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Abstract 

Popular culture such as film and TV shows drives tourists to visit places and 
destinations where movies have been filmed. Since the interest in TV shows 
today is high, filming locations have a great potential to become popular tourist 
destinations. As a result of popular culture- and film tourism, new employment 
opportunities and new business opportunities for tourism actors can be created. 
The TV series Game of Thrones is today one of the world's largest TV shows 
and has many fans around the world. Dubrovnik in Croatia is a city frequently 
used during the filming of Game of Thrones and has a strong connection to the 
capital of the series’, King’s Landing.  

 

This study is a case study of Dubrovnik and the purpose is to explore how 
tourism actors, at a destination where popular culture tourism has evolved, 
adjust their supply in order to meet the tourists’ demand by looking at the case 
of Game of Thrones tourism in Dubrovnik, Croatia. In order to answer the 
research question, autoethnography, observations and four semi structured 
interviews with tourism actors where conducted. The locations for the 
observations as well as the four tourism actors interviewed, all have a 
connection to Game of Thrones. The theoretical framework of the study 
concerns destination development, popular culture tourism and film tourism. 
Based on the analysis of the result, it is clear that the majority of tourist actors 
used in this study has chosen to adapt their business to the Game of Thrones 
demand. Two of the tourist actors also see development possibilities for the 
future. In the final discussion, three themes based on the analysis has been 
developed. These themes are then set against the theoretical framework of the 
study. The conclusion of the study is that tourism actors in Dubrovnik have 
adapted their supply to meet the demand of the Game of Thrones tourists, but 
at the same time maintaining and creating interest for the history and culture of 
Dubrovnik.  
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Sammanfattning 
Populärkultur som film och TV-serier driver turister att besöka platser och 
destinationer där filminspelningar gjorts. Eftersom intresset för TV-serier idag 
är stort har inspelningsplatser stor potential till att bli populära 
turistdestinationer. Som en följd av populärkultur- och filmturism kan det 
skapas sysselsättning och nya möjligheter för utveckling av varor och tjänster i 
verksamheten hos turistaktörer. TV-serien Game of Thrones är idag en av 
världens största TV-serier och har många fans världen över. Dubrovnik i 
Kroatien är en stad som använts flitigt under inspelningen av Game of Thrones 
och har en stark koppling till seriens huvudstad, King’s Landing.  

 

Denna studie är en fallstudie av Dubrovnik med syftet att utforska hur 
turistaktörer på en destination, där populärkulturturism har utvecklats, anpassar 
sitt utbud till turisternas efterfrågan genom fallet Game of Thrones turismen i 
Dubrovnik, Kroatien. För att besvara frågeställningen har autoetnografi, 
observationer och fyra semistrukturerade intervjuer med turistaktörer 
genomförts. Platserna för observationerna samt de fyra aktörer som intervjuats 
har alla någon form av koppling till Game of Thrones. Studiens teoretiska 
referensram berör destinationsutveckling, populärkulturturism och filmturism. 
Utifrån analysen av resultatet var det tydligt att majoriteten av de turistaktörer 
som studerats i studien valt att anpassa sitt utbud till Game of Thrones och den 
efterfrågan som finns. Två stycken ser även utvecklingsmöjligheter för 
framtiden. I den avslutande slutdiskussionen har tre teman utifrån analysen 
tagits fram. Dessa teman ställs sedan mot studiens teoretiska referensram. 
Studiens slutsats är att turistaktörer i Dubrovnik har anpassat sitt utbud till 
Game of Thrones turisternas efterfrågan samtidigt som de vill bevara och skapa 
intresse för platsen Dubrovnik.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Nyckelord: Game of Thrones, Dubrovnik, filmturism, populärkulturturism, 
turismaktörer, visuella artefakter.   
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1.  Inledning 

Populärkulturturism är ett växande fenomen inom turismbranschen och kan 
definieras som besök av platser som associeras med filmer, TV, musik eller 
litteratur. En underkategori i populärkulturturism är filmturism och som det 
låter innefattar det besök på platser som använts i en film eller TV-serie (Busby 
& Klung, 2001). I denna studie ligger fokus främst på filmturism då fallet 
Dubrovnik och Game of Thrones studerats. Filmturism kan öppna upp för nya 
arbetsmöjligheter på en destination och ge turistaktörer nya 
utvecklingsmöjligheter i sin verksamhet och utbud (Riley, Baker & Van Doren, 
1998; Busby & Klung, 2001; Tkalec, Zilic & Reacher, 2017). Den här studien 
bidrar mer kunskap om hur turistaktörer använder sig av populärkultur- och 
filmturism för att utveckla sitt utbud till filmturisternas intresse och efterfrågan.  
 
1.1 Bakgrund 

Populärkultur är ett begrepp som innefattar en rad tillgängliga artefakter såsom 
film, TV, musik och litteratur. Artefakter definieras som produkter och föremål 
som är skapade av människan (Nationalencyklopedin, 2018). Gemensamt för 
populärkulturen är att den är lättillgänglig och känslosam vilket gör att en stor 
grupp människor kan identifiera sig med innehållet. Populärkultur ges ut i stora 
volymer i jämförelse med motsatsen finkultur. Populärkulturen är folklig och 
utgörs av sådant som uppskattas av många människor och blir på grund av det 
populärt i media (Lindgren, 2005).  

 

Utifrån populärkulturens artefakter har populärkulturturism utvecklats. 
Populärkulturturism innefattar besök av platser eller attraktioner som 
förknippas med böcker, författare, TV-serier och filmer (Busby & Klung, 
2001). Eftersom intresset för film och TV-serier idag är stort får platser som 
används som inspelningsplats i dessa stor potential att bli populära 
turistdestinationer (Tkalec, Zilic & Reacher 2017). En underkategori i 
populärkulturturism är filmturism som omfattar turistbesök på en destination 
som ett resultat av att platsen har använts i en film eller TV-serie (Busby och 
Klug, 2001), men även besök till produktionsstudios samt filmrelaterade 
nöjesparker (Beeton, 2005). Det är en snabb växande sektor inom 
turismindustrin med ökande ekonomisk betydelse (Busby & Klug, 2001). 
Filmturism skapar sysselsättning, publicitet och turismmöjligheter hos den 
valda destinationen. En film eller TV-serie filmad i en region eller stad kan 
därför förbättra turismen och dess ekonomiska resultat (Riley, Baker & Van 
Doren, 1998; Busby & Klung, 2001; Tkalec, Zilic & Reacher, 2017). 
Filmturism kan även ge turistaktörer nya utvecklingsmöjligheter av sitt utbud 
(Riley, Baker & Van Doren, 1998; Busby & Klung, 2001; Tkalec, Zilic & 
Reacher, 2017). Turismbranschen innehåller många olika aktörer, både inom 
den offentliga och privata sektorn. Inom den privata sektorn ingår hotell, 
restauranger och resebyråer och inom den offentliga sektorn i Sverige ryms 
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turistbyråer, Länsstyrelsen och Visit Sweden och (Lundmark, Marjavaara & 
Müller, 2011). 

 

Identifiering av platser som har använts i filmproduktioner, även kallat 
inspelningsplatser, har blivit en samtida fritidsaktivitet (Busby & Klug, 2001). 
Inspelningsplatser kan definieras som en fysisk plats där en film eller TV-serie 
har blivit producerad (Roesch, 2009). Film och TV-serier skapar ofta en ökning 
av turistankomster till de destinationer som använts i produktionen, till 
exempel fick Australien en ökning av turistbesök efter filmerna Crocodile 
Dundee och Mad Max (Busby & Klug, 2001). Enligt Beeton (2005) kan 
filmturismen redan ta sin början i hemmet då många tenderar att upptäcka nya 
destinationer genom TV-skärmen. Genom detta kan TV skapa starka 
motivationer för turister att besöka platser som använts som inspelningsplats. 
Roesch (2009) argumenterar för att det är enklare för människor att skapa en 
starkare relation till en TV-serie och dess karaktärer än för en film, då en TV-
serie ofta sträcker sig över flera säsonger vilket gör att det lättare går att lära 
känna karaktärerna och känna empati med dem. I filmer finns det oftast ett 
problem som måste lösas innan filmen är slut, i jämförelse med TV-serier där 
problem kan sträcka sig över flera avsnitt. Undantag inom filmbranschen är 
filmserier som exempelvis Sagan om Ringen, Harry Potter och Star Wars 
(Roesch, 2009). 

 

En TV-serie som har många fans världen över är HBO’s serie Game of 
Thrones (fortsättningsvis GoT). Det är en fantasy-, äventyr- och dramaserie 
som började sändas år 2011 och idag finns det sju säsonger. Den åttonde och 
sista säsongen av serien kommer ut under år 2019. Serien är baserad på George 
R.R Martins böcker Sagan om is och eld (A Song of ice and fire). Serien har 
blivit ett världsfenomen då den är populär i hela världen och har slagit flera 
olika rekord sedan den släpptes. Enligt Internet Movie Database år 2017 är 
GoT den högst rankade fantasy-, äventyrs- och dramaserien någonsin då den 
har 9,5 poäng av 10 möjliga. Utöver det var GoT den mest nedladdade TV-
serien åren 2012, 2013, 2014 och 2015 (Tkalec, Zilic & Recher, 2017). 

 

Sedan säsong två har många av scenerna spelats in i Dubrovnik, Kroatien. 
Huvudstaden i GoT universumet heter King´s Landing och de flesta av 
scenerna därifrån har spelats in i Dubrovnik. King´s Landing är en viktig plats 
och förekommer ofta i serien då många av karaktärerna har koppling till 
staden. Seriens medeltida känsla framhäver Dubrovniks mest attraktiva 
turismtillgångar som exempelvis Gamla Stan. Utsikten från Dubrovnik visas 
många gånger i GoT, särskilt stadsmurarna, Fort Lovrijenac, ön Lokrum samt 
havsutsikten. Då King’s Landing är en magnifik havsstad och eftersom 
scenerna tillhör en riktig plats har det skapat en kraftig inverkan på tittarna och 
drivit efterfrågan på turistbesök till Dubrovnik (Tkalec, Zilic & Recher, 2017). 
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1.2 Problemformulering                          

Vissa destinationer har under lång tid varit populära resmål för turister även om 
filmer och TV-serier spelats in där, till exempel New York där ett antal filmer 
och TV-serier har spelats in samtidigt som staden erbjuder ett antal andra 
reseanledningar. Andra destinationer har efter filmatisering på platsen 
förvandlats till populära resmål enbart baserat på den exponering de fått i film 
och TV. Som en konsekvens av detta kan tidigare mindre besökta destinationer 
förvandlas till stora turistattraktioner (Roesch, 2009). Om en destination 
använts som inspelningsplats kan besöksantalet öka drastiskt och till en början 
vara högt men det sker ofta under en begränsad tid då det ofta är ett relativt 
kortlivat intresse (Long & Robinson, 2009). Larson, Lundberg och Lexhagen 
(2013) menar att en risk med populärkulturturism är att den kan vara relativt 
kortvarig, vilket gör att investeringar och destinationsutveckling, kopplade till 
populärkulturturism, kan vara svåra att motivera ur ett långsiktigt perspektiv. 
Hudson och Ritchie (2006) menar att fördelar med filmturism blir allt tydligare 
då turistorganisationer- och aktörer kan vända filmer till destinationens fördel 
genom olika marknadsföringskampanjer. Även nya företag, tjänster och varor 
kan skapas genom populärkultur- och filmturism vilket i sin tur kan förlänga en 
destinations besökssäsong. Dock är många turistorganisationer- och aktörer 
långsamma med att dra nytta av de potentiella fördelar populärkultur- och 
filmturism kan ge deras verksamhet och destinationen de verkar på. Vidare 
menar Hudson och Ritchie (2006) att aktiviteter på destinationen kopplade till 
en film eller TV-serie, som till exempel utställningar av filmrekvisita, 
filmkartor och guidade turer, verkar ha mest inflytande i att locka filmturister 
att besöka destinationen. Detta kan i sin tur kan ge betydande och långsiktiga 
ekonomiska-, och sociala effekter.  

 

Tidigare forskning har fokuserat på motivationen hos turister att besöka 
inspelningsplatser (Ángeles Oviedo-García, Castellanos-Verdugo, Trujillo- 
García & Mallya, 2016), hur filmturism påverkar turismflöden till 
destinationen (Riley, Baker & Van Doren, 1998; Tkalec, Zilic & Reacher, 
2017; Suni & Komppula, 2012), hur filmturism kan påverka destinationsimage 
(Kim & Richardson, 2003), turisters upplevelser av inspelningsplatser (Carl, 
Kindon & Smith, 2007), samt filmturism som marknadsföring (Hudson & 
Ritchie, 2006). Utifrån rekommendationer för fortsatt forskning i de tidigare 
nämnda studierna ser vi ett behov av forskning kopplat till effekten av 
filmturism på restauranger, butiker samt mindre geografiska områden (Tkalec, 
Zilic & Reacher, 2017), filmturismens potential på destinationsnivå (Hudson & 
Ritchie, 2006), men även pullfaktorer på destinationen som lockar filmturister 
att besöka platsen (Suni & Komppula, 2012). Med utgångpunkt i dessa 
rekommendationer vill vi att vår studie ska bidra med kunskap om hur 
turistaktörer på en destination kan använda sig av populärkulturturism för att 
utveckla sitt utbud.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utforska hur turistaktörer på en destination, där 
populärkulturturism har utvecklats, anpassar sitt utbud till filmturisternas 
efterfrågan genom fallet GoT turismen i Dubrovnik, Kroatien. Utifrån detta 
syfte har en frågeställning tagits fram: 

 
● Hur har turistaktörer använt visuella artefakter kopplade till filmturism 

för att möta filmturisternas efterfrågan? 

1.4 Disposition 
I det inledande kapitlet inledning har studiens bakgrund, problemformulering, 
syfte och frågeställning gett kunskap om varför forskning inom ämnet behövs 
och varför populärkulturturism är ett relevant område att studera. 
 
Vidare består uppsatsen av sex stycken kapitel, teoretisk referensram, 
fallstudie, metod, analys, slutdiskussion och slutsatser. I kapitlet teoretisk 
referensram presenteras tidigare forskning inom området samt modeller och 
relevanta begrepp. Avslutningsvis presenteras studiens begreppsram. 
  
I kapitlet fallstudie redovisas studiens fall där kapitlet börjar med att presentera 
fallstudien som metod för att sedan presentera det specifika fallet, vilket är 
Dubrovnik och Game of Thrones.  
 
Metodkapitlet börjar med att presentera studiens forskningsdesign. Därefter 
presenteras de metoder som använts i studien, nämligen autoetnografi, 
observationer och intervjuer. Efter detta redogörs det hur behandlingen av all 
data gått till. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där fördelar och 
nackdelar med studiens metodval diskuteras samt studiens validitet och 
reliabilitet.  
 
I analyskapitlet redovisas resultatet av kodningsanalysen som gjordes av den 
insamlade data. Resultatet presenteras utefter de olika metoderna, där kapitlet 
börjar med att redogöra data från autoetnografi, för att fortsätta med data från 
observationer och intervjuer.  

 
Slutdiskussionen tar upp tre huvudteman som jämförs och kopplas ihop med 
studiens teoretiska referensram.  
 
Studiens avslutande kapitel, slutsatser, presenterar studiens slutsatser samt 
reflekterar över studiens begränsningar och ger förslag på framtida 
forskningsområden.  
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet tar upp relevanta begrepp kopplade till studiens syfte och börjar med 
destinationsutveckling och vad för möjligheter till utveckling det finns för 
destinationer. Vidare tas turismutveckling upp och hur populärkulturen kan 
påverka både utvecklingen av destinationen men även utvecklingsmöjligheter 
för turistföretagen. Souvenirer och andra visuella artefakters betydelse och 
påverkan på turistaktörernas utbud bygger vidare på turism- och 
destinationsutvecklings delen.  

 

Fortsatt tas populärkulturturism upp där tre strategier om gällande popkultur 
inducerad turismutveckling utifrån Larson, Lundberg och Lexhagen (2013) 
studie presenteras. Därefter tas begreppet filmturism upp, där en modell av 
Hudson och Ritchie (2006) presenteras. Modellen tar upp 
exploateringsmöjligheter av filmmarknadsföring för destinationer där specifika 
framgångsfaktorer för filmturism tas fram. Kapitlet avslutas med studiens 
tillvägagångsätt och begreppsram.  

2.1 Destinationsutveckling 

Utveckling är synonymt med framsteg, vilket innebär positiva förvandlingar 
och bra förändringar (Sharpley & Telfer, 2002). För en destination finns det 
alltid möjligheter att utveckla mer, till exempel genom nya marknader, nya 
aktiviteter och nya intressen hos turister som öppnar upp nya 
utvecklingsmöjligheter (Gunn & Var, 2002).  
 

Beeton (2005) menar att turismutveckling handlar om att genom olika 
strategier skapa positiva bilder av destinationen för potentiella besökare. Dessa 
strategier har fyra huvudmål; öka turistutgifter, generera sysselsättning, skapa 
en positiv bild av destinationen för potentiella investerare och besökare samt 
locka professionella arbetare till destinationen. Alla huvudmålen är centrala för 
en destinations ekonomiska och sociala utveckling. Turismutveckling 
kännetecknas också av utveckling av turistattraktioner, faciliteter, olika fritid- 
och kulturtjänster, turismstrategier samt introduktion av olika evenemang 
(Beeton, 2005). Turismbranschen är duktig på att utnyttja populärkulturella 
fenomenen då de ofta når en stor publik, både nationellt och internationellt. 
Genom att använda de populärkulturella fenomenen kan nya produkter och 
tjänster uppstå i form av guidade turer, nya souvenirer och filmkartor. I New 
York City har bland annat guidade turer om TV-serierna Sex and the City och 
The Sopranos startats (Beeton, 2005). 

 
Filmturism kan vara en fördel för destinationers utveckling då de kan utvecklas 
till en året runt destination som lockar till sig turister under hela året och inte 
bara under vissa säsonger. Många ser också en möjlighet att öppna nya företag 
eller erbjuda nya varor och tjänster till den nya besöksgruppen. I samband med 
detta blir det möjligt för destinationer att komma åt en helt ny marknad. En 
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nackdel med filmturism är att antalet besökare kan öka drastiskt vilket gör att 
vissa destinationer inte har bärkapaciteten för att klara av den stora ökningen. 
Det kan leda till överbelastade gator, fullbokade hotell och restauranger, 
överflöd av människor samt minskad möjlighet för privatliv och lokala 
faciliteter för lokalbefolkningen. Trycket på destinationen kan alltså bli så högt 
att de inte finns möjlighet att ta emot alla turister (Beeton, 2005; Hudson & 
Ritchie, 2006).  
 

2.1.1 Marknadsföring genom visuella artefakter på destinationen  

Termen strategiskt ”minnesskydd” framtagen av Zauberman, Ratner & Kim 
(2009) beskriver åtgärder en destination kan ta till för att uppmuntra turister att 
bevara minnet av besöket. Souvenirer är ett exempel på artefakter som är 
skapade för att bevara minnet av olika livshändelser, till exempel en semester 
(Zauberman, Ratner & Kim, 2009). Destinationer kan använda sig av 
souvenirer för att stärka sin destinationsimage och skapa kundnöjdhet (Beeton, 
2005) genom att göra turistupplevelsen mer påtaglig. Detta på grund av att 
souvenirer går att ta med hem som ett minne till skillnad från resan som i sig 
inte går ta med hem och spara på samma sätt (Wilkins, 2011). Vanligt 
förekommande souvenirer inom filmturism är DVD-skivor av filmer eller TV-
serier, vykort samt miniatyrer av karaktärer från en film eller TV-serier. För 
filmturister kan souvenirer som är hämtade direkt från inspelningsplatser ge ett 
högt värde (Roesch, 2009). 
 

Populärkultur kan även användas i en destinations marknadsföring, både på 
och utanför destinationen (Long & Robinson, 2009). På Nya Zeeland fanns det 
under en tid stora statyer av karaktärer från Sagan om Ringen filmerna 
utspridda över staden. Dessa statyer stod utställda tillfälligt men återkom ofta 
då de var mycket populära bland besökare. Statyer av de slaget kan vara en 
möjlighet för destinationer att skapa artefakter från film och TV-serier vilket 
kan stärka kundnöjdheten hos turister (Beeton, 2005). Guideböcker kan också 
vara ett bra sätt att presentera en film eller TV-serie. Stilen på guideböcker kan 
variera då vissa fokuserar enbart på inspelningsplatser medan andra fokuserar 
på historien och bakgrunden till filmen eller TV-serien. Guideböckerna kan 
också innehålla fakta om andra platser turisterna kan besöka medan de ändå 
befinner sig på destinationen (Beeton, 2005).  

 
Filmkartor är ett annat bra marknadsföringsverktyg för 
destinationsmarknadsföringsorganisationer (fortsättningsvis DMO) när det 
gäller populärkulturism men framförallt filmturism. Kartor som innehåller 
inspelningsplatser för film och TV-serier har blivit ett viktigt reklamverktyg för 
destinationer och ett sätt för DMO´s att skapa större intresse för filmturism. 
Exempelvis finns det i USA en filmkarta som heter ”The California Film and 
TV map – Hollywood on Location” som innehåller 240 olika inspelningsplatser 
utspritt i Los Angeles. I många fall finns det även interaktiva kartor online likt 
de kartor som finns tillgängliga för besökare på destinationen. Filmkartor som 
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finns på internet har dubbla egenskaper när det kommer till marknadsföring då 
de gör reklam för filmen eller TV-serien i fråga samtidigt som de marknadsför 
destinationen där inspelningar gjorts. Filmkartor på internet kan också 
användas för att försöka sprida ut besökarna mer jämt över året, då DMO’s kan 
marknadsföra att inspelningsplatser oftast går att besöka året om. Generellt är 
filmkartor finansierade av regionala och nationella turistorganisationer 
samtidigt som de flesta guideböckerna är privat eller kommersiellt 
finansierade, ofta skapade av fans (Beeton, 2005).  

2.2 Populärkulturturism  

Dagens populära media påverkar resmål och dess aktiviteter genom att 
konstruera eller förstärka vissa bilder av destinationer. Från mitten av 1900-
talet har film och TV blivit den största massmedian i dagens samhälle och haft 
en stor påverkan på turismen i världen (Beeton, 2005). Film och TV-serier kan 
ha stor betydelse för en destination när det kommer till besökare. Till en början 
är antalet besökare högt men antalet besökare kan snabbt minska och helt 
försvinna (Long & Robinson, 2009). Det finns dock undantag, till exempel 
filmtrilogin Sagan om Ringen där intresset fortfarande är stort på Nya Zeeland 
trots att den sista filmen kom ut år 2004 (New Zealand, 2018).  

 
I en studie av Larson, Lundberg och Lexhagen (2013) används bok- och 
filmserien Twilight Saga (fortsättningsvis Twiligt) som exempel för att 
utforska populärkulturturism. I studien användes fyra destinationer kopplade 
till Twilight; Forks (USA), Volterra (Italien), Montepulciano (Italien) och 
Vancouver (Kanada). Alla destinationer förutom Vancouver fick en stor ökning 
av turister kopplade till Twiligt efter premiären av filmen. Gemensamt för 
Forks, Volterra och Montepulciano var att alla skapade en Twiligt-karta med 
utmärkta Twiligt-attraktioner, en internetsida med Twiligt-tema, sålde 
souvenirer samt anordnade guidade turer. I Forks skapades en Twiligt Central 
som endast sålde Twiligt relaterade produkter och tjänster. Gemensamt med 
Forks använde sig Montepulciano av ett hotell som använts vid inspelningarna 
av filmen som erbjöd logi till besökare. Både Volterra och Montepulciano 
skiljer sig från Forks då de har ett mer begränsat utbud av Twiligt relaterade 
produkter och tjänster. I Italien värderades deras historiska och kulturella arv 
och den turism de hade innan Twiligt turismen. I Vancouver gjordes 
begränsade investeringar till att utveckla produkter och tjänster för Twiligt 
turister. Vancouver har använts som inspelningsplats i många filmer och TV-
serier vilket snarare ses som ett mervärde för den övergripande 
turismupplevelsen än en primär reseanledning hos turister.  
 

Utifrån destinationernas sätt att anpassa sig kunde Larson, Lundberg och 
Lexhagen (2013) se tre strategier gällande popkultur inducerad 
turismutveckling; (1) “konstruerad authensitet av platsen” (fabricating place 
authenticity), (2) “bevarande av platsens autensitet” (guarding place 
authenticity) och (3) “ingen strategi”. Den första strategin, som användes av 
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Forks, handlar om att öka turistflöden till destinationen. Detta uppnås genom 
att utveckla destinationens varumärke som innefattar en tillverkad autenticitet 
av platsen. I Volterra och Montepulciano användes strategi två, vilket innebär 
att de hade en mer samhällsorienterad turismplaneringsmetod och ett mer 
bevakande tillvägagångssätt för att hantera platsens autenticitet. Så istället för 
att maximera fördelarna med Twiligt relaterade turismflöden fokuserade de på 
en sociokulturell hållbar turismutveckling. De ville skapa intresse för deras 
historiska och kulturella arv och hålla Twiligt temat till ett minimum. I 
Vancouver användes ingen strategi då intresset för Twiligt turister var väldigt 
litet (Larson, Lundberg & Lexhagen, 2013).   
 

2.2.1 Filmturism  

Filmturism avser turister som besöker en destination som ett resultat av att 
destinationen har använts som inspelningsplats för en film eller TV-serie 
(Beeton, 2005; Hudson & Ritchie, 2006). En inspelningsplats skiljer sig mot de 
klassiska besöksmålen då de är platser med egenskaper som är viktiga för 
filmen och behöver därför inte vara vackra och unika (Roesch, 2009). Generellt 
sett har filmturism i större städer inte lika stor inverkan som på mindre orter. 
En storstad som New York erbjuder många olika aktiviteter för besökare, vilket 
gör att det finns många olika reseanledningar till att besöka staden. Många av 
dessa reseanledningar har större påverkan på turisters motivation att besöka 
staden än just filmturism (Beeton, 2005). Kulturarv kan vara en reseanledning 
hos turister och Busby och Klug (2001) menar att i film kan kulturella 
betydelser och värderingar kommuniceras. Till exempel används många 
kulturarv som inspelningsplatser vilket leder till att de får ökad popularitet. 
Vissa kulturarv får en mening på grund av att en person eller händelse som 
presenteras i en film eller TV-serie associeras med platsen (Busby & Klug, 
2001).  

 
Hahm och Wang (2011) har gjort en studie om hur en destination borde 
använda sig av de film och TV-serieinspelningar som pågår i området. En 
destination brukar inte ha fullständig kontroll över hur en plats avbildas när den 
används i en film eller TV-serie. Det är ändå viktigt för DMO’s att ta tillvara 
på den exponering destinationen får och se det som en möjlighet att skapa en 
strategi för hur detta kan användas till destinationens fördel. DMO’s bör vara 
medvetna om filmens innehåll för att kunna förstå hur destinationen blir 
avbildad. Det är viktigt eftersom det skapar förståelse om hur besökarna 
kommer uppfatta destinationen. Denna medvetenhet kan hjälpa till med 
marknadsföring samt kommunikation för att använda filmen eller TV-serien till 
sin fördel (Hahm & Wang, 2011).  
 
Hudson och Ritchie (2006) har skapat en modell (se figur 1) för 
exploateringsmöjligheter av filmmarknadsföring för destinationer. Modellen 
visar att filmturism beror på fem olika element: destinationsmarknadsföring, 
destinationens egenskaper, specifika film faktorer, filmfinansiering 
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tillsammans med myndigheternas insatser samt själva platsen. Det finns många 
faktorer som påverkar en destinations framgång inom filmturism efter att en 
film har släppts. Filmkartor har bland annat setts som ett framgångsrikt 
marknadsföringsverktyg för en filmdestination. På vissa destinationer skapas 
en karta med markerade inspelningsplatser från flera olika filmer medans andra 
fokuserar på en specifik film (Hudson & Ritchie, 2006). Filmkartor som ett sätt 
för destinationer att marknadsföra sig är också något som Beeton (2005) tar 
upp. Hon menar att kartornas syfte är att skapa intresse för att besöka 
inspelningsplatser. De kartor som finns på destinationer är ofta skapade och 
producerade av lokala turistaktörer (Beeton, 2005). En annan faktor som är 
framgångsrik är guidade turer. Dessa kan ske på olika sätt, antingen med en 
guide som visar och berättar om använda inspelningsplatser på destinationen 
eller via en självguidad tur där personen själv med hjälp av en karta få gå i 
karaktärens fotspår. Även hotell, attraktioner och museum som använts som 
inspelningsplats promotas för att främja filmturism. En annan viktig 
framgångsfaktor för marknadsföring av filmturism är en webbsida med filmens 
tema som länkar olika turistaktörer som erbjuder ett utbud kopplat till filmen 
elelr TV-serien (Hudson & Ritchie, 2006).  
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Figur 1 - Bearbetad utifrån Hudson och Ritchies (2006) modell för exploatering av 

filmmarknadsföringsmöjligheter. 

2.3 Begreppsram  

Studiens tillvägagångsätt baserades på Volo och Irmiás (2016) forskning om 
filmturism och en destinations marknadsföringsinitiativ efter filmens utgivning. 
Denna studiens konceptuella ramverk, har likt Volo och Irmiás (2016), 
anpassats utifrån Hudson och Ritchies (2006) modell om 
exploateringsmöjligheter av marknadsföring för destinationer som använts som 
inspelningsplats. Denna studie anpassades utifrån modellens 
marknadsförningsinitiativ efter filmens utgivning. Modellen bearbetades för att 
passa studiens syfte och frågeställning, det vill säga visuella artefakter som 
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turistaktörer på destinationen kan använda sig av för att möta filmturisternas 
efterfrågan (se figur 2).  

 

 
Figur 2 - Anpassningsmöjligheter för turistaktörer av filmturism genom visuella artefakter - 

bearbetad utifrån modellen av Hudson och Ritchie (2006).  

  

Filmturism

• Filmkartor
• Souvenirer
• Filmrekvisita
• Affischer 
• Utställningar och visningar med 

filmrekvisita som använts i 
filmen 

• Utmärkta filmikoner, platser och 
scener som använts i filmen 

• Teman och bilder/affischer 
kopplade till filmen för att 
promota företag

Visuella artefakter som aktörer 
använder efter filmutgivning

Destination

Filmproduktion



 

12

3. Fallstudie  
Fallstudie som forskningsdesign användes i studien då Dubrovnik och GoT har 
undersökts som ett enskilt fall. Det som skiljer fallstudier från andra metoder är 
att forskarna är intresserade av att studera specifika drag hos ett speciellt fall 
(Bryman, 2011), t.ex. en händelse, en person, en organisation eller en plats 
samt att fallet är väl avgränsat (Merriam, 1994). Enligt Bryman (2011) kan inte 
ett enda fall vara representativt och resultatet kan därmed inte tillämpas mer 
generellt på andra fall. Däremot menar Merriam (1994) att kvalitativ forskning 
är dynamisk och föränderlig, därmed borde ingen kvalitativ studie gå att 
tillämpa mer generellt. Vidare menar Merriam (1994) att forskare väljer 
fallstudien för djupgående studier av en plats eller händelse istället för att 
försöka dra generella slutsatser. Denna fallstudie har fokuserat på fallet 
Dubrovnik och Game of Thrones med avgränsning till turistaktörer i Gamla 
Stan, Västa Hamnen och ön Lokrum i Dubrovnik. 

3.1 Dubrovnik 

Dubrovnik är en stad i Kroatien med ca 50,000 invånare. Staden ligger i södra 
delen av landet (se bild 1) och många anser att staden är en av Europas och 
världens vackraste städer (Kroatienguiden, 2018). Dubrovnik är ett av 
Kroatiens mest populära turistmål, mycket tack vare den väl bevarade 
medeltida Gamla Stan (Bousfield, 2016). Staden ligger mellan två vikar, med 
omringande berg vilket ger en kontrastfull effekt mot det blåa havet 
(Kroatienguiden, 2018). Turismen är idag Kroatiens viktigaste näring då en av 
fem invånare arbetar inom turismbranschen (Landguiden, 2018c). Under de 
fyra första månaderna år 2018 hade Kroatien 1,9 miljoner turister registrerade 
vilket är en ökning med 10% från året innan (Ministry of Tourism, 2018). Idag 
har landet över tio miljoner utländska besökare per år (Landguiden, 2018a), 
och turismen står idag för mer än en fjärdedel av landets bruttonationalprodukt 
(BNP) (Landguiden, 2018b).  
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Bild 1 - Bearbetad bild av Dubrovniks placering i Kroatien (www.albatros.se, 2018). 
 

Som en del av det forna Jugoslavien (1945 - 1991) var turismen en viktig del 
för landet (Landguiden, 2018c), och Dubrovnik var en mycket populär sol och 
bad destination. Men ingen var beredd på de ekonomiska problem som uppstod 
då turistantalet rasade drastiskt i samband med balkankrigen under 1990-talet. 
Efter kriget samarbetade Dubrovnik med UNESCO för att reparera skadade 
byggnader och omgivningar (Zukowski, 2006) och sedan år 1979 har Gamla 
Stan i Dubrovnik varit med på UNESCO’s världsarvslista (Ministry of 
Tourism, 2016). Under början av 00-talet har turisterna börjat hitta tillbaka till 
Kroatien och Dubrovnik och turismen har fått fäste i landet igen (Zukowski, 
2006). Under 00-talet har också ett stort intresse för att producera TV och film 
i landet vuxit fram, där Dubrovnik har blivit ett av Hollywoods favoritställen 
att spela in på (Kroatienspecialisten, 2018). Utöver GoT har bland annat Star 
Wars: The last Jedi, Bollywood filmen Fan och TV-serien Knightfall spelats in 
i staden (Imdb, 2018d). Några av de senaste produktionerna i Dubrovnik är 
Robin Hood Origions samt den senaste James Bondfilmen 
(Kroatienspecialisten, 2018).   

3.2 Game of Thrones  

Den första säsongen av GoT släpptes våren år 2011 och idag finns det sju 
säsonger med en åttonde och sista säsong som släpps under år 2019. Serien 
baseras på en fantasy-, äventyrs- och dramaserie skriven av George R.R. 
Martin. Handlingen utspelar sig på den mytiska kontinenten Westeros där nio 



 

14

mäktiga familjer kämpar för att få kontroll över de sju kungarikena (se bilaga 1 
för huvudkaraktärer). Samtidigt som konflikter utbreder sig mellan 
kungarikena, vaknar en gammal fiende till liv som hotar dem alla (Imdb, 
2018a). Utöver Kroatien så har scener från GoT också spelats in på Island, 
Malta och Irland samt ett flertal andra länder (Imdb, 2018d).  
 

 
Bild 2 - Game of Thrones scen filmad i Dubrovnik (Imdb, 2018b). 

 

 
Bild 3 - Game of Thrones scen filmad i Dubrovnik (Imdb, 2018c).  
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4. Metod  
I denna studie har kvalitativa metoder använts då det ansågs som mest lämpat 
för att svara på studiens syfte. I studien har en hermeneutisk forskningsansats 
använts då vi genom observationer och intervjuer vill tolka, förstå och 
förmedla (Fejes & Thornberg, 2015) fenomenet GoT turismen i Dubrovnik 
med fokus på turistaktörers anpassning genom visuella artefakter.  

4.1 Forskningsdesign 

I studien användes autoetnografi och observationer som huvudmetoder. 
Semistrukturerade intervjuer användes som kompletterande metod till 
observationerna. Autoetnografi användes genomgående i alla studiens metoder. 
I autoetnografi används egna minnen och erfarenheter (Fangen & Sellerberg, 
2013). Därav kunde vi genom autoetnografi använda våra personliga 
erfarenheter från vårt GoT intresse i de observationer och intervjuer som 
utfördes. Observationer används ofta som metod när fenomenet ska studeras i 
sin naturliga miljö (Halvorsen, 1992; Andersen,1998) och kopplat till studiens 
syfte ansågs observationer som den mest relevanta metoden. Under 
observationerna användes ett observationsschema och tillsammans med 
autoetnografi kunde vi även lägga märke till detaljer med koppling till GoT 
som inte syntes genom visuella artefakter. För att få ut så mycket som möjligt 
av observationerna valde vi först att använda oss av en GoT guidad tur för att 
välja ut de mest lämpade platserna att observera. Vid de semistrukturerade 
intervjuerna användes en intervjuguide med en uppsättning frågor kopplade till 
studiens syfte. Fördelen med intervjuer är att respondenterna oftast ger fylliga 
och detaljerade svar (Bryman, 2011) och fokus låg på att få en uppfattning om 
vad turistaktörer tycker om GoT turismen i Dubrovnik samt om och varför de 
valt att anpassa sitt utbud till de nya filmturisternas intresse. Även i 
intervjuerna användes autoetnografi där våra egna erfarenheter gjorde att vi 
kunde skapa intressanta samtal med respondenterna. Observationerna valdes att 
kompletteras med intervjuer för att se om vi kunde koppla ihop de vi sett i 
observationerna till turistaktörernas åsikter. Dessa två metoder analyserades 
var för sig för att sedan göra en sammanställning av det analyserade materialet 
(se figur 3).  
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Figur 3 - Modell av studiens forskningsdesign. 

4.1.1 Autoetnografi 

Autoetnografi innebär att forskarna använder sig av sina egna minnen och 
erfarenheter (Fangen & Sellerberg, 2013). Chang (2008) definierar 
autoetnografi som ”en kvalitativ forskningsmetod som använder etnografiska 
metoder för att ge kulturell tolkning till de självbiografiska uppgifterna för 
forskare med syfte att förstå sig själv och sig själv i samband med andra” (s. 
56). Vidare skriver Chang (2008) att det är viktigt med positionering av sig 
själv i autoetnografi. Den vanligaste positioneringen är att primära fokusen 
ligger på sig själv och själva livet. En själv är i fokus och andra utforskas 
endast i assisterande relationer med en själv. I denna studie använder vi våra 
personliga erfarenheter och perspektiv för att styra urvalet av studiens syfte 
utan att centrera oss själva. Med denna positionering som tillvägagångsätt 
öppnas en dörr för utredning men vi själva förblir utanför (Chang, 2008). Vi 
har i denna studie använt oss av våra kunskaper och erfarenheter som GoT 
intresserade för att skapa nya och oväntade infallsvinklar samt notera olika 
detaljer som annars kan missas (Fangen & Sellerberg, 2013).  

 

En fördel med autoetnografi är att det från början är ett välkänt ämne då 
författarna använder sig av sig själv och sina egna erfarenheter (Chang, 2008). 
Till denna studie valdes populärkulturturism och fallet Dubrovnik och GoT. 
Eftersom vi båda har ett stort intresse för GoT fanns det redan ett intresse för 
ämnet. Autoetnografi har en påverkan på alla metoder i denna studie. Eftersom 
vi har förkunskaper om GoT gjorde de att vi under observationerna kunde 
känna igen oss på platser som inte var ut markerade som inspelningsplatser. I 
intervjuerna kunde vi använda våra förkunskaper genom att skapa intressanta 
samtal samt relatera respondenternas svar till vår roll som GoT fans.  

 

Autoetnografi är en metod som används för att komma åt intryck och 
upplevelser (Fangen & Sellerberg, 2013). För att samla in data använde vi oss 
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av fältanteckningar under vår fältstudie i Dubrovnik. Anteckningar gjordes i 
samband med observationer och intervjuer där händelser, intryck, tankar och 
känslor registrerades i deras naturliga sammanhang (Chang, 2008). Fokus för 
anteckningarna låg på vad vi, genom våra erfarenheter och relation till GoT 
kände igen och drogs till. Anteckningarna användes för att gå tillbaka och 
reflektera över vad vi upplevt. 

4.1.2 Observationer 

Observationer används ofta när fenomenet ska studeras i sin naturliga miljö 
och vanligtvis ute på fältet (Halvorsen, 1992; Andersen,1998). Observationen 
ska därför ske på ett fält som är relevant för frågeställningen (Bryman, 2011). 
Vidare skriver Bryman (2011) att observation som metodform innebär att 
observatörerna inte är delaktiga och att de inte påverkar miljön eller situationen 
de observerar, samt att de inte har något inflytande på situationen. 
Observationerna för denna studie utfördes i Dubrovnik under fyra dagar i 
mitten av april 2018 med syftet att utforska hur turistaktörer i Dubrovnik 
använder sig av visuella artefakter kopplade till GoT för att möta 
filmturisternas efterfrågan. Observationerna var dolda då ingen visste om att de 
pågick (Holme & Solvang, 1997). Ett observationsschema användes för att 
skapa en bättre struktur av vad vi skulle observera (se bilaga 2).  

 

Innan observationer genomförs kan det vara bra att göra en kartläggningsrunda. 
Det innebär att olika platser besöks och kollas upp innan plasterna som ska 
observeras bestäms, ett så kallat selektivt val (Fangen & Sellerberg, 2013). En 
kartläggningsrunda gjordes under första dagen i Dubrovnik i form av en guidad 
GoT tur. Detta gjordes för att skapa en uppfattning om viktiga platser kopplade 
till GoT. Utifrån den guidade turen valdes sedan de platser som ansågs mest 
relevanta för att svara på studiens frågeställning genom observationer. Totalt 
valdes fyra platser ut för observation (se bild 4 och 5) vilket gjorde att en 
observation om dagen utfördes. 
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Bild 4 - Observationskarta, 1. Västra Hamnen, 2. Strandun, 3. Jesuittrappan (Google Maps, 
2018). 

 

 
Bild 5 - Observationskarta, 4. Lokrum (Google Maps, 2018).  
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Observationerna utfördes på följande platser:  

 

 
Bild 6 - Strandun (bild tagen av författarna).  
 

Strandun  

Strandun (se bild 6) är huvudgatan i Gamla Stan, Dubrovnik. Huvudingången 
Pile Gate leder in till västra delen av gatan. Strandun är Gamla Stans bredaste 
gata och delar upp den i norra- och södradelen. På Strandun sker alla stora 
evenemang och det är även här majoriteten av alla shoppingbutiker finns 
(Dubrovnik Tourist Board, 2018). Trots att Strandun inte har använts som 
inspelningsplats för GoT valde vi att ha med Strandun som en av våra 
observationsplatser. Detta då det är huvudgatan i Gamla Stan samt att 
majoriteten av alla shoppingbutiker ligger placerade längs med gatan. 
Observationen utfördes den 18 april 2018.  
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Bild 7 - Jesuittrapporna (bild tagen av författarna). 
 
Jesuittrappan 

Jesuittrappan (se bild 7) används i GoT som the Great Steps of Baelor i King's 
Landing. Den kända scenen ”Walk of Shame” från säsong fem av GoT utspelar 
sig på Jesuittrappan. Trappan ligger i Gamla Stan med anslutning till Gundulic 
torget, Jesuit kyrkan av St Ignatius och Collegium Ragusinumthe (Dubrovnik 
Tourist Board, 2018). Då Jesuittrappan har använts till en av seriens mest 
kända scener och därav har en stark koppling till GoT valde vi att använda 
platsen till våra observationer. Observationen utfördes den 19 april 2018.  
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Bild 8 - Västra Hamnen (bild tagen av författarna). 

 
Västra Hamnen, Dubrovnik  
Västra hamnen i Dubrovnik (se bild 8) används i GoT som bland annat 
Blackwater Bay. Scenen där karaktären Myrcella Baratheon skickas iväg med 
båt till staden Drone har spelats in här. Hamnen har utsikt över fortet 
Lovrijenac som i serien har använts som the Red Keep. Västra Hamnen valdes 
som observationsplats då den har starka kopplingar till GoT samt att ett flertal 
scener har spelats in där. Observationen utfördes den 20 april 2018. 
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Bild 9 - Lokrum/Järntronen (bild tagen av författarna). 

 

Lokrum 

Lokrum är en ö som ligger en kort båttur från Gamla Stan, Dubrovnik. I 
Benedictine klostret (Benedictine Monastery) på ön finns en GoT besökscenter 
med en utställning av bland annat en exakt kopia av järntronen som har en 
viktig del i serien (se bild 9). Ön har även använts som inspelningsplats för 
staden Qarth som bland annat karaktären Daenerys besöker i säsong två. Då 
Lokrum både har en GoT utställning och har använts som inspelningsplats i 
serien valdes platsen runt Benedictine klostret på ön som observationsplats. 
Observationen utfördes den 21 april 2018.  

4.1.3 Intervjuer  

För att komplettera observationerna gjordes fyra semistrukturerade intervjuer 
(se tabell 1). Vid semistrukturerade intervjuer använts en uppsättning frågor, 
även kallat intervjuguide, men där ordningen av frågorna kan variera 
(Andersen, 1998). De semistrukturerade intervjuerna utfördes på några utvalda 
turistaktörer i Dubrovnik som alla har koppling till GoT. Intervjuerna var 
mellan 15 - 20 minuter långa och utfördes på plats hos respektive företag, med 
undantag från intervjun med David som skedde under den guidade turen. Fokus 
i semistrukturerade intervjuer ligger på den som intervjuas ståndpunkter 
(Andersen, 1998), därför inriktade sig frågorna till om eller hur turistaktörerna 
anpassat sitt utbud till den nya typ av filmturister som besöker staden (se bilaga 
3).  

 
Ett strategiskt urval gjordes inför valet av respondenter till intervjuerna. Det 
innebär att valet av respondenter är ett icke sannolikhetsurval, och görs utifrån 
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en önskan från forskarna om att intervjua personer som är av relevans för den 
forskningsfråga som finns (Bryman, 2011). Eftersom intervjuerna för denna 
studie är en kompletterande metod gjordes några färre intervjuer än vad som 
vanligtvis krävs när intervjuer är huvudmetod. Därför var det av vikt att 
intervjua personer som kunde ge oss svar på de frågeställningen som finns i 
studien.  

 
Tabell 1 - Intervju respondenter 

Nr Namn* Företag  Plats   Koppling till 
GoT 

1 David Dubrovnik 
Walking Tours 

Gamla Stan, 
Dubrovnik 

Guidad tur om 
GoT 

2 Maria Restaurang 
Kupon 

Gamla Stan, 
Dubrovnik  

GoT meny 

3 Anna  Dubrovnik City 
Shop 

Gamla Stan, 
Dubrovnik 

Butik med endast 
GoT souvenirer 

4 Sara Dubrovnik 
Tourist Board  

Västra Hamnen, 
Dubrovnik  

Turistinformation 
med information 
om olika GoT 
aktiviteter  

*Namnen är pseudonymer.  

4.2 Bearbetning av data 

Vid de fyra observationerna skrevs fältanteckningar ner med utförliga 
beskrivningar om vad som fanns på observationsplatsen. Intervjuerna med 
Maria och Sara blev inspelade efter att de gett sitt godkännande. Fördelen med 
att spela in interjuver är att intervjuaren slipper bli distraherad på grund av 
anteckningar som måste skrivas ned (Bryman, 2011). Inspelningar av 
intervjuerna gjordes för att få med all information från respondenterna. I vissa 
fall finns det däremot ingen möjlighet att spela in en intervju (Bryman, 2011), 
som vid intervjun med David då anteckningar fick skrivas ned. Davids intervju 
gjordes i samband med den guidade GoT turen vilket gjorde det enklare att ta 
anteckningar då det hade blivit svårt att spela in under turens gång. Under 
intervjun med Anna skrevs anteckningar ner, men Anna skickade också sina 
svar till oss via mejl. Fältanteckningarna från observationerna samt 
autoetnografin renskrevs på dator. De två intervjuerna som spelats in 
transkriberades sedan ordagrant. Transkribering är ofta en tidskrävande 
process, men fördelen är att respondenternas alla ord finns utskrivna, vilket kan 
underlätta analysen av intervjuerna (Bryman, 2011). De anteckningar som 
skrevs från intervjuerna med Anna och David renskrevs på dator. Om någon 
information saknades erbjöd sig alla respondenter att vi kunde kontakta dem 
med frågor via mejl.  
 



 

24

Efter transkribering och renskrivning av all data påbörjades kodning av 
materialet. Kodning innebär att utifrån transkribering och anteckningar skapa 
olika kategorier (Alvesson & Sköldberg, 2017). Kodning brukar delas in i olika 
nivåer (Bryman, 2011) och börjar med öppen kodning. Öppen kodning innebär 
att varje mening av den data som finns analyseras mening för mening och får 
sina egna koder (Alvesson och Sköldberg, 2017), exempelvis i form av 
marginalanteckningar på transkriberingen av det insamlade materialet 
(Bryman, 2011). I denna studie skrevs de olika koderna ner i form av 
marginalanteckningar på kopior av transkriberingen och utifrån den öppna 
kodningen skapades två huvudteman som all data delades in i. Slutligen 
gjordes en färgkodning där de olika kategorierna och tillhörande data fick en 
varsin färg, grön och gul (se bilaga 4). Grön var temat ”GoT artefakter i 
verksamheten hos turistaktörer” och gul var temat ”visuella artefakter kopplade 
till GoT i utbudet hos turistaktörer”. Detta gjordes för att enkelt kunna urskilja 
vilken data som tillhörde vilket tema.  

4.3 Metoddiskussion 

En risk med observationer är att det är lätt att iaktta vissa saker men lätt att 
missa andra saker (Bryman, 2011). Observationer kan hjälpa till att skapa en 
helhetsbild samtidigt är det omöjligt att observera allt då det är för mycket att 
studera, vilket innebär att det alltid är något som kommer missas (Fangen & 
Sellerberg, 2012). För att undvika att missa viktiga saker och för att få ut det vi 
behövde från observationerna för att besvara studiens frågeställning använde vi 
oss av ett observationsschema.  
 
Fördelen med interjuver som metodval är att svaren på frågorna ofta är fylliga 
och detaljerade (Bryman, 2011), samt att de ger information som är av direkt 
relevans för syftet (Björklund & Paulsson, 2015). Samtidigt kan intervjuer ge 
svar på frågor som skulle vara omöjligt att få enbart genom observationer. 
Däremot kan intervjuer vara väldigt tidskrävande då de innebär mycket 
planering inför genomförandet (Bryman, 2011). Intervjuerna i denna studie 
användes som kompletterande till de observationer som gjordes med syfte att 
se om svaren turistaktörerna gav stämde överens med resultatet från de utförda 
observationerna. En svaghet med intervjuerna som utfördes i denna studie är att 
antalet intervjuer som gjordes var endast fyra stycken. Dock menar Bryman 
(2011) att det är svårt att avgöra hur många intervjuer som behövs för att uppnå 
teoretisk mättnad.   

 
I autoetnografi är minnet en primär källa till information i studien. När 
autoetnografi används som metod är det viktigt att inte förlita sig för mycket på 
sitt minne som källa då minnet kan forma och censurera tidigare erfarenheter. 
Därför är det bra att komplettera autoetnografi med data från externa källor, till 
exempel genom observationer och intervjuer som vi gjort i denna studie. Flera 
olika källor kan förbättra innehållets trovärdighet samt studiens validitet 
(Chang, 2008).  
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Bryman (2011) menar att validitet och reliabilitet är de viktigaste kriterierna 
för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar. Validitet kan 
förklaras genom att det ska finnas en bra överensstämmelse mellan forskarens 
empiri och de teoretiska idéer den utvecklar (Bryman, 2011). Validiteten är 
också beroende av att forskarna samlar in relevant data istället för data som 
inte svara på studiens syfte (Kylén, 2004). I denna studie anser vi att validiteten 
är god då ett observationsschema samt en intervjuguide användes under 
fältstudien i Dubrovnik så att rätt saker kopplade till studiens syfte och 
frågeställning undersöktes. Som tidigare nämnt ökar validiteten för 
autoetnografi vid kompletterande av data från externa källor, därav ger våra 
observationer och intervjuer ökad validitet. Reliabilitet handlar om huruvida 
resultatet av en studie kan bli densamma om studien utförs igen, eller om det 
resultat man fick berodde på slumpmässiga eller tillfälliga betingelser 
(Bryman, 2011). Reliabilitet kan vara svårt att uppnå i en kvalitativ studie då 
sociala miljöer och betingelser kan ändras över tid (Bryman, 2011). Dock 
kommer studien ha en hög intern reliabilitet då vi genom ett 
observationsschema bestämde vad som skulle observeras och hur vi skulle 
tolka det.  
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5. Analys  
I detta kapitel presenteras studiens resultat av den data som samlats in genom 
autoetnografi, observationer och semistrukturerade intervjuer. De resultat som 
presenteras är bearbetat utifrån transkribering samt kodning och har 
kategoriserats utifrån metod och de teman som etablerats under kodning. 
Avslutningsvis sammanfattas resultatet i en sammanställning.  

5.1 Autoetnografi 

Då vi båda har ett stort intresse av GoT kände vi att ämnet populärkulturturism 
intresserade oss. Vi valde GoT då det är en populär serie som vi båda tycker 
om. Serien i sig är väldigt oförutsägbar med spänningsfyllda avsnittsavslut och 
en blandning av drama, äventyr och fantasy. Enligt oss är GoT väldigt bra 
regisserad och producerad med många häftiga scener med intressanta 
kameravinklar som verkligen drar med en in i handlingen. Dessa faktorer tror 
vi påverkar populariteten av serien som idag är känd över hela världen. 
Dubrovnik har använts till många scener i serien och är starkt sammankopplat 
med huvudstaden i GoT, King’s Landing. På grund av vårt stora intresse för 
GoT har Dubrovnik länge varit ett önskat resmål. Vi valde Dubrovnik till 
studien på grund av den starka kopplingen till serien samt att den använts i 
många scener där inspelningsplatserna ligger nära varandra. Då vi båda är GoT 
fans samt har ett intresse av att besöka Dubrovnik kändes ämnet 
populärkulturturism och fallet GoT och Dubrovnik självklart för studien.  

 

Att besöka Dubrovnik som GoT fans var en upplevelse. Miljön och 
arkitekturen i staden skapade en känsla om att befinna sig i King’s Landing. 
Speciellt när det första vi såg när vi hoppade av flygplatsbussen var utsikten 
över Västra Hamnen och fortet Lovrijenac, som båda använts i serien. Dock 
förväntade vi oss att det tydligare skulle synas att staden använts som 
inspelningsplats. Det var endast genom våra personliga erfarenheter vi kände 
igen olika inspelningsplatser då ingen av dom var markerade på något sätt. 
Skulle en person komma dit ovetandes om GoT skulle det inte vara speciellt 
tydligt att platsen även är känd som King’s Landing. 

 

Flertalet av turistaktörerna hade anpassat sitt utbud för oss GoT turister, till 
exempel genom guidade turer och souvenirer. Vi fick intrycket av att samtidigt 
som många turistaktörer hade anpassat sitt utbud till GoT var det noga med att 
bevara och visa sin historia, kultur och tradition i sitt utbud. Till exempel fanns 
det guidade turer om GoT kombinerat med Dubrovniks historia samt att 
majoriteten av alla souvenirbutiker hade ett blandat utbud med GoT och 
souvenirer kopplade till Dubrovnik och Kroatien. Under observationerna var 
det lätt att lägga märke till de olika GoT varor som fanns i de olika butikernas 
utbud och vårt intresse gjorde att vi uppskattade de GoT produkter butikerna 
hade i sitt utbud.  
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Vid intervjuerna med några turistaktörer som valt att anpassa sitt utbud till den 
efterfrågan som finns av GoT turister kunde vi skapa spännande samtal med 
vår kunskap och erfarenheter av serien. Det var intressant att få veta varför 
dessa turistaktörer valt att anpassa sitt utbud till GoT samtidigt som vi 
personligen var intresserade av vad de erbjöd. Flertalet av dem hade också 
personliga erfarenheter av inspelningarna som skett i Dubrovnik. Då vi själva 
är intresserade av serien var det intressant att höra deras motivationer och 
anledningar till att anpassa sitt utbud för att möta våra och andra GoT turisters 
efterfrågan. Majoriteten av de vi intervjuade hade själva ett stort intresse för 
serien och därmed var det en av anledningar till att de valt att utveckla sitt 
utbud. När vi intervjuade David från Dubrovnik Walking Tours fick vi även ta 
del av deras utbud genom en GoT tur. Det var roligt att se alla 
inspelningsplatser i staden med bilder från olika scener som gjorde det ännu 
lättare att koppla platserna till serien och vi kunde förstå varför dessa turer har 
blivit ett populärt inslag på gatorna i Dubrovnik. 

5.2 Observationer  

5.2.1 Visuella artefakter kopplade till Game of Thrones i utbudet hos 
turistaktörer 

Under observationerna som utfördes observerades totalt 18 butiker, med en 
fördelning på 15 stycken längs med Strandun och tre stycken vid Jesuittrappan. 
Av dessa butiker hade tio stycken GoT varor i sitt utbud, vilket är mer än 
hälften av de butiker som observerats. Varje butik hade placerat sitt GoT utbud 
på en egen sektion inne i butiken. Utbudet varierade i storlek beroende på butik 
men de GoT artiklar som återfanns i alla observerade butiker var T-shirts samt 
miniatyrfigurer av både karaktärer och viktiga föremål (exempelvis järntronen 
och drakägg) från serien. I övrigt bestod utbudet av bland annat affischer, 
magneter, muggar, glas, anteckningsböcker, nyckelringar, vykort, 
glasunderlägg, klistermärken, förkläden, flaggor med de olika familjernas 
märken från serien (till exempel Lannister och Stark), kepsar, plånböcker, GoT 
monopol, kuddar, skärp och väskor (se bild 10). Resterande delar i butikerna 
bestod av souvenirer och varor kopplade till Dubrovnik och Kroatien. Det 
fanns även ett Star Wars utbud i tre av butikerna som ett resultat av att 
Dubrovnik använts som inspelningsplats för filmen Star Wars: The last Jedi.  
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Bild 10 - exempel på GoT souvenirer från olika butiker (bild tagen av författarna).  

 

Observationerna i Gamla Stan gjorde det tydligt att majoriteten av de butiker 
som studerats använder GoT i sitt utbud och sin företagsverksamhet. Hälften av 
de observerade butikerna som hade GoT i sitt utbud använde GoT för att 
promota och marknadsföra sitt företag. Av de butiker som observerats längs 
med Strandun använde sig fyra stycken av en tydlig skylt som visar att GoT 
artiklar säljs i butiken (se bild 11). Tre av dessa använde sig också av att visa 
delar av utbudet i skyltfönstret, vanligast var T-shirts. Av de två butiker som 
har GoT varor i sitt utbud vid Jesuittrappan använde sig en av en tydlig skylt 
att de har GoT artiklar till försäljning medans båda marknadsförde vissa delar 
av GoT utbudet i butikens skyltfönster.  
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Bild 11 - Skyltning hos olika butiker (bild tagen av författarna).  
 

Den fjärde observationen utfördes på ön Lokrum, där det officiella GoT 
besökscentret fanns i form av en utställning. Precis efter entrén till 
utställningen möts besökarna av en exakt kopia av den kända järntronen från 
serien. På väggen bredvid järntronen syntes alla familjers märken, till exempel 
Lannister, Stark och Targaryen. Varje märke hade en kort beskrivning om 
familjen samt dess historia. Vidare in i utställningen fanns det två filmer som 
visades på två separata TV skärmar. Filmerna tar en med bakom kulisserna på 
inspelningen av serien. Den ena filmen fokuserar på inspelningar som skett i 
Dubrovnik och närliggande platser i Kroatien medans den andra filmen visade 
hur inspelningen gått till på flera olika platser i Europa. Längre in i 
utställningen fanns det en stor karta över Dubrovnik där flera 
inspelningsplatser var markerade, liknande en filmkarta. Varje markering hade 
både en beskrivning av scenen som spelats in där samt en beskrivning om 
själva platsen och dess historia. Trots att det var en GoT utställning fanns det 
även en del med information om Lokrums historia samt en del som beskrev 
Lokrums djur- och växtliv. Dessa två delar hade ingen koppling till GoT utan 
fokuserade på platsen Lokrum. Att detta besökscenter med utställning fanns 
var inget som tydligt marknadsfördes, varken på ön eller i staden.  

 

I Dubrovnik kunde det även observeras att företag använde sig av GoT 
relaterade bilder och teman i sin företagsverksamhet, detta gällde framförallt 
för guidade turer. De guidade turerna marknadsfördes genom olika broschyrer 
som fanns utspridda över staden, exempelvis vid turistinformationen. Under 
observationen vid både Jesuittrappan och Västra Hamnen observerades ett 
flertal guidade turer. Varje guide använde sig av bilder från serien för att visa 
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turisterna hur platsen använts i den scen eller scener som spelats in där (se bild 
12). På båda platserna syntes flera guidade turer samtidigt, alla med bilder för 
möjlighet till jämförelser och liknelser. Utöver de guidade turerna fanns ingen 
antydan på att dessa platser använts som inspelningsplats i GoT trots att båda 
platserna har stark koppling till serien.  
 

 
Bild 12 - Guidad tur (bild tagen av författarna).  

 

Gamla Stan i Dubrovnik har använts till ett flertal scener i GoT och är starkt 
sammankopplat med seriens huvudstad King’s Landing. Trots den starka 
kopplingen till King’s Landing syntes inget som antydde på detta under 
observationer av de platser som använts under inspelningen. Till exempel har 
Jesuittrappan använts till en av GoT’s mest kända scener men vid vår 
observation kunde vi inte se något i omgivningen som indikerade på att platsen 
använts som inspelningsplats. Samma sak gällde observationen vid Västra 
Hamnen. Platsen har använts till olika scener i serien men vid observationen 
syntes inget som visade på att hamnen använts som inspelningsplats. Det som 
antydde på att platserna använts som inspelningsplatser i GoT var de guidade 
turer som befann sig på platsen under observationen. Vid hamnen där båten till 
ön Lokrum utgick fanns det inte heller något som pekade på att ön använts som 
inspelningsplats eller att ett besökscenter med en GoT utställning fanns på ön. 
När båten ankom till ön fanns det en liten handskriven skylt som beskrev vart 
på ön GoT utställningen fanns. Runt byggnaden som användes för 
utställningen fanns någon enstaka affisch som visade på att utställningen fanns 
i byggnaden men ingången var inte tydligt ut markerad. Byggnaden som 
användes till utställningen har en gårdsplan som använts som inspelningsplats. 
Även där fanns det inget som antydde på det.  
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5.3 Intervjuer 

5.3.1 Game of Thrones i verksamheten hos turistaktörer 

När inspelningarna påbörjades i Gamla Stan kände delar av invånarna att det 
påverkade deras liv på ett negativt sätt, då de kände att de inte kunde röra sig 
fritt i staden. Idag är invånarna mer positivt inställda till inspelningarna, och 
många har insett att GoT gett marknadsföring till Dubrovnik samt fler jobb och 
större intäkter till staden. För invånarna har detta skapat fler arbetsmöjligheter 
och flera företagare har möjlighet att utveckla sin verksamhet. En person som 
såg utvecklingsmöjligheter var David från Dubrovnik Walking Tours som 
startade sin GoT tur år 2014 efter seriens fjärde säsong. Han berättar att:  
 
”Det var efter den fjärde säsongen av Game of Thrones som jag började se en 
tydlig utveckling av filmturister i staden” [David, Dubrovnik Walking Tours]. 
 
David kontaktade då olika resebyråer angående sina nya GoT turer, men han 
fick till en början ingen respons. Idag är guidade turer ett populärt inslag på 
gatorna i Dubrovnik och flera resebyråer har kontaktat David för samarbeten. 
Samtidigt har många av resebyråerna i staden skapat sina egna GoT turer. 
Kryssturismen är stor i Dubrovnik och även dem har insett populariteten av 
GoT guidade turer och skapat egna turer för kryssningsturisterna.  
 
Högsäsongen för Dubrovnik Walking Tours menar David är mellan maj och 
november. Företaget har 15 anställda och arrangerar 18 turer per dag under 
högsäsongen. Sex stycken av de turerna är GoT turer, men de har även turer 
som kombinerar Dubrovniks historia med GoT samt turer med endast 
Dubrovniks historia. För Dubrovnik Walking Tours är GoT turerna tre gånger 
större än deras historieturer. Under högsäsongen kan GoT turerna ha upp emot 
120 besökare, vilket innebär att turen får delas upp i mindre grupper för att ge 
besökarna en bra upplevelse. David berättar att GoT turer är ett vanligt inslag 
bland stans olika guideföretag:  
 
”De flesta företag som arbetar med guidade turer erbjuder idag GoT turer 
men även turer som kombinerar Dubrovniks historia och GoT” [David, 
Dubrovnik Walking Tours].  
 
För att urskilja sig mot sina konkurrenter berättar David att Dubrovnik 
Walking Tours kommer från sommaren 2018 erbjuda en privat guidad GoT tur 
där guiden hjälper till att ta professionella foton på besökarna där de försöker 
återskapa olika scener från inspelningsplatserna. David har även skapat en 
filmkarta där alla inspelningsplatser i den guidade turen är markerade.  
 
I närheten av en av inspelningsplatserna i Gamla Stan ligger restaurangen 
Kupon som är en familjedriven restaurang. Maria berättar att de på sin meny 
erbjuder och serverar en trerätters GoT meny som har funnits de senaste fyra 
åren. Restaurangen serverar traditionell kroatisk mat som ska visa på Kroatiens 
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arv. När Maria läst böckerna som GoT serien har baserats på upptäckte hon 
vissa likheter mellan den traditionella maten från Kroatien och den mat som de 
äter i GoT. Maria berättar: 
 
”Menyn var en till sak vi kunde erbjuda och eftersom vi är stora fans av serien 
kändes det som en självklarhet” [Maria, Restaurang Kupon]. 
 
Maten serveras i speciellt GoT-porslin som är dekorerat med de olika 
familjernas märken (se bild 13). Trots att restaurangen ligger i anslutning till 
Jesuittrapporna, som använts som inspelningsplats, använder inte restaurangen 
någon reklam för att marknadsföra sin GoT meny. Detta på grund av att menyn 
inte går att beställa direkt från restaurangens a la cartemeny utan måste 
förbeställas. Den går att förbeställa via vissa resebyråer samt restaurangens 
hemsida eller vid direktkontakt med restaurangen.  
 

 
Bild 13 - GoT menyn samt porslin med de olika familjernas märken (bild tagen av författarna).  
 
Dubrovnik City Shop är en butik som har specialiserat sig på att sälja GoT 
souvenirer och kläder. Butiken ligger belägen i Gamla Stan och Anna berättade 
att den öppnades år 2015 och sedan dess har hon sett en ökning av antalet 
besökare varje år. Anna berättar:  
 
”Vi öppnade butiken för att kunna dela med oss av vår GoT passion till alla 
besökare, och King’s Landing, Dubrovnik, är det perfekta stället att göra det 
på” [Anna, Dubrovnik City Shop].  
 
Idén är att göra Dubrovnik City Shop till en sevärdhet för alla GoT fantaster 
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som besöker Dubrovnik. Idag är Dubrovnik City Shop den enda butiken i 
Gamla Stan som enbart säljer GoT souvenirer, och enligt Anna har de det 
största utbudet och de lägsta priserna i stan. I butiken säljs licensierade GoT 
handelsvaror inköpa från hela världen och ett mål med butiken är att det ska 
finnas något för varje GoT fanatiker i utbudet. De har även en kopia av 
järntronen som Anna med resterande ägare av butiken byggt själva och den 
skiljer sig 30% i detaljerna från originaltronen. På grund av detta kan de inte 
bli stämda av HBO för att ha kopierat tronen. Järntronen står placerad i butiken 
och besökare har möjlighet att ta bilder när de sitter i tronen.  
 
Intresset för att besöka inspelningsplatser är stort hos filmturisterna i 
Dubrovnik. På Dubrovnik Tourist Board får personalen ofta besök av turister 
som på sina mobiltelefoner visar skärmdumpar från GoT och frågar var 
inspelningsplatserna ligger. På grund av det stora intresset för 
inspelningsplatserna berättar Sara att Dubrovnik Tourist Board tog fram en 
filmkarta år 2014. På kartan var inspelningsplatser markerade och det fanns 
bilder från olika scener med information om de olika inspelningsplatserna. 
Förutom som hjälp till att hitta inspelningsplatser ses kartorna som en souvenir. 
GoT besökarna uppskattar filmkartorna och många samlar på sig flera 
exemplar av den.  
 
Vidare menar Sara att Dubrovnik Tourist Board använder GoT som ett 
marknadsföringsverktyg i olika kampanjer, till exempel genom marknadsföring 
av Dubrovnik som King’s Landing. Men det är inte deras största 
marknadsföringsområde och de har i åtanke att GoT kommer sluta spelas in en 
dag och att de inte kan marknadsföra sig på detta för alltid. Samtidigt tror de 
också att folk som är intresserade av GoT redan vet att Dubrovnik använts som 
inspelningsplats för serien. Istället är det historia, tradition och kultur som är de 
största områdena inom marknadsföring.  

5.4 Sammanställning av analys 
Majoriteten av turistföretagen som studerats har valt att använda sig av GoT i 
sin verksamhet. Detta är speciellt synligt hos souvenirbutiker och guidade 
turer. Flertalet av de butiker som observerats hade anpassat sitt utbud efter 
GoT. De butiker som hade GoT i sin verksamhet använde det på liknande sätt i 
utbud och marknadsföring av sitt företag. GoT har skapat mer jobb samt mer 
intäkter och utvecklingsmöjligheter hos turistföretagen. Dubrovnik Walking 
Tours ser även möjligheter med fortsatt utveckling av sitt GoT utbud i form av 
nya versioner av guidade turer. Även Dubrovnik City Shop ser 
utvecklingsmöjligheter inom GoT området. Majoriteten av turistföretagen i 
studien har kombinerat sitt GoT utbud med Dubrovniks historia, kultur och 
tradition, till exempel Restaurang Kupon, souvenirbutiker, GoT utställningen 
på Lokrum och guidade turer. Dessa tre faktorer är även vad Dubrovnik Tourist 
Board utgår från i sin marknadsföring av destinationen. Än så länge är det bara 
en butik i Dubrovnik som endast har GoT artiklar i sitt utbud, vilket är 
Dubrovnik City Shop.  



 

34

6. Slutdiskussion  
I detta kapitel behandlas tre teman som tagits fram utifrån analysen. Dessa 
teman har kopplats ihop med studiens teoretiska referensram. Det första temat, 
”Bevarande av Dubrovniks historia, kultur och tradition i kombination med 
Game of Thrones”, behandlar Larson, Lundberg och Lexhagens (2013) tre 
strategier i relation till fallet Dubrovnik och GoT. Det andra temat, 
”Turistaktörers anpassning till Game of Thrones”, behandlar hur olika 
turistaktörer i Dubrovnik har anpassat sitt utbud för att möta filmturisternas 
efterfrågan. Guidade turer och souvenirer är områden som diskuteras med hjälp 
av den teoretiska referensramen. Det tredje temat, ”Betydelsen av Game of 
Thrones för destinationen”, diskuterar hur destinationen har påverkats av att 
inspelningarna av GoT som har ägt rum i staden.  

6.1 Bevarande av Dubrovniks historia, kultur och tradition i kombination 
med Game of Thrones  

Larson, Lundberg och Lexhagen (2013) tog i sin studie fram tre strategier 
gällande populärkultur inducerad turismutveckling utifrån fyra destinationer 
med koppling till bok- och filmserien Twilight Saga. Strategierna togs fram 
utifrån destinationens sätt att anpassa sig till utvecklingen av 
populärkulturturism och dessa är; (1) “konstruerad autensitet av platsen” 
(fabricating place authenticity), (2) “bevarande av platsens autensitet” 
(guarding place authenticity) och (3) “ingen strategi”. Fallet Dubrovnik kan i 
denna studie placeras i strategi två. Likt Volterra och Montepulicano i Larson, 
Lundberg och Lexhagens (2013) studie, värderar Dubrovnik sin historia, kultur 
och tradition. Dessa tre faktorer är även vad Dubrovnik Tourist Board i största 
del använder i sin marknadsföring av destinationen. Det syns tydligt att 
turistaktörer i Dubrovnik tar vara på de GoT relaterade turistflöden och 
efterfrågan som finns på platsen, men att de samtidigt vill bevara och skapa ett 
intresse för Dubrovniks historia, kultur och tradition. Till exempel fanns det 
guidade turer som kombinerar GoT med Dubrovniks historia samt i majoriteten 
av de souvenirbutiker som studerats fanns det ett kombinerat utbud av GoT 
varor och varor relaterade till Dubrovnik och Kroatien.  

 

Forks, som var en av studieorterna i Larson, Lundberg och Lexhagens (2013) 
studie, anpassade sig efter strategi ett då de satsade på att öka turistflöden till 
destinationen. I staden skapade de en Twilight Central med endast Twilight 
relaterade produkter och tjänster (Larson, Lundberg & Lexhagen, 2013). Detta 
kan på ett sätt liknas med GoT besökscentret med utställningen som fanns 
beläget på ön Lokrum i Dubrovnik. Skillnaden mellan dessa är att i GoT 
besökscentret kombineras GoT med Lokrums historia samt djur- och växtliv. 
Detta kan kopplas tillbaka till att turistaktörerna vill bevara och samtidigt skapa 
ett intresse för den historia, kultur och tradition som hör till platsen. Det är 
också endast en utställning och besökarna har ingen möjlighet att köpa GoT 
relaterade produkter och tjänster. Besökarna kunde dock ta del av filmrekvisita 
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i form av järntronen vid besöket av utställningen. Utställningar av filmrekvisita 
är enligt Hudson och Ritchie (2006) en faktor som påverkar filmturism positivt 
på en destination. Järntronen är en viktig del i serien och är även i serien 
placerad i King’s Landing. Att ha möjligheten att sitta på järntronen i King’s 
Landing skapar ett mervärde för besökarna.   

 

Gemensamt för Fork, Volterra och Montepulicano var att alla platser använde 
sig av filmkartor, souvenirer och guidade turer kopplade till Twilight för att 
kunna möta de nya turisternas intresse (Larson, Lundberg & Lexhagen, 2013). 
Dessa inslag av anpassning fanns även i Dubrovnik. Tydligast var guidade 
turer och souvenirer kopplade till GoT. Hudson och Ritchie (2006) tar upp 
guidade turer som en framgångsfaktor för utveckling av filmturism på en 
destination. Under observationerna vid Jesuittrappan och Västra Hamnen 
syntes de tydligt att GoT guidade turer var populärt. Ett flertal guidade turer 
kunde observeras och alla använde sig av bilder från olika scener i serien. En 
annan framgångsfaktor som både Hudson och Ritchie (2006) samt Beeton 
(2005) tar upp är filmkartor. I Dubrovnik återfanns två olika filmkartor som 
inte var tydligt marknadsförda. Den första fanns i en irländsk restaurang och 
den hittades på grund av ett tips från David, en karta vi inte hade hittat utan det 
tipset. Den andra filmkartan fanns på Dubrovnik Tourist Board, dock inte 
tillgänglig vid receptionen, utan vi fick den under intervjun. En anledning till 
att den inte fanns tillgänglig kan vara att den var gjord år 2014 och krävde en 
uppdatering av inspelningsplatserna. Nya inspelningsplatser används i serien 
varje år, vilket innebär att en uppdatering av kartan ofta krävs. På grund av att 
filmkartor är ett populärt inslag bland turister kan det tänkas att det är värt att 
uppdatera kartan i samband med de olika säsongerna. Efter sista säsongen av 
GoT som kommer ut nästa år, finns det en möjlighet att skapa en filmkarta med 
alla inspelningsplatser runt om i Dubrovnik som kan användas åren framöver. 
Gemensamt för filmkartorna var att båda presenterade GoT inspelningsplatser 
men också mer turistiska attraktioner såsom kyrkor och stränder samt historia 
om platsen som använts som inspelningsplats. Trots att filmkartor i de tidigare 
nämnda studierna setts som en framgångsfaktor för filmturism syntes detta inte 
i Dubrovnik även fast staden har varit inspelningsplats till GoT men även andra 
filmer och TV-serier.  

 

En annan faktor som påverkar filmturism är att vid platsen ha markerat vilka 
scener som spelats in där (Hudson & Ritchie, 2006). Vid inspelningsplatserna i 
Dubrovnik fanns det inga markeringar som visade på att GoT spelats in där. 
Det fanns inte heller några skyltar som visade vägen till platserna. Detta kan 
bero på att Dubrovnik är intresserade av att bevara det gamla och historiska 
delarna av staden och därför valt att inte sätta upp skyltar och markeringar. På 
grund av detta skulle filmkartor kunna vara ett viktigt inslag i Dubrovnik, då 
kartorna hjälper till att visa var inspelningsplatserna finns. Men som tidigare 
nämnt var filmkartorna inte ett tydligt inslag i Dubrovnik. Våra förväntningar 
innan resan till Dubrovnik var att det skulle vara enkelt att hitta till 
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inspelningsplatserna, i form av skyltar eller en filmkarta. Eftersom GoT är en 
så populär serie trodde vi att Dubrovnik skulle stoltsera över det faktumet 
genom filmkartor och skyltningar. Istället var det mindre än väntat, och den 
guidade turen vi tog i början var ett mycket bra sätt för oss att hitta 
inspelningsplatser.  

 
Enligt Busby och Klug (2001) kan användningen av kulturarv som 
inspelningsplats i film och TV-serier leda till en ökad popularitet. Vissa 
kulturarv kan också få en mening på grund av exponeringen som de får i TV 
och film (Busby & Klug, 2001). Gamla Stan i Dubrovnik har länge varit med 
på UNESCO´s världsarvslista och var redan ett populärt besöksmål långt före 
GoT påbörjade inspelningarna i staden. Det märktes att Dubrovnik som 
destination är stolta över sin historia och sitt kulturarv, och att de är 
intresserade för att bevara det. Ett tydligt mönster var att turistaktörer i 
Dubrovnik valt att göra en kombination av GoT och sitt egna kulturarv. Till 
exempel fick Restaurang Kupon inspiration till sin GoT meny från den 
klassiska och traditionella maten från Kroatien, och menyn serveras i ett 
speciellt GoT porslin. Som tidigare nämnt har guideföretagen också speciella 
turer som kombinerar Dubrovniks historia med GoT i sin verksamhet. 
Turistaktörerna i Dubrovnik har från början haft ett större fokus enbart på det 
historiska och traditionella, för att sedan erbjuda GoT relaterade artefakter i sitt 
utbud i takt med att serien blivit allt populärare.  

6.2 Turistaktörers anpassning till Game of Thrones  

Nya produkter och tjänster uppstår ofta på platser där TV och film har spelats 
in (Beeton, 2005), vilket ger destinationer möjlighet att utvecklas (Gunn & 
Var, 2002). Filmturismen i Dubrovnik har skapat stora utvecklingsmöjligheter 
för de turistaktörer som finns i stan. På grund av att huvudparten av de 
turistaktörer som observerats och intervjuas har anpassat sitt utbud efter GoT är 
det tydligt att det finns en stor efterfrågan på GoT relaterade varor och tjänster. 
Till exempel var de guidade turerna något som observerades ett flertal gånger 
vid en rad olika inspelningsplatser. Alla använde sig av blädderblock med 
bilder från TV-serien. En intressant upptäckt under observationerna var att det 
fanns ett flertal guidade GoT turer redan i mitten av april när Dubrovniks 
högsäsong ännu inte börjat vilket visar på ett stort intresse hos turisterna. Det 
går att förstå varför de guidade turerna är så populära, då det är väldigt 
effektfullt att besöka de olika inspelningsplatserna samtidigt som guiden visar 
upp bilder från olika scener. Det hjälper till att skapa en extra illusion om att 
inspelningarna verkligen tagit plats där. Bilderna som används från serien är ett 
av de viktigaste verktygen för att skapa en fängslande guidad tur. Som 
filmturist och GoT fantast var en guidad tur ett roligt inslag under besöket i 
Dubrovnik, då en av de största reseanledningarna för filmturister är att besöka 
inspelningsplatser. Andra turistaktörer verkar också ha insett populariteten av 
de guidade turerna då allt fler resebyråer och även kryssningsfartyg erbjuder 
sina egna guidade GoT turer i Dubrovnik. Ett bevis på att de guidade turerna är 
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populära är alla de broschyrer om turerna som fanns utspridda runtom Gamla 
Stan.  
 
Artefakter såsom souvenirer hjälper besökare att spara minnet från en resa 
(Beeton, 2005), och inom filmturism är det vanligt förekommande med 
souvenirer inspirerade från TV och film (Roesch, 2009). Zauberman, Ratner 
och Kims (2009) term strategiskt ”minnesskydd” beskriver hur destinationer 
kan arbeta för att uppmuntra turister att bevara minnet av sitt besök på en 
destination, exempelvis genom souvenirer som besökarna kan ta med hem. 
Hudson och Ritchie (2006) har i sin modell med souvenirer som en faktor som 
har stor påverkan när det kommer till filmturism. I fallet Dubrovnik är 
souvenirer ett av de tydligaste visuella artefaktinslagen i staden. Ett stort antal 
butiker i Gamla Stan erbjöd GoT relaterade souvenirer, men det var bara 
butiken Dubrovnik City Shop som var en renodlad GoT butik. De andra 
butikerna erbjöd ett blandat utbud med både GoT artiklar samt souvenirer 
kopplade till Dubrovnik och Kroatien. Butikerna erbjuder alltså fortfarande ett 
stort sortiment av de klassiska varorna, medan sektionen med GoT tagits in i 
sortimentet på grund av GoT’s popularitet och många turistaktörer vill vara 
med medan intresset för serien är stort. I rollen som fans uppskattade vi de 
utbud som fanns i butikerna och lockades till att besöka butikerna när GoT 
utbudet marknadsfördes. Mer än hälften av de butiker som hade GoT i sitt 
utbud marknadsför det i butikens skyltfönster. Därav kan det antas att de anser 
att GoT artiklar kan vara bra reklam för att locka in folk i butiken. GoT var inte 
det största marknadsföringsverktyget hos Dubrovnik Tourist Board utan de 
fokuserade på kultur, historia och tradition. Samma tankar verkar gå hos många 
av butikerna i Gamla Stan då de väljer att fokusera platsen Dubrovnik och dess 
historia i sin marknadsföring och utbud. 

 

Ett vanligt inslag bland souvenirer för filmturister är DVD-skivor med filmer 
eller säsonger av serier (Roesch, 2009). DVD-skivor var något som inte 
återfanns i utbudet hos någon av butikerna i Dubrovnik. Detta kan delvis bero 
på att folk idag använder sina datorer för att kolla på TV-serier och filmer från 
streamingtjänster som Netflix och HBO. På grund av detta kan försäljningen av 
DVD-skivor ha gått ned. Det fanns inte heller några souvenirer som var tagna 
direkt från inspelningsplatserna utan istället väljer butikerna att fokusera på 
andra souvenirer, exempelvis miniatyrfigurer som kan ha ett högt samlarvärde 
för turisterna. Att butiker i Dubrovnik erbjöd GoT souvenirer känns inte så 
konstigt, då souvenirer i allmänhet känns som ett vanligt inslag på 
turistdestinationer som skapar intäkter för butikerna och kundnöjdhet  
bland turisterna.  
 
Enligt Beeton (2005) kan guideböcker vara ett bra sätt att presentera en film 
eller TV-serie. Guideböckerna kan vara av varierande slag och kan innehålla 
info om inspelningsplatser och om bakgrunden eller historian till en film eller 
serie (Beeton, 2005). Likt DVD-skivorna var guideböcker något vi inte såg till 
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i Dubrovnik. Det finns en möjlighet att utbudet kan se annorlunda ut efter att 
alla säsonger av serien sänts. Guideböcker och DVD-skivor kan tänkas bli 
populärare på destinationen efter seriens slut, då hela säsongsboxar kan säljas 
och guideböcker får med alla inspelningsplatser och all historia rörande serien.  

6.3 Betydelsen av Game of Thrones för destinationen  

Hahm och Wangs (2011) studie om hur destinationer bör använda sig av film 
och TV-inspelningar belyste att det är viktigt för DMO´s att ta tillvara på den 
exponering destinationen får genom TV-serier och filmer. Medvetenheten om 
exponeringen kan sedan användas till turistaktörernas egen fördel (Hahm & 
Wang, 2011). Dubrovnik Tourist Board använder GoT till viss del i sin 
marknadsföring av staden. Samtidigt vill de inte förlita sig allt för mycket på 
GoT då de har i åtanke att serien en dag kommer ta slut. Serien kommer sända 
sin sista säsong år 2019, så populariteten för serien kommer nog finnas kvar ett 
antal år framöver. Samtidigt är det en stor utmaning att försöka förutspå hur 
länge serien kommer vara en reseanledning för turister. Det kan bli svårigheter 
för turistaktörer att veta hur länge det är värt att satsa på GoT i sina 
verksamheter. Dock använder sig redan många turistaktörer i Dubrovnik av 
GoT i sitt utbud. Det finns även möjligheter för fler turistaktörer att utöka sitt 
utbud med GoT relaterade produkter. GoT en av världens största TV-serier så 
risken att intresset för serien skulle försvinna inom de närmsta åren kan antas 
vara osannolikt. På Nya Zeeland är intresset för filmtrilogin Sagan om Ringen 
fortfarande stark, trots att den sista filmen hade premiär år 2004 (New Zealand, 
2018). Intresset för inspelningsplatserna i Dubrovnik har pågått i cirka fyra år, 
men det finns stora möjligheter att filmturister kommer att besöka 
inspelningsplatserna även i framtiden. Detta gör att turistaktörer i Dubrovnik 
har stora möjligheter att använda sig av GoT i flera år framöver.  
 
Enligt Beeton (2005) handlar turismutveckling om fyra huvudmål, nämligen att 
öka turistutgifter, generera sysselsättning, skapa en positiv bild av 
destinationen för potentiella investerare och besökare samt locka arbetare till 
destinationen. I Dubrovniks fall kan vi se att GoT har hjälpt staden att utveckla 
tre av dessa mål. Sysselsättningen har ökat i form av att fler arbetsmöjligheter 
har skapats i staden och företagare har fått möjligheter att utveckla sitt utbud. 
Intäkter från turisterna har ökat i takt med att antalet filmturister har blivit 
större och användningen av GoT bilder i marknadsföring har hjälpt till att locka 
fler besökare till Dubrovnik. Respondenterna anser också att filmturisterna är 
bra för destinationen och att de är välkomna till Dubrovnik. De har också märkt 
att filmturisterna är redo att spendera pengar på destinationen, till skillnad mot 
kryssningsturisterna som bara stannar i staden några timmar utan att spendera 
några pengar. Att använda filmturism som ett turismutvecklingsverktyg verkar 
ha fungerat till Dubrovniks fördel. Trots att Dubrovnik inte satsar fullt ut på 
GoT och filmturism så har de plockat upp vissa delar för att möta 
filmturisternas efterfrågan.   
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Beeton (2005) menar att filmturism inte får lika stor inverkan på storstäder som 
det får på mindre orter. Storstäder har flera olika reseanledningar för besökare 
medan mindre orter inte har lika många och kan därför påverkas starkare av 
filmturism (Beeton, 2005). Dubrovnik är en stad med ca 50.000 invånare och 
får därför räknas som en mindre ort. Trots detta har Dubrovnik en rad olika 
reseanledningar som lockar turister till staden. Förutom filmturister lockar 
staden till sig historiskt intresserade, kryssningsturister och många inhemska 
besökare. Filmturismen har inverkan på Gamla Stan i Dubrovnik då 
turistaktörerna har anpassat sig genom att ha skapat varor och tjänster runt 
filmturisterna. Detta är dock inget som tar över stadsbilden, utan staden 
erbjuder också mycket annat.  

 
  



 

40

7. Slutsatser 
Eftersom syftet till denna studie var att utforska hur turistaktörer anpassat sitt 
utbud i relation till filmturisternas efterfrågan kan det konstateras att 
majoriteten av turistaktörer i Dubrovnik har utvecklat och anpassat sitt utbud 
relaterat till GoT genom visuella artefakter. De visuella artefakter som 
turistaktörer använder sig av i sitt utbud är bland annat GoT souvenirer, 
skyltning och marknadsföring för sitt GoT utbud, en utställning av 
filmrekvisita, filmkartor, bilder vid guidade turer och ett speciellt framtaget 
GoT porslin. Dock är det endast en butik som är en renodlad GoT butik. 
Resterande turistaktörer kombinerar GoT med ett utbud kopplat till Dubrovnik 
och Kroatien. Utifrån detta kan en slutsats dras att turistaktörer i Dubrovnik har 
anpassat sitt utbud till filmturisternas intressen och efterfrågan samtidigt som 
de vill bevara och skapa intresse för platsen Dubrovnik.  

7.1 Egna reflektioner 

Våra förväntningar inför resan till Dubrovnik var att staden skulle ha gjort 
större anpassningar till filmturisterna. På plats i Dubrovnik tyckte vi till en 
början att staden hade anpassat sig väldigt lite till filmturisterna då vi hade en 
bild inför resan att det skulle märkas tydligare att GoT spelats in i staden. Efter 
att ha varit i Dubrovnik ett antal dagar samt gjort observationer och intervjuer 
kunde vi dra slutsatsen att historia, kultur och tradition var tre viktiga aspekter 
vid marknadsföring av Dubrovnik. De historiska delarna av staden är en viktig 
del av Dubrovnik och turistaktörer i staden arbetar för att framhäva och 
marknadsföra detta. Samtidigt som flera turistaktörer har ett GoT anpassat 
utbud känns det inte som att detta tar över staden, istället kompletterar 
filmturismen i staden och det gamla klassiska Dubrovnik varandra på ett bra 
sätt. Dubrovnik är ett bra exempel på hur filmturism kan se ut på en destination 
då filmturisternas efterfrågan har tillgodosetts samtidigt som staden har lyckats 
bevara sin klassiska och historiska identitet. I vår mening har Dubrovnik 
anpassat sig tillräckligt för att möta GoT turisternas efterfrågan och behov. 
Trots att våra förväntningar inte uppfylldes anser vi att en plats som Dubrovnik 
erbjuder ett stort utbud av varor och tjänster som visar på deras historia och 
tradition, vilket inte borde försvinna eller glömmas bort på grund av 
utvecklingen av filmturism. Därav blir kombinationen av GoT och Dubrovnik 
ett bra exempel på hur turistaktörer anpassat sig och tillgodosett filmturisternas 
efterfrågan samtidigt som de bevarar sin historia, tradition och kultur.  

7.2 Begränsningar och förslag till framtida forskning 

En av studiens begränsningar var att fältstudien utfördes under lågsäsong. 
Detta kan ha påverkat studien då alla butiker inte öppnat ännu vilket gör att 
resultatet kan ha blivit annorlunda om fältstudien skett under högsäsong. En 
annan sak som kan ha påverkats av lågsäsong är den obefintliga 
marknadsföringen för GoT besökscentret med utställningen på Lokrum, både i 
staden, vid båten till Lokrum och på ön. Båtarna till Lokrum hade börjat gå tio 
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dagar innan fältstudien ägde rum vilket kan ha en påverkan på hur de 
marknadsför utbudet som fanns på ön. En annan begränsning som kan ha 
påverkat resultatet är att vi båda har ett intresse för GoT, vilket kan ha lett till 
att vi båda såg GoT utbudet i Dubrovnik som enbart positiva förändringar 
vilket kan ha gjort oss mindre kritiska.  
 
Denna studies fokus låg på att studera hur turistaktörer på en destination använt 
sig av visuella artefakter för att möta filmturisternas efterfrågan. Ett förslag till 
framtida forskning skulle kunna vara att studera ur filmturisternas perspektiv 
och undersöka vad de är intresserade av för utbud på en destination som 
använts som inspelningsplats.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Game of Thrones huvudkaraktärer 
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Källa: HBO (2018).  
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Bilaga 2 - Observationsschema 
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Bilaga 3 - Intervjuguide  
 

Intervjufrågor på svenska 
 Berätta om er verksamhet.  

 
 Varför valde ni att anpassa ert utbud till GoT-turisternas efterfrågan? 

 
 När började ni se ökningen av GoT-turisterna och fick idén att utveckla ert 

utbud? 
 

 Vad är den vanligaste frågan ni får om GoT från turister? 

   

 

Intervjufrågor på engelska  
 Tell us about your business.  

 
 Why did you choose to adapt/adjust your business to the GoT tourists?  

 
 When did you start to see the increase of the GoT tourists and got the idea to 

develop your business? 
 

 What is the most common asked question about GoT from tourists?  
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Bilaga 4 - Exempel på kodning 

 

Exempel av kodning från fältanteckningar från observation.  

 


