alternativ 
digital textur) till spelkaraktärer och vapen i spel. Dessa skins tillför 
ingen förbättring till spelen eller karaktären förutom den visuella 
förändringen, som i Dota2, Counter Strike eller Team Fortress 2. 
Personer vill uttrycka sig och sätta sin prägel och identitet även på saker 
som är virituella, vilket visar en konsumtion av livsstil och individualitet.  

4.2   Vikten av en bra berättelse 
Storytelling handlar om berättelser i olika former som kan användas i ett 
differentieringssyfte eller som värdeförstärkare för företag och 
destinationer både internt och externt. Det kan användas utåt i form av 
marknadsföring eller som image och tema för destinationen och utåt visa 
värderingar och värden hos destinationen. Storytelling kan även 
användas av företag och destinationer internt för att skapa eller stärka 
företagskulturen. Storytellingen kan skapa en stark kärna som ger en 
enhetligare och tydligare bild av företaget internt och som kommer 
reflekteras till kunder utåt (se Kaufman, 2003; Brown et al, 2005; 
Dennisdotter och Axenbrant, 2008; Love, 2008). Men denna studie 
avgränsar sig till en fokus på markandsföring "utåt" mot 
livsstilskonsumenter. 

Förarbete och förundersökning är otroligt viktigt vid arbete med 
storytelling i alla former. För att kunna skapa en övertygande historia, 
oberoende på vad det handlar om, så är det viktigt att ha kunskaper om 
ämnet som kan visas, förklara, övertala och hänföra för att kunna skapa 
en trovärdig historia. Denna arbetsmetod är väl synlig i många av 
företaget Stylts storytelling projekt som även står för Stora Hotellet i 
Umeå som är ett av denna studies objekt (Mossberg och Johansen, 
2006).  

Användning av storytelling kan röra sig om allt från verkliga livshistorier 
(Love, 2008) men även sagor och myter och alla dessa kan 
kommuniceras på många olika sätt (Mossberg och Johansen, 2006). 
Berättelser har alltid varit ett kraftfullt sätt att kommunicera och under 
alla tider har individer som varit bra berättare med en bra historia haft 
ett kraftfullt verktyg för att få folk att lyssna och samlas (Kaufman, 2003; 
Mossberg och Johansen 2006; Love, 2008). Det är något som har 
potentialen att nå ut och tilltala alla och som alla kan förstå oberoende 
på kunnighet eller ålder eftersom historier anses vara lättare att förstå 
(Kaufman, 2003). 
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 Styrkan i en bra berättelse är hur den kan få en individ att glömma en 
krävande eller jobbig dag, den tråkiga vardagen, bekymmer eller 
problem (Whittlesey, 2007). Denning (2005) och Love (2008) menar 
även att en bra historia får en individ att förstå och känna för historien 
och dess idé, sensmoral eller mål på ett mycket djupare sätt än ett vanligt 
diagram eller stapling av information. Denning (2005) argumenterar 
dock för vikten av lyssnares förmåga att förstå termer och komponenter i 
en historia för att kunna koppla och "köpa" historien som trovärdig. 
McKee (2005) menar också att för att riktigt kunna beröra personer 
behöver man historier samtidigt som Milman (2007) argumenterar för 
att framtiden inom de flesta delarna av turism kommer att handla om att 
förstärka upplevelser. Det kommer handla mer om fantasi snarare än 
historia, något som visar på storytelling som effektivt verktyg för 
destinationer och marknadsföring. Denna förändring möter och 
samspelar med de hedoniska tendenser och drifter till njutning som ofta 
finns när det kommer till turism (Lo och Wu, 2014). Det är även ett 
verktyg för att hamna högre upp i en persons medvetande och därmed 
stärka konkurrenskraften (Mossberg och Johansen, 2006) eftersom en 
bra historia (ibland även dåliga) kan skapa uppmärksamhet 
(Dennisdotter och Axenbrant, 2008). 

Storytelling som begrepp är nytt och ett populärt kommunikationsmedel, 
men människor har alltid omgetts sig av historier av olika slag och 
former (Love, 2008; Chronis, 2012). Användningen av historier och 
berättelser har funnits länge även inom turism. Det användes redan för 
flera hundra år sedan av guider i Amerikanska Nationalparker och 
brukade kallas 'Interpretation' som användes bland annat för att ge 
turister/besökare en rolig upplevelse och minnesvärt besök. Väldigt 
tidigt blev Yosemite Park känd för sina historier och Yellowstone visar 
hur inte bara officiella guider hade betydelse för storytelling och 
upplevelsen då alla på platsen jobbade för att berika platsen med 
historier och upplevelser (Whittlesey, 2012). Interpretation användes 
däremot för historiska och faktiska ting och händelseförlopp medan 
storytelling även flitigt används för att berätta något fiktionellt och/eller 
sagobaserat. 

En bra historia lagras på tre sätt genom en faktabasering, sedan visuellt 
via inredning eller liknande och till slut genom emotionell effekt och 
beröring. Alla dessa delar ökar förmågan att komma ihåg det längre 
(Mossberg och Johansen, 2006) samt att genom att använda sig av 
storytelling kommer man ihåg budskap och värderingar på ett 
minnesvärt sätt vilket också gör att det lättare lagras i minnet och vill 
berättas vidare mellan individer genom word-of-mouth (Mossberg, 
2007).  Delgadillo och Escalas (2004) förklarar även att WOM oftast är 
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strukturerad som en historia där berättaren är protagonisten och detta 
är positivt för marknadsföring då denna form anses vara effektiv, 
trovärdig och fastnar lättare. De varnar dock för att även om WOM är 
väldigt effektivt då det är positivt, så är det också viktigt att ha i åtanke 
att det kan vara väldigt skadligt om det är negativt. 

En annan anledning till att berättelser varit populära i århundraden och 
tilltalar människor är för att historier är fulla av globala värderingar, 
begär, rädslor, principer, lärdomar, sensmoral och kunskap om vår 
historia.  Individer gillar även att berätta om positiva upplevelser och 
höra historier som berör och underhåller vilket gör att historier 
(storytelling) sprids lättare (Bruner, 1986; Brown et al, 2005; Mossberg 
och Johansen, 2006; Chronis, 2012). Mossberg (2008) argumenterar för 
att styrkan i en bra historia inte i grunden handlar om den är sann eller 
inte, utan att det viktigaste i en historia är om den är trovärdig i relation 
till produkten, destinationen, företaget m.m.  

Chronis (2012) anser att en bra historia är formad för att ge så stor 
möjlighet till involvering som möjligt, som kan ses hos Disneyland. 
Prusak (2005 s 24) pratar även om att det finns olika typer av historier; 
tidlösa historier och kontextuella historier. De är sanna för stunden och 
som visar på vikten av att förstå deras användning och timing för att vara 
användbara, samt att bra historier eller berättelser behöver en tydlig 
kontext. Denning (2005) menar dock att den absolut största vikten i en 
bra berättelse är att använda rätt typer av historier för rätt ändamål och 
förstå att målet ofta avgör vilken typ av historia man ska använda sig av 
(se även Mossberg och Johansen, 2006; Dennisdotter och Axenbrant, 
2008). Vid utformningen av en historia och användning av storytelling 
så är en väldigt viktig punkt att förstå att så länge det finns en poäng och 
en röd tråd som kopplar till en helhet eller ett slutligt budskap så 
behöver inte en historia vara linjär (Mossberg, 2008) där ett 
framgångsrikt exempel på detta är Stora Hotellet i Fjällbacka och sina 
livsepisodiska brev runt Kapten Klassen till rummen. Mycket sanning 
eller bara en liten del av en sanning när man använder sig av storytelling 
är omtalat men Yellowstone är ett exempel på där båda används och 
anses vara lika bra för att marknadsföra och sprida Yellowstone till 
människors medvetande (Whittlesey, 2007). Enligt Denning (2005 s 
133) är även en stor styrka med storytelling det faktum att man än så 
länge inte har hittat en kultur som inte drivs av historier. Resan består i 
flera steg (Aronsson, 2012) och många studier visar på att resan börjar 
redan i hemmet med idén och i sökandet (Falkheimer och Thelander, 
2007), och genom storytelling kan man då redan på det första stadiet i 
en resa fånga resenären eller konsumenten. 



15 
 

Denning (2005) nämner styrkan med historier genom ett Brasilianskt 
idiom ”When we dream alone, it’s just a dream. But when we dream 
together, it is the beginning of a new reality.” Så storytelling används för 
att skapa denna gemenskap, idé och vision/dröm. För att förstärka detta 
kan man använda sig av den fysiska omgivningen för att påverka 
beteenden, sociala interaktioner och känslor, något som anses inte bara 
påverka kunder utan även anställda (Bitner, 1992). 

4.3   Historier och positivitet 

Det är ett relativt nytt verktyg för marknadsföring som anses vara ett 
väldigt starkt och kompetetivskapande sådant (Mossberg, 2008) och 
(Chronis, 2012) menar att det är ett sätt för destinationer utan några 
speciella aspekter att skapa sig något som gör det attraktivt eller speciellt. 
Neuhauser (i Kaufman, 2003) visar även i en undersökning hur enbart 
en historia om en vingård fick mycket mer positiva reaktioner och 
framtidsaspekter, enbart genom en historia. Att det är så kraftfullt är för 
att det anses tala till människans behov och trend i livsstilskonsumtion 
och uppleva eller förverkliga drömmar (Hogg och Mitchell, 1996; Pine 
och Gilmore, 1999, Salzer-Mörling, 2004). Något som gör storytelling 
effektivt då symbolvärdet är viktigare än själva produktens 
användbarhet och funktionalitet (Aronsson, 2012). Det är även ett starkt 
verktyg för att det även tilltalar "det mänskliga behovet av ett 
meningsfullt liv" (Mossberg och Johansen, 2006 s 7). Det påverkar och 
tilltalar även människor på flera olika sätt och nivåer genom 
känslomässig involvering, stimulering och aktivering av föreställningar 
och drömmar samtidigt som det kommunicerar budskap och/eller 
värderingar och information (Pine och Gilmore, 1999; Mossberg och 
Johansen, 2006; Whittlesey, 2007). Pine och Gilmore (1999) pekar på 
att även om produkten eller tjänsten är viktig så är det minnet och värdet 
av upplevelsen som kommer finnas kvar där storytelling spelar en stor 
roll. Disneyland används som ett bra exempel på hur föräldrar tar med 
sig sina barn dit - Inte med motivet för eventet i sig utan för att dela 
platsen och upplevelsen på platsen tillsammans och skapa minnen med 
familjen, något som var Walt Disneys vision och största vikt för parkerna.  

4.4    Storytelling - Turismupplevelsen och den fysiska miljön 
Bryon (2012) pratar om att historier börjar bli en av få 
differentieringsstrategier eller verktyg för många destinationer. 
Storytelling används även för att skapa en röd tråd i upplevelsens 
koncept eller olika delar av upplevelserna på destinationen (Mossberg 
och Johansen, 2006). Det är viktigt att storytellingen, temat eller 
historien är tydligt och sammanhängande i sig själv och det fysiska för 
att skapa en så bra upplevelse eller resa som möjligt eftersom en 
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upplevelse är kopplad till alla element av konsumtionen, resan och 
upplevelsen. 

Turister har alltid längtat, uppskattat och varit dragna till att uppleva 
något annorlunda och utanför det vardagliga livet på olika sätt (Blom 
och Nilsson, 2012; Mossberg, 2008). De delar som destinationer och 
organisationer inom turismorienterade sektorer bör tänka på uttrycks 
bra med: "Creating a reality other than everyday - for doing, learning, 
staying, and being- underlies any successful theme and is at the heart of 
establishing a sense of place." (Pine och Gilmore, 1999 s 50). Hur 
denna ”annan verklighet” eller ”annan tid/svunnen tid” vinklas eller 
porträtteras varierar men är ändå ett vanligt tema och något som många 
turister söker (Gustafsson, 1995; Andersson Cederholm, 1999; Burstedt, 
2006; Berg, 2009 m.fl.). Något som även kan ses i hur reseguider 
porträtterar platser som något utanför vardagen eller gammalmodiga 
platser som stått emot globalisering, utveckling och homogenisering som 
sker i världen (Aiello och Gendelman, 2007). En tendens som enligt 
MacCannell (1989) visar på att autencitet och den äkta upplevelsen är 
starkare ju längre bort den är belägen i tid och rum från personens 
vardag. 

Eftersom att upplevelser påverkas av alla element i ett turistande blir det 
viktigt att påverka så många sinnen som möjligt. Påverkar man sinnena 
rätt och i koppling med storytellingen kan man påverka uppfattningen av 
upplevelsen och beröra på en djupare nivå (Ek et al 2008), vilket också 
kan leda till djupare relationer (Kaufman, 2003) eller återkommande 
turister och minnesvärda möten med anställda och andra konsumenter 
(Pine och Gilmore, 1999). Detta synsätt och betydelse kan även ses i 
turistguiders ökade betydelse i turismupplevelsen genom sina tjänster 
kopplade till berättelserna för att tilltala och influera flera sinnen (Bryon, 
2012). En utveckling som följer med Blom och Nilsson (2012) perspektiv 
på att turister letar mer och mer efter upplevelser som tilltalar och 
påverkar alla eller fler sinnen. 

Storytelling kan användas för att skapa en röd tråd i upplevelsens 
koncept eller olika delar (Mossberg och Johansen, 2006). Det är därmed 
viktigt att förstå att den fysiska omgivningen och symboler påverkar och 
influerar både storytellingen, förväntningar, idéer och upplevelser hos 
turister och besökare (men även anställda) (Brown et al, 2005; 
Whittlesey, 2007; Wooten och Norman, 2007; Woodside och Megehee, 
2010). Men att det inte bara är de fysiska utan även de ogripbara delarna 
som påverkar en upplevelse (Walls et al, 2011). Omgivningen och dess 
fysiska delar (samt atmosfären) har stor betydelse för intryck och 
påverkar mänskligt beteende eftersom fysiska miljöer representerar eller 
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skapar vissa regler och beteenden men även införlivar känslor (Bitner, 
1992). Detaljer kan ha en stor betydelse i den helhet som skapas men 
summan av alla intryck är det som kommer bestämma om kundens 
upplevelse blir positiv, negativ eller neutral (Mossberg och Johansen, 
2006). Detta gäller alla delar av organisationer, destinationer, butiker 
m.m. Detta visar på trenden idag där det läggs mer vikt på helheten och 
att alla sammarbetar i produktionen av en resa för att skapa en positiv 
upplevelse, då turism är en del av så många olika sektorer (Aronsson, 
2012). 

En upplevelse är även kopplad till alla element av konsumtionen, resan 
och upplevelsen och det är viktigt att storytellingen, temat eller historien 
tydligt är sammanhängande för att skapa en så bra upplevelse eller resa 
som möjligt (Martin, 2007; Walls et al, 2011). I Chronis (2012) studie om 
museumbesök visades det hur olika delar i upplevelsen i ett museum 
uppfattades separat för att sedan sättas ihop och skapa en förståelse för 
historien och slutligen en total upplevelse. Detta gäller även för en 
historia och ett tema för turism och hur det hänger ihop för en tydlig 
helhet. Desto tydligare meddelandet är och ju bättre den levererade 
upplevelsen är (och genom stimulering av sinnena), desto mer trovärdig 
blir berättelsen och upplevelsen. Detta betyder att fiktion inom 
storytelling på en destination kan kännas autentiskt eller äkta så länge 
som det är porträtterat bra och inte döljer det faktum att det är fiktion, 
samt att det engagerar konsumenten att godta eller dras med i historien.  
 

4.5   Sanning eller fiktion 

Det finns diskussioner om storytelling ska baseras på något sant eller 
fiktivt. Dennisdotter och Axenbrant (2008) säger att man inte ska bortse 
från potentialen i en fiktiv historia men håller sig åt att det är bättre att 
använda sanna historier för det finns tillräckligt intressanta sådana och 
skapar en bra grund. Men Mossberg och Johansen (2006) anser att 
sanning inte har en stor betydelse eftersom sanning tenderar att vara 
relativt för personer, tidsperioder m.m. och att sanning därför är ett 
komplicerat begrepp. De anser att "Sanningsbegreppet måste skiljas från 
autencitetsbegreppet." (Mossberg och Johansen, 2006,s 165). Detta för 
att det inte är sanningen i en historia som är viktigast, utan 
trovärdigheten i den. Så länge det finns ett samförstånd och ärlighet i 
vad som är sant och inte så räcker det för att människor ska dras med i 
historien och inte se det fiktiva som något negativt, lite som i 
samförståndet i  t.ex. Medeltidsveckan.  Ett exempel som gör detta 
samförstånd tydligt och visar på dess framgång om det används rätt är 
bland annat Disneyland. De anser dock att en historias användning och 
applicering beror på användsningsområde vilket kanske gör att stora 
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fiktiva historier är mindre riskabla och "lättare" att applicera på 
destinationer och upplevelser snarare än företag och en specifik 
produkts kvaliteter. 

5     RESULTAT 
Utopia är en ny citygalleria i Umeå på tre plan med allt från butiker, 
restauranger till konstorslokaler och även ett gym. Utopia öppnades 
första gången för besökare 2013 och 2015 färdigställdes våning tre med 
gym och det är idag en av norra Sveriges största citygallerior. De är 
däremot inte helt färdigt än då det finns oanvänt utrymme kvar på taket 
som har planerats för bostäder (Utopiashopping, 2015). Utopia och 
kvarteret Forsete som det ligger på förvaltas idag av Balticgruppen 
(Balticgruppen, 2015). De ansvariga för berättelsen och konceptet som 
Utopia handlar om är skapat och konstruerat av företaget Invinn AB som 
är lokaliserat i Göteborg, Sverige (Invinn AB Facebook, 2013, Invinn.se, 
2015). 

Stora Hotellet i Umeå utgörs av hotellet med samma namn och en 
tillhörande krog vid namn Gotthards Krog. Hotellet var under sent 1800-
tal ett kombinerat stadshotell och sjömanshus som var relativt 
framgångsrikt i staden. Inför kulturhuvudstadsåret 2014 utfördes en 
renovering av hotellet. Efter denna renovering och nyöppning blev Stora 
Hotellet utsett till ett av världens bästa nya boutiquehotell av Boutique 
Hotel Awards. Ett boutiquehotell kan förklaras som en form av 
designhotell med under 100 rum, där man gör en specialisering av 
hotellet genom att inrikta sig på livsstil och lyxig upplevelse som kan 
formas och rikta sig mot alla ekonomiska klasser (Hotell & restaurang, 
2014). Utöver själva hotellet och restaurang- och bar finns det mötesrum 
och bibliotek. Idag finns det 82 tillgängliga rum av egna, unika slag i 
enhetlig stil. Hotellet är en del av World Hotels som är en organisation 
som handplockar och antar hotell med unik karaktär eller utmärker sig 
över hela världen till att ingå i gruppen och deras hemsida (World hotels, 
2015).  Stora Hotellet ägs nu av Fort Knox Förvaltning AB 
(Fastighetstidningen, 2014) som är en del av Balticgruppen. 

För exempel som stärker de fysiska reflektionerna om Utopia och Stora 
Hotellet se medföljande bildbilagor för Utopia och Stora Hotellet. 

5.1   Utopias historia 
Berättelsen är hämtad från Utopias officiella hemsida under en egen flik 
som heter "Etikettarkiv: Berättelsen" (Utopiashopping, 2015). 
Uppdelningen är grundad i berättelsens originalstruktur där mening för 
mening presenteras i sin helhet. Meningarna presenteras alltså utifrån 
hur de är skrivna i originalet, även om styckesindelning inte tas i 
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beaktning. Meningarna presenteras även i den ordning de är skrivna i 
berättelsen och hela berättelsen, som den presenteras på hemsidan, 
analyseras nedan. 
 

"ALLT ÄR MÖJLIGT…" 

Utopias historia börjar med en sorts inledande titel för själva berättelsen. 
Det ges även en vikt till orden och att de är kärnan genom att alla skrivits 
i versaler och fetstil. Orden och formuleringens icke specifierande format 
talar om något väldigt gränslöst om vad som är möjligt för både vad och 
hur. 
 

"Där Ume älvs brusande vatten och det stora tysta havet möts finns en plats som 
ingen annan." 

Det beskriver en plats i väldigt nära lokalisering till både en älv och ett 
stort hav och att det är mycket vatten i omgivningen. Det är en relativt 
tyst plats eftersom den beskriver en plats där man kan höra det brusande 
vattnet från Umeälven. Det beskrivs även som en gränslöst unik plats 
eftersom att ingen specificering görs på hur eller vad som gör den unik 
samt hur den är "en plats som ingen annan" i förhållande till olika typer 
av platser. 
 
"En plats som inspirerats av den magi som råder i de trolska skogarna, över vidderna 

och vid älvens dånande framfart." 

Denna plats är inspirerad, och kopplad, till den magi som finns i de 
trolska skogarna, men vi får ingen förklaring till om det handlar om en 
magisk känsla eller en faktiskt övernaturlig magi. Ordet magi står 
däremot i förhållande till ordet trolska  vilket är ett ord som används för 
att ge ett intryck av att vara overklig, något skapat av ett troll, 
övernaturlig eller magisk (Svenska Akademins Ordbok, 2014). Detta  
skapar en starkare koppling till den övernaturliga magin. Platsens 
existens eller att den uppstått just här ges en koppling till denna 
övernaturliga, trolska magi. Det är även en plats som är nära dessa 
magiska skogar men också en plats nära eller omgiven av stora öppna 
ytor utan träd, vidderna. Återigen nämns även den nära anknytningen 
till en älv men som här beskrivs som vild och stark med ett ordval som 
dånande. Detta ordval visar även på att älven är svår att undvika och har 
en ytterst tydlig närvaro på platsen med det ljud den ger ifrån sig. 
 

"Vi ser mäktiga och trolska vatten i vikar." 

Trycker igen på närvaron av vatten som är imponerande och starkt med 
ett ordval som "mäktiga", men denna gång är vattnet i en ny form vilket 
är vikar. Till skillnad från tidigare använda ord för vatten med älven och 
havet så används nu ordet "trolska" i koppling till vikarna och ger detta 
vatten en övernaturlig, overklig, magisk eller mystisk betingning. 

http://utopiashopping.se/allt-ar-mojligt/
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"Gyllene skiftningar från hjortron som frodas och berikar nejderna." 

Ordet gyllene som används för att beskriva ljuset från hjortronen inger 
en lyxig känsla och att de är betydelsefulla och dyrbara. Hjortronen ges 
även en betydelsefull existens genom att de beskrivs som något som gör 
det närliggande området (nejderna) till denna plats rikare. Det finns 
även väldigt många hjortron på de närliggande områdena till denna plats 
som beskrivs med ett starkt ord som frodas som visar på att något växer 
snabbt och mår bra. 
 

"Vi fängslas av en makalös och majestätisk skönhet som omger oss." 

Återigen ges en mer personlig känsla med ordet vi i meningens början. 
Det är även en form av förklarande mening som förklarar för oss att vi 
inte har något annat val än att uppfatta denna plats som något otrolig på 
grund av hur den visuellt är. Det är en plats som är så visuellt fantastisk 
och vacker att den påverkar oss så mycket att vi "fängslas" av den, något 
som förstärks av kraftfulla ord som majestätisk och makalös. Det är även 
en plats som är väldigt påtaglig och väldigt nära oss, läsaren och den 
tänkta kunden, genom ordvalet "som omger oss". Detta avslut av 
meningen ger även en större tyngt till ordvalet "fängslas" och förstärker 
vikten av ordet, något som visar på att det inte går att undkomma denna 
känsla som denna plats införlivar hos "oss". 
 

"Vi har äntligen hittat den plats vi söker. Här kan drömmar förverkligas." 

Det fortsätter i det personliga spåret med användning av ordet "vi". 
Denna mening liksom den tidigare är också uttryckt i ett mer förklarande 
stuk där vi nu upplyses om att vi har letat efter något, en plats. Att denna 
berättelse utger sig för att känna oss och vet att vi har sökt efter något, 
något som vi nu har hittat på just denna plats. Denna plats som vi nu 
hittat kan även förverkliga alla former och typer av drömmar då ingen 
specifiering eller avgränsning till en specifik typ av dröm ges. På denna 
plats kan alla drömmar förverkligas så länge det är en dröm. 
 

"Ett sagoinspirerat land i landet, en plats i hjärtat av Umeå." 

Här börjar platsen som berättelsen har talat om ges en specifiering - Det 
är en plats som är beläget i centrum av Umeå, dess "hjärta". Däremot 
förklaras inte hur detta centrum, detta hjärta av Umeå, ser ut eller är 
utformat. Bilden av vildmark eller obebodd omgivning kvarstår i denna 
mening genom att den berättar att det är ett "sagoinspirerat land i 
landet". Här visas även att det tidigare "trolska" och "magiska" som 
nämnts tidigare i berättelsen har en koppling till det övernaturliga och 
sagor eftersom att denna plats nu förklaras som en plats som har 
uppstått och inspirerats av dessa sagor. 
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"Som sprungen ur Bottenhavets mäktiga vatten, vackert färgad av norrskenets 
mystiska skimmer." 

Det är en plats som återigen kopplas till vattnet, denna gång det 
specifika Bottenhavet som beskrivs som ett imponerande eller kraftfullt 
hav. Platsen är så nära Bottenhavet och har en så stark koppling till den 
att det är som att denna plats är född eller har uppstått från detta hav. 
Denna plats beskrivs även som ett ställe där det finns mycket och starkt 
norrsken, ett norrsken som är så starkt och tydligt att det glimmar och 
glittrar över denna plats så att den färgar den. Sedan inleds en mening 
som är utformad som en spekulering eller en fundering utformad som 
början av en saga eller berättelse: 
 

"Det sägs att det en gång i tiden fanns en marknadsplats här, en passage där 
handelsmän och kungar långt bortifrån gästade för att delta i kommersen." 

Formuleringen antyder till att det just nu inte finns någon sådan 
användning av platsen, att det just nu inte är en marknadsplats eller 
fyller en liknande funktion. Formuleringen antyder även till att det inte 
finns något bevis på att denna användningen av platsen som en 
marknadsplats  är sann med att uttrycka sig med "det sägs", ett uttryck 
som är vagt och relativt osäkert. Mening säger alltså att det ryktas om att 
platsen förr har haft en marknadsplats som var så viktig, inflytelserik 
eller unik att den kunde locka så  betydelsefulla och viktiga besökare som 
kungar och besökare från långa avstånd. Berättelsen tar dock fasta på att 
denna plats har använts som marknadsplats, något som är en äldre form 
av dagens moderna shoppingcenter som Utopia är och historien berättar 
om. Sedan beskrivs denna plats med: 
 

"Där människor möttes från när och fjärran, en mångkulturell levande plats, en 
smältdegel av historia, myter och verklighet." 

Här får vi förklarat att denna plats, om detta rykte är sant, var rikt 
befolka med mycket liv och rörelse. Med orden "från när och fjärran" och 
ordet "mångkulturell" utan speficiering av  kulturer eller kulturella 
områden så beskrivs platsen som en mötesplats dit alla kulturer från 
jordens alla hörn brukade mötas. En plats där historia, myter och 
verklighet var lika tydliga och integrerade i vardagen och de möten som 
hände på platsen. Vi dras sedan tillbaka till samtiden med början på 
nästa mening: 
 

"Vi är här och nu, en ny historia skrivs, om en mötesplats som är navet i allt, en 
skimrande värld kantad av guld och glas." 

Det är här och nu som är viktigt. Det är nu som något speciellt händer 
som är så utmärkande eller enastående att det kommer skapa en ny 
historia och det som sker nu är inte något som hör till den allmäna 
historien - något som passerat. Istället handlar det som sker nu om 
något som kommer skriva en ny historia, något som får större vikt än 
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något som tillhör den tid som passerat, det neutrala förr. I samtiden, 
som kommer göra att en ny historia skrivs, är att det på denna plats 
uppstår en ny mötesplats som påminner om den som berättades om förr. 
Den nya mötesplatsen är aktiv, viktig och central för dest mesta och för 
alla tänkbara delar av världen då den uttrycks som "navet i allt" utan 
specifiering till område eller vad. Platsen som nu skapas är även ljus och 
lyxig eftersom den är kantad av ett lyxigt material som guld och ett 
blänkande material som glas. De bidrar till den fantastiska värld som nu 
uppstått på just denna plats och förgyller den med sitt skimrande. 
 

"En plats för oss att förgylla." 

Innan fick vi alltså en beskrivning om en redan förgylld plats men nu 
förklaras det att det är en plats som vi kan påverka och förgylla. På vilket 
sätt vi kan förgylla den är dock oklart i beskrivningen. 
 

"Tillsammans skapar vi vår egen saga – en saga som alla kan dela." 

Här beskrivs det hur samhörigheten och gemenskapen skapar en saga åt 
oss själva, men som ändå är en saga som alla kan dela. Denna förmåga 
att sagan är väldigt personlig men ändå kan delas till alla, av alla, tyder 
på att det är en fantastisk saga som samtidigt är harmlös i att den inte 
kan skada oss eller skapa negativitet om den delas. 
 

"Här väntar dig magiska och spännande upplevelser." 

Denna mening är en sorts uppmaning till oss om att upplevelser 
kopplade till magi och spänning redan finns på platsen, och bara väntar 
på oss att anlända till platsen för att få uppleva dem. Det görs dock ingen 
specifiering kring vad det är för sorts upplevelser som väntar oss, eller 
vad de är anknytna till för aktivitet eller livsstil m.m. Ordet magi är också 
otydligt och har ingen koppling till vad för sorts magi, men ordet står 
inte denna gång i förhållande till något mytologiskt eller ett ord kopplat 
till det övernaturliga som tidigare mening har använt det i. Meningen 
som följer kopplar däremot ordet magi till något som inte bara innefattar 
en känsla utan också kopplas till det övernaturliga eller overkliga med: 
 

"Här blandas fantasi med verklighet och tillvaron är på en och samma gång både 
enkel och full av överraskningar." 

Här är både fantasi och verklighet lika påtagliga och aktuella - de är 
jämlikar som båda är viktiga för platsen och skapa dessa upplevelser. 
Den antyder däremot till en "enkelhet" som inte görs tydlig eller specifik, 
ett ord som inte går starkt ihop med de flesta av meningarna i 
berättelsen. Berättelsen avslutas sedan med: 
 

"Lämna vardagen för en stund och njut av en förtrollande drömvärld." 
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Detta avslut på historien förtydligar och trycker på något magiskt och 
förtrollande som nästan bara kan kopplas till det overkliga och 
övernaturliga, något som inte heller knyter an till den enkla tillvaron 
som meningen innan nämner. Här är det tydligt att vi uppmanas att 
lämna vardagen och låta oss dras med, och in i, den magi och fantasi 
som denna plats har att ge. Återigen specifieras det inte vad för 
drömvärld det talas om eller vad den är kopplad till. Denna drömvärld är 
gränslös och allt är möjligt vad gäller både vad och hur. 
 

5.2   Utopia i förhållande till platsen Umeå och den fysiska 
omgivningen 
Utopias berättelse är tydlig med att vara skriven som en form av 
fantasiberättelse, men detta betyder inte att historien inte säger något 
om platsen. Enligt denna studies utgångspunkter och metod är Utopias 
berättelse som allt annat en diskurs som säger något, och säger något 
om platsen som beskrivs. 

I Utopias berättelse har platsen en återkommande och stark koppling till 
vatten av olika slag. Det är allt från "[...]stora tysta havet[...], "[...]Ume 
älvs brusande vatten[...]", "[...]trolska vatten i vikar" till att specifiera och 
koppla till "[...] som sprungen ut Bottenhavet [...]". Utopias berättelse 
visar en plats varifrån man kan uppleva och iakta alla dessa former av 
vatten. Umeå som kommun har dessa former av vatten eller ligger i 
väldigt nära anknytning till dem då Bottenhavet är på någon mils 
avstånd från Umeå centrum och Umeälven går precis nedanför det 
centrala stadsbiblioteket. Däremot har Utopia som galleria inte utsikt 
eller nära (fysisk) anknytning till något utav vattenformerna utom 
Umeälven som är några hundra meter bort. Älven är däremot inte lika 
påtaglig och utmärkande som i berättelsen med "[...] dånande vatten." 
Utopia gallerian som byggnad har inte heller någon fontän eller annan 
utformning som utgörs eller bortärtterar vatten. Detta gör att kopplingen 
till vatten blir trovärdig i förhållande till Umeå som större plats, men 
blir inte lika trovärdig till Utopia gallerian som en shoppinggalleria 
utifrån den berättelse som de har marknadsfört sig med. 

Platsen beskrivs även i Utopias berättelse som en aktuell utformning - 
att det är som den beskrivs i berättelsen som den faktiskt ser ut i nutid. 
Denna fysiska beskrivning och berättelse om platsen har mycket fokus 
på natur. Den beskriver bland annat en fysisk plats bland "[...] de trolska 
skogarna[...]", samtidigt som den beskriver en plats vid vidder som är 
öppna platser utan skog och "[...] trolska vatten i vikar." tillsammans 
med flera former av vatten. Berättelsen beskriver även en plats så rik på 
hjortron och med så mycket norrsken  att de båda färgar sig på den plats 
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som berättelsen handlar om. Umeå som plats ligger väldigt långt norr ut 
och det går att hitta rikt med hjortron i området eftersom det är en ört 
som går att hitta vanligare i norra delen av Sverige, men de finns inte i 
centrala Umeå. Däremot är det inte enbart en ört som hittas i de norra 
delarna av landet utan kan också hittas ända nere i Småland (Projektet 
Bärkraft, 2015). I eller i nära anknytning till Umeå kommun kan man 
även se norrsken som beskrivs enligt berättelsen, men inte från centrum 
eller nära anknytning till själva Utopia eftersom det inte går att se 
norrsken om man är nära gatulampor eller stadsljus (Kiruna in swedish 
lapland, 2015). Alla dessa aspekter gör att platsen framställs, i Utopias 
diskurs, som en väldigt rural och vild plats men på ett positivt och 
beundrande sätt. Detta går däremot inte ihop med Umeå som aktuell 
plats eller med Umeåregionen som staden och kommunen är en del av. 
Både staden och Umeåregionen är på tillväxt där Umeåregionen är 
Sveriges främsta inom tillväxt (Umeåregionen, 2008). Umeå har även ett 
mål med stor tillväxt inom de närmaste åren och vill fortsätta växa som 
en attraktiv plats för inflyttning (Umeå Kommun, 2014). Det har även 
skett en stor utveckling vad gäller infrastruktur och ekonomisk tillväxt 
samt att Umeå är benämnd Norrlands Huvudstad med ett av de främsta 
universiteten i världen (Umeå Kommun, 2015). Med dessa aspekter blir 
Umeå en högst modern stad i nutid och inte utformad som den 
grönbevuxna och övertagande naturen som beskrivs för nutidens Umeå i 
Utopia. För Utopia som galleria finns det några få målningar med ett 
djur- och skogsliknande tema, men det finns inga riktiga växter, inga 
troll eller andra delar som fysiskt representerar berättelsen och 
porträtteringen av platsen som vild och naturfylld.  

Platsen beskrivs även som något starkt kopplat till fantasi, magi och det 
övernaturliga med bland annat ord som "fantasivärld", "sagoinspirerat", 
"trolska" och där det blandas "fantasi och verklighet". Detta uttrycks inte 
i Utopias fysiska omgivning eller inne i själva Utopia. Umeå som stad har 
inte heller mycket utmärkande objekt, butiker, monument eller 
marknadsföring som använder sig av magi, fantasi eller teman kopplade 
till det overkliga.  

I berättelsen Utopia specifieras inte vad det är för typ av plats eller 
byggnad som beskrivs förutom med ordet "mötesplats" och att platsen 
baseras på en historisk händelse på platsen där det fanns en 
"marknadsplats" för individer att delta i en kommers. Detta gör att både 
byggnaden, och platsen Umeå, blir diffus och svår att få en uppfattning 
om. Däremot beskrivs den som en "mötesplats som är navet i allt" och 
"en plats i hjärtat av Umeå" vilket stämmer vad gäller Utopias fysiska 
plats som är beläget i centrum av staden, samt att det är en stor galleria 
där många olika butiker möts. "Mötesplats som är navet i allt" stämmer 
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även till in viss nivå eftersom att Umeå är Norrlands huvudstad, men 
ordet "allt" i meningen gör det svårt att uppfattas som trovärdigt. 

Mossbergs (2008) argument för en bra historia handlar om att 
berättelsen är trovärdig i relation till produkten, destinationen eller 
företaget. Eftersom att berättelsen handlar om hela Utopia som galleria 
(och till viss del Umeå som plats), så blir berättelsen svår att uppfattas 
som trovärdig. Shoppinggallerior är en modern mötesplats och något 
som är beläget i städer och mer urbana platser vilket gör den svår att 
koppla till skogar, troll och magi, framförallt då berättelsen formar 
platsen som rural och inte särskilt modern. Shoppinggallerior är något 
modernt kopplat till hög konsumtion vilket är svårt att koppla till eller få 
en trovärdig uppfattning om i förhållande till en rural uppmålning av 
platsen. Bilden som rural plats fylld med till största del natur utöver 
marknadsplatsen går även emot den faktiska utveckling, mål för platsen 
och för den urbana fokus som Umeå har. Detta gör att den diskurs som 
Utopia för i sin berättelse, där Umeå är en ytterst naturdominerad plats, 
inte återkopplar till de andra diskurser som förs om Umeå och 
shoppinggallerior. Utopias diskurs är väldigt avvikande från 
majoriteterna av de andra diskurserna om platsen, och om gallerior, 
vilket gör att just Utopias diskurs blir svår att uppfatta som trovärdig. 
Detta beror på att de andra diskurserna är vanligare och därmed formar 
vad som uppfattas som 'sant'. Utopias diskurs förlorar i den diskursiva 
kampen (Jørgensen och Phillips, 2000) om hur man talar om Umeå och 
gallerior som plats och därför uppfattas som mindre trovärdigt i det den 
yttrar. 

Mossberg och Johansens (2006) argumenterar även för att en bra 
historia lagras på tre sätt genom en faktabasering, visuellt via inredning 
eller liknande och till slut genom emotionell effekt och beröring. Detta 
saknar Utopia både som galleria och i koppling till den närliggande 
omgivningen då varken Umeå centrum eller Utopias byggnad har 
butiker, formgivning eller dekor som återkoppla eller stimulerar sinnena 
på det sätt berättelsen beskriver. Detta gör att deras diskurs om Umeå 
och gallerian blir ännu mindre trovärdig eftersom att varken berättelsen 
eller den fysiska omgivningen återkopplar till deras berättelse. Den är 
svår att "köpa" på flera olika nivåer i både den textade formen och den 
fysiska/materiella diskursen. 

5.3   Utopias berättelse - Mottagandet och bemötandet 

Utopias berättelse fick relativt negativt eller neutralt mottagande då den 
först började cirkulera på internet. Den kritik som riktades mot Utopias 
berättelse var ofta kopplad till namnet för gallerian, Utopia, som 
uppfattades som långsökt och ha en avsaknad av trovärdighet i namnet. 
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Varför namnet har svårigheter i att skapa trovärdighet till platsen 
grundar sig mycket i att ordet är väldigt starkt och stämplat med 
värderingar, samt att dessa värderingar till ordet Utopia är raka 
motsatsen till det Utopiagallerian beskrivs som - en galleria för 
storstadsshopping (Umeå Vill Mer. 2013). Namnet valdes även med 
originalets Utopia i åtanke (Utopia  shopping, 2015). Detta original 
Utopia beskriver ett idealsamhälle och är en bok skriven av Thomas 
More som skrevs på 1500-talet som en samhällskritik till dåtidens 
England. Utopia var en idealbeskrivning av ett bättre samhälle som var 
fredligt, där den privata äganderätten sågs som grunden till det onda och 
där arbete och tillgång fördelades lika. Dagarna var 6 timmar och sedan 
spenderades tiden till att delta i aktiviteter som hjälpte till utveckling. 
Detta Utopia, som är originalet och som myntat termen Utopi och 
Utopia som numera används inom fiktion för att beskriva ett bättre 
samhälle, är långt ifrån den Utopia som beskrivs i Umeås galleria och de 
lyxbostäder som planeras där som visar klassskillnader och 
stadsomvandligt åt de rika (Allt åt alla, 2013; Rubin, 2014). Detta Utopia 
i Umeå är ett uttryck och divkraft för dagens konsumtionssamhälle. 
Utopia i Umeå använder även uttryck som "kantad med guld och glas" i 
sin historia (marknadsföring), rikedomar och ädelstenar som ansågs 
värdelösa och avvikande för originalets Utopia (Brändström, 2013; 
Eskilsson, 2013).  Allt detta gör att namnet är svårt att uppfattas som 
trovärdigt eftersom det inte återkopplar till original Utopia och alla de 
värderingar som ordet är kopplat till i de flesta samhälleliga diskurser 
vad rör användning och tolkning av ordet. 

Den andra huvudsakliga kritiken var avsaknaden av koppling till Umeå 
som stad och region. Den huvudsakliga diskursen som Utopias berättelse 
för är att platsen är naturdominerad och gammalmodig (inte 
nödvändigtvis på ett negativt sätt) som spelar på en postkolonial bild av 
Norrland. Denna bild, om än fin, går emot den faktiskt utveckling och 
den förändring som sker, samt vad Umeå strävar mot att vara. 
Berättelsen är svår att känna igen sig i och är långt ifrån det faktiska 
Umeå i nutid (Jonsson, 2013; Svensson, 2013). Med sin uppmålning av 
platsen som väldigt omodern och som ett sagoland går den väldigt långt 
ifrån det faktiska Umeå som är en helt vanlig svenska stad. Den har 
infrastruktur, moderniteter, utveckling och alla de delar som kommer 
med storstäder som mycket biltrafik, gallerior, evenemang och en stor 
mängd avgaser som faktiskt är ett av de sämsta luftförhållanden som 
finns i Sverige och som negativt kan påverka hälsan (Albinsson, 2012). 
Dessa aspekter gör berättelsen svår att uppfattas som trovärdig, speciellt 
då den inte heller i den fysiska omgivningen inuti gallerian förstärker 
eller återkopplar till berättelsen, något som anses viktigt för en trovärdig 
och bra berättelse (Mossberg och Johansen, 2006). Berättelsen 
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återkopplar extremt lite till någon aktuell fysisk omgivning varken till 
platsen eller gallerian som byggnad, tema eller inredning vilket försvårar 
trovärdigheten i berättelsen även om den framställs som en saga.  
Utopias berättelse (diskurs) är för långt ifrån det faktiska. 

5.4   Stora Hotellet i Umeå - Historien 
Berättelsen är hämtad från Stora Hotellets officiella hemsida under en 
egen flik som heter "Historia" (Stora Hotellet, 2015). Uppdelningen är 
grundad i berättelsens originalstruktur där mening för mening 
presenteras i sin helhet, precis som med Utopia. Meningarna presenteras 
alltså utifrån hur de är skrivna i originalet och styckesindelningarna är 
indelade som de är i originalet. Meningarna och styckena presenteras 
även i den ordning som de är skrivna i berättelsen och hela berättelsen, 
som den presenteras på hemsidan, analysera. 
 
Även denna berättelse har en sorts inledande undertitel som lyder: 
 

"ETT PRAKTFULLT HOTELL, SKAPAT AV ETT SJÖMANSHUS. STORA 
HOTELLET ÄR PRECIS SOM UMEÅ EVIGT FÖRKNIPPAT MED STADENS LÅNGA 

HISTORIA SOM BETYDANDE SJÖFARTSSTAD." 

Att allt är skrivet i versaler trycker på deras vikt och att detta är en del av 
kärnan, det viktiga. Här förklaras en förvandling, ett möte och ett 
samspel mellan två världar, när en sjömanshusbyggnad förändras och 
blir ett praktfullt hotell. Ingen av dessa "olika världar" ges en större 
betydelse eller porträtteras som något bättre än den andra, de är båda 
likvärdiga. Som Utopias berättelse så kopplas Umeå även här till vatten 
och att vatten har en betydelse för platsen. I förhållande till Utopia som 
har en mer diffus beskrivning om vad det är för plats den berättar om så 
beskrivs i Stora Hotellet's berättelse platsen som något konkret och 
specifikt - en sjöfartsstad. "Trots sitt läge långt från de stora världshaven 
är Umeå en synnerligen saltstänkt stad.". Denna mening återkopplar till 
betydelsen av vatten för platsen men går steget längre och förklarar ännu 
tydligare på vilket sätt vattnet har betydelse. Det klargörs att det ligger 
långt från de världshav som finns men att kopplingen till vattnet ändå är 
stark på grund av stadens historia som sjöfartsstad. Denna sjöfarts 
historia får sedan en ännu tydligare förklaring med: 
 
"På 1760-talet fick staden rätt till sjöfart på utlandet vilket kulminerade under 1800-
talet. Detta blev de stora segelfartygens århundrade då sjöfarten präglade och byggde 

Umeå. En tid då skepp, manskap och last färdades från Västerbotten till hamnar 
jorden runt." 

Här får vi en bakgrund och förklaring till platsen i stort och att 
kopplingen till vattnet inte är något nytt. Genom årtal klargörs det att 
detta är något som har pågått väldigt länge på platsen Umeå. Det 
framställs också som att denna utveckling är väldigt betydelsfull för 
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Umeå som plats eftersom att denna koppling till sjöfart formade och 
påverkade Umeå som plats. Sjöfarten och denna tid framställs också som 
en händelse som hade betydelse för Umeå som plats i förhållande till den 
stora vida världen därför att det var med denna sjöfartsutveckling som 
Umeå och Västerbotten fick en koppling och tillgång till alla olika platser 
på jorden. Det var genom denna utveckling som det lokala mötte och 
interagerade med det internationella. 
 
"1844 etablerades Umeå Sjömanshus, en sorts fackförening och försäkringskassa för 

sjöfolk. 1892 köpte man två tomter vid Umeälven och lät arkitekten och 
västerbottningen Viktor Åström rita ett kombinerat sjömanshus och stadshotell. En 

byggnad som kom att präglas både av sjöfart och av prakt." 

Bakgrunden till platsen blir nu mer specifik och återkopplas till den 
specifika byggnaden som är Stora Hotellet och Gotthards Krog. 
Byggnaden fanns i början till för specifikt sjömansfolket och fyllde en 
funktion för dem, men som sedan även kom att vända sig till, och fylla en 
funktion åt, andra typer av individer än bara sjömän. Denna utveckling 
från sjömanshus till ett kombinerat sjömanshus och stadshotell utfördes 
av en individ som ges en betydelse och kompetens genom tydliggörandet 
att han var både västerbottning och en lärd arkitekt. Dessa aspekter hos 
denna man vid namn Viktor Åström ger en sorts förklaring till att han 
var kunnig om Västerbotten och platsen i sig samt att han hade 
kompetensen att utföra denna förvandling eftersom han även var 
utbildad i det rent praktiska för utformningen av själva byggnaden. 
Denna man hade kunskap om två mycket viktiga aspekter för byggnaden 
och för byggnaden i förhållande till platsen. Även i detta stycke visas en 
kontrast mellan två världar som här består av sjömanshuset och 
stadshotellet. 
 

"Stora Hotellet stod klart i oktober 1895 och blev Umeås nöjescentrum och platsen 
för stadens officiella högtidligheter. Här fanns gästrum, festvåning med Umeås 
största festsal, matsal, schweizeri och biljardsalong samt terrass mot älven med 

musikestrad och servering. Efter några år byggdes musikpaviljong och en teater på 
platsen." 

En utveckling av byggnaden beskrivs här och hur den utvecklas till något 
lyxigt med många olika tillbehörigheter och möjligheter till aktiviteter. 
Fokusen ligger på det fina, en känsla av modernitet och lyxig samt en 
form av lättsinning konsumtion och underhållning. Stycket beskriver 
även hur denna utveckling av byggnaden även blev betydelsefullt för 
platsen och staden Umeå genom att den blev till ett nöjescentrum, en 
plats där det kunde utföras många olika aktiviteter och nöjen. Denna 
utveckling stärker det tidigare stycket och visar på Viktor Åström som en 
kapabel man och att denna byggnad blev så mycket mer än bara en 
byggnad - den blev hjärtat av Umeå genom att bli Umeås nöjescentrum. 
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"Från samma byggnad blickade Umeå Sjömanshus ut över älven som var den 
viktigaste kommunikationsleden. På Sjömanshuset skrev man in sjömän i 

handelssjöfart, man förmedlade jobb, förde förteckningar över sjöfolk, utfärdade 
mönstringsdokument, skötte register över fartyg, last, avgifter, betalade understöd, 

bedrev utlåning och så vidare." 

Detta stycke knyter på ett sätt ihop med det tidigare stycket om lyx, 
modernitet och societet med att här beskriva den andra aspekten med 
hotellet som är det lite mer alldagliga och kopplat till arbetarklassen. Här 
beskrivs det hur platsen även fyllde en viktig funktion i det vardagliga 
livet för sjömän och att den hjälpte lokalbefolkningen. Denna plats var 
alltså inte bara en betydelsefull plats för nöje och underhållning för 
lokalbefolkningen och besökare utan också en viktig plats för arbets- och 
säkerhetsrelaterade aspekter av befolkningens vardag. Återigen visas det 
alltså hur två världar möts och interagerar då detta styckte och det 
tidigare stycket knyts samman. Ingen av de två olika världarna ges någon 
större betydelse i förhållande till den andra i de olika styckenas partier 
utan är relativt sakliga. 
 

"På Stora Hotellet möttes med andra ord två världar. Väderbitet sjöfolk, redare och 
skeppsbyggare mötte Umeåsocieteten, kungligheter och andra prominenta gäster. 

När den stora världen kom till Umeå, kom den till Stora Hotellet." 

Detta slutstycke förtydligar det som sagts i de två tidigare styckena om 
att det är två världar som möts på just detta hotell. Det är just här på 
hotellet som de olika samhällsklasserna möts och vistas och det är just 
detta hotell som den fina societeten kommer till då de kommer till Umeå. 
Det är ett centrum för en myriad av samhällsklasser och individer och är 
samtidigt destinationen för folket från "den stora världen". Som tidigare 
görs det ingen vinklad beskrivning eller skillnad mellan de olika 
samhällsklassernas betydelse eller överlägsenhet gentemot den andra. 
 

"Hotelldirektören som seglade med Nordenskiöld 
Inför öppnandet av Stora Hotellet arrenderade Sjömanshuset ut hotelldriften. Dess 

förste innehavare och källarmästare hette Gotthard Zetterberg, en man med 
erfarenhet av livet till sjöss såväl som av hotellverksamhet. Han började inom hotell- 
och restaurangvärlden redan i unga år. 1883 avseglade han som 20-åring med Adolf 
Nordenskiöld på dennes Grönlandsexpedition där han tjänstgjorde som steward på 

ångfartyget Sofia. Den stora frågan som Nordenskiöld ville ha svar på var om 
Grönlands inre verkligen var helt istäckt, eller kunde vara grönt. Expeditionen blev 

ingen större succé eftersom allt man hittade var – is." 

Här tydliggörs det att det inte är ägaren till byggnaden som drev 
hotellverksamheten vid dess invigning. Istället drevs det av en man som 
framställs att besitta betydande kunskap om både den ena gruppen av 
besökare (sjömän) men även en viktig kunskap vad gäller hans 
arbetsuppgifter och ansvar för hotellet. Dessa kunskaper framställer 
honom som en kapabel man till just denna position och att han har en 
väldigt djup förståelse för sitt jobb och kunderna genom sin personliga 
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erfarenhet av livet till sjöss, samt genom sin långa erfarenhet av 
uppgifter och arbetslivet i den bransch han nu åtagit sig på Stora 
Hotellet. Efter denna information ges en kort och personlig livshistoria 
vad rör denna Zetterberg som visar en glimt av hans erfarenheter till 
sjöss. Denna livshistoria ger även en ny nivå av djup till personen 
Zetterberg och en till dimension av personlighet som kan koppla och 
tilltala till läsaren. Stycket visar även på att mannen Nordenskiöld som 
Zetterberg arbetade åt var en mycket driven man som här framställs 
segla utefter en drift grundad på egen nyfikenhet och initiativ. 
 

"Efter sina äventyr till havs hamnade Gotthard så småningom i Bollnäs där han var 
anställd på järnvägshotellet i den legendariska fru Wilhemina Skoghs ”kräfvande 

tjänst”. Fru Skogh blev senare VD för Grand Hôtel i Stockholm." 

Detta stycke visar mer ingående de två olika världar som den ansvarige 
mannen för driften av Hotellet har genom att övergå från det tidigare 
styckets sjöäventyr till arbeten kopplade till hotell och "vardagen". De 
inledande orden till stycket visar dock att hans liv till sjöss är/var 
betydelsefullt och inte något vi ska bortse ifrån, samtidigt som det visar 
den kontrast som finns mellan dessa två världar som Zetterbergs liv varit 
en del av. Kontrasten mellan världarna visas även i omnämnandet av 
tydliga exempel som järnvägshotell till Grand Hôtel i Stockholm. I detta 
stycke får vi även en tydligare inblick i de livserfarenheter Zetterberg 
haft som gör honom till en kapabel drivare av Stora Hotellet. Här 
introduceras vi till en individ från "den andra världen", den högre 
samhällsklassen, genom Fru Skogh som förklaras vara en sträng men 
kapabel kvinna med stora framgångar. Denna personliga berättelse och 
information om Fru Skoghs framgång antyder till att Zetterberg, som 
lyckats arbeta åt och under denna framgångsrika kvinna, besitter eller 
fått tillgång och erfarenheter till betydande kunskap och lärdomar. 
 
"1895 anlände Gotthard Zetterberg till Umeå där Sjömanshusets direktion tog emot 

honom med öppna armar. Gotthard blev dess förste hotelldirektör med en 
personalstyrka på närmare 150 personer. I nästan 18 år höll han hov på Stora 

Hotellet där ”punschen rann i strida strömmar” och var med sin generositet och 
genuinitet en länk mellan sjömanshuset och det festklädda hotellet." 

I detta stycke framhävs det att han är mycket kapabel och passande för 
arbetet att driva Stora Hotellet genom beskrivningen av bemötandet han 
fick från hotellets direktion. Hotellets direktion framställs som glada, 
nästan tacksamma, över att anställa honom på positionen genom 
formuleringen "med öppna armar" vilket visar Gotthards betydelsefulla 
och ovörderliga kunskaper och erfarenheter.  Vi får även en djupare 
inblick i Gotthards personlighet som nu tydligt porträtterar honom som 
en trevlig, genuin och ärlig man vars erfarenheter göra att han lyckas 
länka samman dessa två olika världar som möts på platsen bland sjömän 
och den festklädda societeten. Slutet av stycket beskriver på ett subtilt 
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sätt genom Gotthards personlighet att sammanlänkingen av de två olika 
världarna var gjort på ett trevligt sätt och med en positiv känsla. 
 

"Gotthard blev en central gestalt i Umeå som engagerade sig i sin nya hemstad. 
Under flera år var han ordförande för Norra Sveriges Restaurangförening och satt 
med i Umeås trädplanteringskommitté där han arbetade för stadens förskönande 

med parker och planteringar. Den 7 januari 1913 dör Gotthard Zetterberg, Umeå går 
man ur huse och följer honom till den sista vilan på Västra begravningsplatsen vid 

Storgatan." 

Här beskrivs Zetterbergs koppling till platsen och staden som Stora 
Hotellet är beläget i. Vi får även en inblick i hur hans kunskaper inte 
bara användes i arbetet utan även för andra ändamål, ändamål som 
sträker sig utanför Gotthards egen vinning genom att arbeta för 
planteringar. I detta stycke går han alltså från att vara betydande för 
bara Stora Hotellet till att även beskrivas som en betydande gestalt för 
Umeå som stad genom sitt engagemang och arbete. Gotthards betydelse 
för staden och det tidigare styckets beskrivning av honom som en genuin 
och trevlig man förstärks genom skildringen av hur Umeå stads invånare 
(som inte ges någon specifiering av klass och därmed kan innefatta de 
båda världarna han sammanlänkade) följer honom efter sin död till hans 
sista viloplats och visar sitt stöd och/eller uppskattning. 
 

"Efter Gotthards död drevs hotellet vidare i två år av hans hustru Fredrique. När 
källarmästare Magnus Dahl därefter tog över hotellet var en era över. Men Stora 

Hotellet skulle komma att fortsätta att dominera nöjeslivet i Umeå under många år. 
Gotthard och Fredrique Zetterberg hade satt tonen." 

Efter Gotthards död får vi en snabb överblick över de personer som drev 
hotellet efter honom. Här visas det att både män och kvinnor ersatte 
Gotthard och att även om Gotthard med sin kunskap och erfarenhet var 
borta så fortsatte hotellet att vara framgångsrikt.  Paret Zetterberg hade 
satt ribban väldigt högt och var det som satte standarden. Denna nivå 
beskrivs som extremt hög på den lokala platsen och svår för andra i 
området att tävla emot med ett starkt ord som "dominerade" det lokala 
nöjeslivet. Här får vi alltså se de starka anor och den framgångsrika 
historia som funnits i flera, flera år och följer med Stora Hotellet som ett 
hotell - något det varit i otaliga årtionden. 
 

5.5   Stora Hotellet i förhållande till platsen Umeå och den 

fysiska omgivningen 

Stora Hotellets berättelse är en form av historisk skildring av platsen och 
hotellet i sig. Den beskrivs som något som faktiskt hänt, men samtidigt 
är det inget i den som hävdar att allt, eller delar av den, faktiskt är sant. 
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En stor fokus och en av huvuddiskurserna i Stora Hotellets berättelse är 
hur Stora Hotellet och Umeå förknippas med sjömän och vatten. Precis 
som Utopia så är det fokus på platsens koppling till vatten och att detta 
har varit viktigt under en lång tid. Däremot, till skillnad från Utopia, så 
ligger fokusen på den historiska kopplingen till vatten, snarare än den 
aktuella. Denna historiska vinkling stämmer överens med Umeå som 
plats där både sjöfart, skeppsbyggeri och även säljakt var omfattande 
verksamheter för hela Västerbottenskusten (Västerbottens Museum, 
2015). Som nämnts tidigare i analysen så är Umeå som plats nära 
belägen både till hav, älv och vikar och har bra tillgång till vatten. Det är 
däremot enbart älven som är belägen några hundra meter från Umeå 
centrum och det vatten som är på väldigt kort gångavstånd från själva 
Stora Hotellet.  

Historiskt var sjömanshus inte ovanliga i Sverige och fanns i Umeå 
under de årtal som nämns i berättelsen (Riksarkivet, 2015). Sjömanshus 
fanns runt om i landet i alla stapelstäder där de fyllde en funktion som 
fackförening och försäkringskassa åt sjömän, som berättelsen beskriver. 
Byggnaden Stora Hotellet var också en byggnad som fanns i Umeå på 
1800-talet och fyllde just denna funktion som sjömanshus innan det blev 
ett stadshotell och en lokal för tillställningar och nöjen. Även alla 
individer som nämns vid fulla namn var riktiga individer som arbetade 
med Stora Hotellet eller var en del av Gotthards liv och arbetade med det 
som berättelsen beskriver, som t.ex. Wilhelmina Skogh som var en 
otroligt stor entreprenör (Eriksson, 1974; Hugo, 2015). Både individer 
och byggnaden beskrivs som det en gång i historien varit och bygger på 
en lokal livsstil och kraftig historisk aspekt. Med Umeå som plats blir 
denna berättelse trovärdig i sin helhet eftersom de aspekter som 
upprepas och poängteras är historiskt korrekta, både för platsen och för 
byggnaden. Hotellets historia, grundidé och tema är historiskt korrekta 
vilket gör att det ökar känslan av trovärdighet och den diskurs 
(berättelse) som förs är nära flera andra föreställningar/fakta (diskurser) 
om platsen och dess historia. Trovärdigheten, eller viljan/förmågan att 
köpa historien och temat sjömanshus och stadshotell, ökar även med den 
tydliga fysiska inredningen och omgivningen som berättar om 
byggnadens historia med sin inredning. Byggnaden är väl utsmyckad och 
tydlig med sitt tema och anknytningen till historien som genomsyrar 
hela byggnaden. Allt från inredning till personal använder temat 
historien har skapat och allt stimulerar alla sinnen på olika nivåer, en 
aspekt som är viktig för en bra historia och för att göra den trovärdig 
(Mossberg och Johansen, 2006; Mossberg 2008).  Enligt Laclau och 
Mouffe (i Jørgensen och Phillips, 2000 ) är även det materiella en 
diskurs och i Stora Hotellets fall är den fysiska diskursen att platsen är 
starkt kopplad till vatten och sjömän, något som överensstämmer med 
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den diskurs om platsen som förs i berättelsen och den allmäna 
informationen kring platsen. 

Utöver diskursen (berättelsen) om den starka kopplingen till vatten och 
sjömän är det även en stark porträttering av byggnaden som en 
mötesplats för två världar - Sjö och stadsliv. Det är svårt att avgöra till 
vilken nivå dett är historiskt sant, men samtidigt finns detta möte av två 
världar skildrat i nutid. Detta visas i hur hotellet tidigare ofta förknippats 
med VIP-medlemmar, kändisar och "fint folk" där lokalbefolkningen inte 
ingick, men hur detta sedan försökts förändras genom kampanjen 
"nycklar på drift" där lokalbefolkningen inbjöds till hotellets premiärnatt 
(Wenderfalck, 2015). Hotellet har jobbat för den lokala anknytningen 
och för att involvera och tilltala Umeborna genom denna kampanj och 
storytelling. Genom detta blir inte den korrekta historien om två världar 
som möts inte lika viktig då diskursen (berättelsens vinkling) kan 
uppfattas och "köpas" som trovärdig i förhållande till nutiden. Yttrandet 
uppfattas inte som "helt fel" och ökar därför förmågan att införliva en 
känsla av trovärdighet. 

5.6   Stora Hotellets berättelse - Mottagandet och bemötandet 

Stora Hotellet fick ett otroligt positivt mottagande och vid en allmän 
sökning på hotellet finns det inte att hitta kritiska åsikter i liknande 
format som mot Utopia. 

Stora Hotellet har vunnit internationellt pris av Boutique Hotel Award 
som är en av hotellbranschens mest prestigefyllda tävlingar. Boutique 
Hotel kan beskrivas som en form av designhotel  med mindre än 100 
rum och som fokuserar på livsstil och att skapa en unik upplevelse. 
Tävlingen hölls i London där många olika kriterier bedömdes och där 
Stora Hotellet vann pris som bästa nykomling. Några av kriterierna var 
design, koncept och hotellets helhetsintryck, något som visar på 
helhetens styrka och vikt för upplevelse och trovärdighet (Timander, 
2014). Hotellet tog sig även till final i en av de stora tävlingarna 
European Hotel Design Awards som enda svenska bidrag (Hotell & 
Restaurang, 2014). Brittiska tidningen The Guardian som anses vara en 
mycket respekterad tidning placerade även Gotthards krog, som enda 
svenska krog, på sin lista över nya och häftiga restaurangkoncept. 
Tidningen hyllade den berättelse som kopplas till krogen och Stora 
Hotellet samt hur den kan ses och upplevas både i inredningen och i 
användningen av lokala ingredienser och kryddor från jordens olika 
hamnstäder (Ivarsson, 2015). 

Även nationellt så anses hotellet i modern tid vara ett av landets mest 
imponerande och sensationella projekt och lockar livsstilkonsumtion 
som kan ses där Steampunkare besökte Stora Hotellet specifikt för dess 
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visuella stil som passade Steampunk (Eriksson, 2015). Lokalt så är det 
även en positiv reaktion där lokalbefolkningen uppfattas som stolta över 
hotellet och som kommer på besök för att få visa upp det för andra eller 
uppleva det själva (Hotell & Restaurang, 2014; Lyx, 2014). Det fick även 
en mycket positiv respons vid sin öppningskampanj "Nyklar på drift" där 
över 31 000 av lokalbefolkningen engagerade sig och gav mycket positivt 
mottagande och mediaspridning där Word-of-mouth var en stor del 
(Wenderfalck, 2015).  

Omdömen från svenska resenärer är över lag mycket positivt och 
besökarna beskriver ofta en "underhållande upplevelse" och "något 
utanför vardagen". Det är mer fokus på design och stämning är koppling 
till berättelsen och den historiska förankringen (Tripadvisor, 2015). Men 
detta behöver inte vara negativt då Mossberg (2008) argumenterar för 
att styrkan i en bra berättelse är just att den ska säga något om företaget 
eller destinationen, vilket Stora Hotellets historia har lyckats göra genom 
att skapa ett enhetligt intryck och en stark upplevelse genom temat som 
är sammanlänkat med storytellingen och platsen. 

6    DISKUSSION OCH FÖRSLAG FÖR FRAMTIDA STUDIER 
Resultatet i denna studie visar på två olika historier som har använt två 
olika strategier vid användning av storytelling som marknadsföring. 
Jämförelsen har inte handlat om vilken som är bättre eller sämre som 
metod för marknadsföring, utan om vilken som är mest trovärdig och 
påtaglig i den fysiska miljön och berättar något om destinationen- delar 
som anses viktiga för en bra berättelse (Mossberg och Johansens, 2006; 
Mossberg, 2008). Båda historier som undersökts har arbetat med tydliga 
teman men de fick väldigt olika mottaganden som handlade om både 
namn och platsens anknytning. Stora Hotellet arbetade med en tydlig 
historisk anknytning till platsens livsstil och historia. De arbetade även 
med att förstärka berättelsen och temat med den fysiska omgivningen 
samtidigt som alla sinnen berördes med personlig anknything till 
individernas livsöden i berättelsen. Berättelsen förstärktes även genom 
syn, känsel och andra aspekter med den fysiska omgivningen och även 
de anställda. Stora Hotellet fick väldigt positiv respons och mottagande 
på sitt arbete medan Utopias var som mest neturalt lutande mot negativt. 
Detta resultat överensstämmer med Mossbergs (2008) argument om 
trovärdighet och koppling till destinationen samtidigt som den även 
överensstämmer och bidrar till Mossberg och Johansens (2006) 
argument om den fysiska omgivningens betydelse. Samtidigt visar den 
att en historia inte enbart genererar positivitet och ger ett lyft för en 
destination, något som går emot Kaufmans (2003) studie om historier 
som stark genererare av positivitet och visar på att mer forskning 
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behöver göras kring vad för företag eller destinationer det handlar om i 
förhållande till historier (och vad för typer av historier). Kaufmans 
(2003) studie handlar om statestik och historiers påverkan på 
uppfattningen av ett företag, en vingård, men med denna studie visas det 
att det inte gäller detsamma för alla destinationer eller destinationer 
utan statestik som jämförelse. Den här studien stärker Kaufmans (2003) 
argument om att historier gör att vi lättare kopplar och känner för/med 
företaget/destinationen genom Stora Hotellets succee, men samtidigt 
visar den på att enbart en historia inte räcker för positivitet genom 
resultatet av Utopia och därmed inte helt följer Kaufman (2003). Det 
visar även att det därmed behövs fler studier kring storytelling i koppling 
till olika former av destinationer och turismrelaterade företag och när 
eller hur storytelling är ett bra verktyg. 

Studiens centrala utgångspunkter utifrån Bohlin och Elbe (2007) har 
stärkts tydligt i framförallt delen om Stora Hotellet. Här kan man tydligt 
se att ett Hotell också kan vara en primär attraktion för turism genom 
Steampunkarna som besökte Hotellet specifikt och inte Umeå, och att en 
så pass avgränsad och liten plats som ett Hotell som ofta ses som en 
sekundär eller tertriär attraktion kan bli en lika stark primär attraktion, 
genom t.ex. användning av storytelling och teman. Vi kan även se i 
studien av både Stora Hotellet och Utopia hur föreställningar och 
uppfattningar om platsen är viktig att vara medveten om vid 
utformningen av storytelling och med marknadsföring. Resultaten av 
både Stora Hotellet och Utopia stärker även Bohlin och Elbes (2007) 
utgångspunkt som handlar om vikten av att planera och arbetar utifrån 
en destinations kontexter och att varje destination inte kan planeras lika, 
något som skiljer sig från mycket annan liknande forskning om 
destinationsutveckling. Detta blir tydligt då både Utopia och Stora 
Hotellet använde sig av en berättelse som var utformad efter platsen 
(Umeås) historia och bakgrund, men ändå fick väldigt olika resultat vad 
gäller mottagandet. 

Denna studie visar även att turister och besökare uppskattar och ofta 
söker efter upplevelser utanför vardagen, något som stämmer med 
mycket forskning och som kan ses tydligt med Stora Hotellet 
(Gustafsson, 1995; Andersson Cederholm, 1999; Pine och Gilmore, 1999; 
Burstedt, 2006; Berg, 2009). Samtidigt visar resultatet att det inte alltid 
är ett lyckat tema att använda sig av något utanför vardagen som Pine 
och Gilmore (1999) argumenterar för. Detta blir tydligt i mottagningen 
av Utopia som var en berättelse långt ifrån vardagen men som ändå inte 
blev ett framgångsrikt tema. Kanske var det bara någon aspekt med 
berättelsen som inte känndes trovärdig eller så behövdes det mer fysisk 
anknytning till historien innuti gallerian för att skapa en tillräckligt stark 
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trovärdighet för temat och berättelsen. Eller var inte denna berättelse 
rätt typ för ändamålet som Dennning (2005) och Mossberg och 
Johansen (2006) argumenterar för är väldigt viktigt vid 
historieanvändning? Resultatet visar att det behövs uppföljande studier 
kring detta resultat och visar på att mer forskning kring turismrelaterade 
företag och deras anvädning av storytelling behövs för att få en djupare 
förståelse. När blir en historia rätt för ett specifikt ändamål? 

Stora Hotellets varma mottagande och framgång visar på att storytelling 
kan vara ett starkt verktyg för marknadsföring och som en 
differentieringsstrategi som Aronsson (2012) argumenterar för. Däremot 
får storytelling som verktyg ännu större kraft om det används som en 
central utgångspunkt och att historien används på ett sätt så den, eller 
dess tema, kan uppfattas med flera sinnen vilket återigen stärker 
Mossberg och Johansen (2006) argument för en bra/stark historia. 
Resultatet i studien stärker även vikten av förarbete och förundersökning 
om platsen (Mossberg och Johansen, 2006), men även vikten av att 
förstå kontexten vid utveckling och arbete med storytelling för 
destinationer och organisationer (Bohlin och Elbe, 2007) 

Resultatet visar även på hur de två turismrelaterade företagen, som ägs 
av samma bolag, arbetat olika med storytellingen trots att det blivit 
tydligt under studiens gång att båda tagit fasta på något historiskt med 
platsen. För Utopia är inte storytellingen en central del och kan tyckas 
påklistrat vilket skapar frågan - behövdes storytelling för just Utopia? 
Kan besökare tänkas komma dit i samma mängd utan storytellingen, 
eller är den en faktiskt bidragande faktor till besökare just dit som 
annars inte skulle besöka shoppinggallerian? Shoppinggallerior är 
kanske inte det första man tänker på när man tänker på att använda 
storytelling för marknadsföring och enhetligt intryck, samtidigt som 
shopping kanske inte behöver marknadsföras som en upplevelse eller ge 
en känslomässig relation till konsumenterna på samma sätt. Snarare kan 
man se det som Pine och Gilmore (1999) som anser att det är 
produkterna som ska marknadsföra en upplevelse och en "berättelse". 
Detta gör att det bli en fokus på upplevelsen och berättelsen i förhållande 
till produkterna eller tjänsten snarare än gallerian som helhet. En 
galleria är trots allt en samlingsplats för samma fenomen världen över - 
konsumtion. Detta kan göra att det kan tänkas vara svårare att använda 
storytelling för shoppinggallerior eftersom de förväntas vara likadana. 
Med storytelling för att differentiera sig riskerar det att kännas krystat 
eller påklistrat då de använder storytelling för en hel galleria, för ett 
globalt fenomen som shopping i shoppinggallerior som har samma eller 
väldigt liknande  karaktär världen över. Detta är några aspekter som till 
en viss del kan tydas i resultatet vad gäller mottagandet. Urvalsmetoden  
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för urvalet av dessa yttranden om mottagandet av Utopia var inte felfritt, 
men det är ändå åsikter som bidrar till diskursen om Utopia. Även om de 
inte kanske är perfekta eller objektiva källor som visar flera olika 
aspekter av mottagandet, så är de en del av en diskurs kring Utopia och 
en del av verkligehten som var en av studiens utgångspunkter. Dessa 
yttranden berör dessa funderingar kring storytelling som 
marknadsföring för en shoppinggalleria och belyser en viss fundering 
eller problematik, även om inte alla tänkbara vinklingar lyfts fram. 

En annan fundering som dyker upp genom denna studies resultat i 
koppling till Stora Hotellets succee är hur länge en sådan historia och 
tydligt och utarbetat tema håller? Som tidigare studier visat så 
uppskattar och söker sig turister till något utanför vardagen, men när 
börjar denna tillvaro och tema på Stora Hotellet att kännas som en 
"vardag" eller uttjatat för besökarna? Kommer vi att se en utveckling och 
"tillägg" av rum eller teman på Stora Hotellet i Umeå, men att denna 
utökning inte handlar om att få plats med fler gäster eller tydligare 
enhetlighet, utan beror på att man försöker tillföra nytt intresse och 
nyfikenhet till destinationen? 

7     SAMMANFATTNING 

Storytelling har använts i olika former länge och är idag ett populärt 
kommunikations och marknadsföringsverktyg. Det anses vara ett starkt 
verktyg för destinationer, organisationer och företag för att förmedla 
värden och förstärka upplevelser. Syftet med denna studie var att se vad 
för former av storytelling turismrelaterade företag i Umeå använt sig av 
och hur de hänger ihop med den fysiska platsen och Umeå som stad. Två 
berättelser till två turismrelaterade företag i Umeå valdes för studien. 
Analysen utfördes genom en diskursanalys utifrån Laclau och Mouffes 
utgångspunkter som porträtterat i Jørgensen och Phillips (2000).  De 
frågeställningar studien ämnade att besvara var; vilka är historierna och 
hur de framställer platsen, om storytellingen syns i den fysiska 
omgivningen eller med Umeå som plats och hur bemötandet blev av 
historierna och vad det beror på. 

Resultatet för mitt urval visar på att storytelling kan vara ett mycket 
starkt och effektivt verktyg för marknadsföring och framgång, men även 
att det inte bara resulterar i positiva resultat utan också kan skapa kritik 
och negativitet för turismrelaterade företag. Storytelling är alltså inte ett 
helt oproblematiskt vertyg att använda för marknadsföring och kan 
skapa både föreställningar och representationer. Resultatet visar även att 
storytelling i turismrelaterade företag är effektivare och ger bättre 
resultat om det kopplas och syns i den fysiska omgivningen eller 
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området och påverkar flera sinnen. Därför vid användning av storytelling 
som marknadsföring kan vi fråga oss vad kontexten för det 
turismrelaterade företaget är och vad storytellingen säger om 
destinationen och dess värde, samt den återkopplar och kan användas 
till ändamålet eftersom den bestämmer storytellingen. Alla aspekter är 
viktiga enligt resultatet då det kommer till turismrelaterade 
organisationer och användning av storytelling som utåtriktad 
marknadsföring. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 - Utopias historia 

 

ALLT ÄR MÖJLIGT… 

Där Ume älvs brusande vatten och det stora tysta havet möts finns en plats som ingen annan. 

En plats som inspirerats av den magi som råder i de trolska skogarna, över vidderna och vid 

älvens dånande framfart. Vi ser mäktiga och trolska vatten i vikar. Gyllene skiftningar från 

hjortron som frodas och berikar nejderna. Vi fängslas av en makalös och majestätisk skönhet 

som omger oss. 

http://utopiashopping.se/allt-ar-mojligt/
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Vi har äntligen hittat den plats vi söker. Här kan drömmar förverkligas. Ett sagoinspirerat land i 

landet, en plats i hjärtat av Umeå. Som sprungen ur Bottenhavets mäktiga vatten, vackert färgad 

av norrskenets mystiska skimmer. 

Det sägs att det en gång i tiden fanns en marknadsplats här, en passage där handelsmän och 

kungar långt bortifrån gästade för att delta i kommersen. Där människor möttes från när och 

fjärran, en mångkulturell levande plats, en smältdegel av historia, myter och verklighet. 

Vi är här och nu, en ny historia skrivs, om en mötesplats som är navet i allt, en skimrande värld 

kantad av guld och glas. En plats för oss att förgylla. Tillsammans skapar vi vår egen saga – en 

saga som alla kan dela. 

Här väntar dig magiska och spännande upplevelser. Här blandas fantasi med verklighet och 

tillvaron är på en och samma gång både enkel och full av överraskningar. Lämna vardagen för 

en stund och njut av en förtrollande drömvärld. 

 

Bilaga 2 - Stora Hotellets historia 
HISTORIA 

ETT HOTELL FÖR KUNGLIGHETER - ETT HUS FÖR SJÖFOLK I UMEÅ 

ETT PRAKTFULLT HOTELL, SKAPAT AV ETT SJÖMANSHUS. STORA HOTELLET ÄR PRECIS SOM UMEÅ 

EVIGT FÖRKNIPPAT MED STADENS LÅNGA HISTORIA SOM BETYDANDE SJÖFARTSSTAD. 

Trots sitt läge långt från de stora världshaven är Umeå en synnerligen saltstänkt stad. På 1760-talet 

fick staden rätt till sjöfart på utlandet vilket kulminerade under 1800-talet. Detta blev de stora 

segelfartygens århundrade då sjöfarten präglade och byggde Umeå. En tid då skepp, manskap och 

last färdades från Västerbotten till hamnar jorden runt. 

1844 etablerades Umeå Sjömanshus, en sorts fackförening och försäkringskassa för sjöfolk. 1892 

köpte man två tomter vid Umeälven och lät arkitekten och västerbottningen Viktor Åström rita ett 

kombinerat sjömanshus och stadshotell. En byggnad som kom att präglas både av sjöfart och av 

prakt. 

Stora Hotellet stod klart i oktober 1895 och blev Umeås nöjescentrum och platsen för stadens 

officiella högtidligheter. Här fanns gästrum, festvåning med Umeås största festsal, matsal, schweizeri 

och biljardsalong samt terrass mot älven med musikestrad och servering. Efter några år byggdes 

musikpaviljong och en teater på platsen. 

Från samma byggnad blickade Umeå Sjömanshus ut över älven som var den viktigaste 

kommunikationsleden. På Sjömanshuset skrev man in sjömän i handelssjöfart, man förmedlade jobb, 

förde förteckningar över sjöfolk, utfärdade mönstringsdokument, skötte register över fartyg, last, 

avgifter, betalade understöd, bedrev utlåning och så vidare. 



46 
 

På Stora Hotellet möttes med andra ord två världar. Väderbitet sjöfolk, redare och skeppsbyggare 

mötte Umeåsocieteten, kungligheter och andra prominenta gäster. När den stora världen kom till 

Umeå, kom den till Stora Hotellet. 

Hotelldirektören som seglade med Nordenskiöld 

Inför öppnandet av Stora Hotellet arrenderade Sjömanshuset ut hotelldriften. Dess förste 

innehavare och källarmästare hette Gotthard Zetterberg, en man med erfarenhet av livet till sjöss 

såväl som av hotellverksamhet. Han började inom hotell- och restaurangvärlden redan i unga år. 

1883 avseglade han som 20-åring med Adolf Nordenskiöld på dennes Grönlandsexpedition där han 

tjänstgjorde som steward på ångfartyget Sofia. Den stora frågan som Nordenskiöld ville ha svar på 

var om Grönlands inre verkligen var helt istäckt, eller kunde vara grönt. Expeditionen blev ingen 

större succé eftersom allt man hittade var – is. 

Efter sina äventyr till havs hamnade Gotthard så småningom i Bollnäs där han var anställd på 

järnvägshotellet i den legendariska fru Wilhemina Skoghs ”kräfvande tjänst”. Fru Skogh blev senare 

VD för Grand Hôtel i Stockholm. 

1895 anlände Gotthard Zetterberg till Umeå där Sjömanshusets direktion tog emot honom med 

öppna armar. Gotthard blev dess förste hotelldirektör med en personalstyrka på närmare 150 

personer. I nästan 18 år höll han hov på Stora Hotellet där ”punschen rann i strida strömmar” och 

var med sin generositet och genuinitet en länk mellan sjömanshuset och det festklädda hotellet. 

Gotthard blev en central gestalt i Umeå som engagerade sig i sin nya hemstad. Under flera år var han 

ordförande för Norra Sveriges Restaurangförening och satt med i Umeås trädplanteringskommitté 

där han arbetade för stadens förskönande med parker och planteringar. Den 7 januari 1913 dör 

Gotthard Zetterberg, Umeå går man ur huse och följer honom till den sista vilan på Västra 

begravningsplatsen vid Storgatan. 

Efter Gotthards död drevs hotellet vidare i två år av hans hustru Fredrique. När källarmästare 

Magnus Dahl därefter tog över hotellet var en era över. Men Stora Hotellet skulle komma att 

fortsätta att dominera nöjeslivet i Umeå under många år. Gotthard och Fredrique Zetterberg hade 

satt tonen. 
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Bilaga 3 - Bilder av Utopia 
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Bilaga 4 - Bilder av Stora Hotellet 
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