
Institutionen för Service Management   SMTX06 Kandidatuppsats 15 HP 2009 

 
 

 

 

Destination Serbien 
 

En studie angående trafikinfrastrukturens påverkan på platsutveckling 
 

 
 
 
 
 
 
Handledare:           Författare: 

Lena Eskilsson          Anna Boström Hult  

Ola Thufvesson          Carolina Gotthold 

          Jennifer Hasslund  



Destination Serbien – En studie angående trafikinfrastrukturens påverkan på platsutveckling. Boström Hult, Gotthold, Hasslund 

 

 
2 

Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Destination Serbien – En studie angående trafikinfrastrukturens 

påverkan på platsutveckling 

Universitet Institution: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Service Management 

Ämne/Nivå: Kandidatuppsats Service Management 15 hp 

Datum: 29:e maj 2009 

Författare: Anna Boström Hult, Carolina Gotthold, Jennifer Hasslund 

Handledare: Lena Eskilsson, Ola Thufvesson 

Nyckelord: Platsutveckling, Infrastruktur, Transport, Aktörer, Samarbete, 

Serbien  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka trafikinfrastrukturens roll för 

platsutvecklingen i ett postkommunistiskt land samt vilken roll olika aktörer spelar i denna 

process. Syftet kommer att uppnås med hjälp av en empirisk fallstudie.  

Metod: En empirisk undersökning betraktades som nödvändig för att komplettera teorin. 

Valet av att utföra fallstudien i Serbien grundar sig i att detta är ett postkommunistiskt 

efterkrigsland med en intressant historia. Vi har använt oss av djupintervjuer med kunniga 

nyckelpersoner som representerar såväl offentliga som privata aktörer samt genomfört 

observationer i den urbana miljön. 

Teoretiska utgångspunkter: Undersökningen grundar sig i teorier om platsutveckling och 

infrastruktur samt de svårigheter som dessa teorier presenterar. 

Slutsatser: Utifrån vår analys av teori och empiri drar vi slutsatsen att betydelsen av 

influenser från internationella aktörer är väldigt viktig för en trafikinfrastrukturs 

utveckling. Det har bland annat framkommit att ett stort antal turister är viktigt för 

ekonomin i postkommunistiska länder men att en alltför snabb turismutveckling kan vara 

skadligt för en destinations image. 
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Purpose: The aim of this thesis is to evaluate the roll of transport infrastructure within 

place marketing in a post communist country.  A field study of Serbia will illustrate the 

research.  

  

Method: An empiric study seemed required to complement the theories. The reason for 

doing the field study in Serbia is the interesting history in this post communist country. 

Primary material was collected through interviews with key persons in Serbia and 

observations of the country.  

 

Theoretical framework: The main theories for this study are focusing on place marketing 

and infrastructure and the complications and consequences these theories explain.  

 

 

Conclusion: After analyzing the theories and empirics we can proclaim that the 

importance of international actors is major for the transport infrastructure development. 

The analyze indicates that a big amount of tourists is important for the economy in post 

communist countries but it also indicates that increasing numbers of tourist could be 

harmful for the destination image.  
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1. Introduktion 

1.1 Utveckling i ett postkommunistiskt land 

”Att färdas med bil i Serbien är inte riskfritt trafiksäkerhetsmässigt. Många vägar är i 

dåligt skick och huvudvägarnas kapacitet är otillräcklig för den växande trafiken. 

Motorvägar finns i begränsad omfattning och är belagda med vägavgift.”
1
 

Informationen ovan finns att tillgå på hemsidan för Svenska Ambassaden i Belgrad. Texten 

anspelar på bristfällig infrastruktur och osäker trafik, vilket visar på svårigheter för turister 

att ta sig runt på egen hand då det tar lång tid och även kan vara förenat med döden. 

Antalet döda i trafiken, i Serbien, hör till de högsta i Europa
2
. Landet har för avsikt att 

ändra på statistiken och förhoppningarna är att minska antalet döda i trafiken drastiskt. 

Viljan och motivationen till en förbättrad infrastruktur finns, men pengarna räcker inte till 

för att utföra alltför stora projekt.
3
 

Serbien var under 1900-talet en del av nationen Jugoslavien. Från slutet av andra 

världskriget var Jugoslavien och resterande Östeuropa kommunistiskt styrt. Det 

kommunistiska styrsättet föll i slutet av 1980. Följden av kommunismens fall blev ett 

uppbrott i Jugoslavien som resulterade i olika krig i området. De senaste bombningarna 

ägde rum så sent som 1999 i Serbiens huvudstad, Belgrad. Efter perioden av oroligheter 

lugnade det ner sig men 2008 uppstod återigen tumult i Serbien, då Kosovos 

självständighet blev ett orosmoment. I samband med dessa oroligheter visades 

illavarslande nyheter på tv-kanaler runt om i världen. Stora kanaler som BBC och CNN 

visade bilder på kravaller och upplopp. Dessa bilder bekymrade turisterna och de avbokade 

sina resor till Serbien.
4
 I sin tur ledde det till det sämsta året gällande landets 

turismutveckling under 2000-talet.
5
 

                                                           
 

1
 Sweden abroad hemsida  

2
 B 92 hemsida 

3
 Intervju med Mr. Veselinov   

4
 Intervju med Mr. Veselinov   

5
 Belgrade Tourist Survey; Statistical office of the Republic of Serbia hemsida 
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Landet bär kvar arvet från det gamla kommunistiska systemet och såren från krigen på 

1990-talet har ännu inte läkt.
6
 Krigen har starkt bidragit till Serbiens negativa image och de 

kämpar i motvind för att utvecklas till en turismdestination.
7
 

1.2 Balans mellan platsutveckling och trafikinfrastruktur - var brister 

kunskapen?  

Platsutveckling är något det länge forskats kring och begreppet syftar till att skapa en 

attraktiv plats för befintlig befolkning, nya invånare samt besökare. På senare år har 

begreppet fått ett uppsving och används flitigt av destinationsaktörer.
8
 De som arbetar med 

platsutveckling kan vara allt ifrån kommunala förvaltningar, hotell- och restaurangnäring, 

företagare till tidningar.
9
 Philip Kotler, en av de mest välkända forskarna inom ämnet, 

menar att följande fyra faktorer ligger till grund för att genomföra en god platsutveckling: 

image, attraktioner, människor och infrastruktur. Platsers utveckling påverkas av en 

välplanerad marknadsföring och användningen av dessa grundläggande faktorer. Beroende 

på platsers befintliga status har dessa faktorer olika betydelser.
10

 Utan infrastruktur skulle 

en plats inte fungera och Kotler menar att en välunderhållen infrastruktur är en god grund 

att stå på. Om infrastrukturen saknas innebär det ett stort hinder för att destinationen ska 

fortsätta utvecklas. Vägar och bra trafikflöde är nyckelkomponenter i en god 

infrastruktur.
11

 Det bör finnas ett fungerande transportsystem som möjliggör detta.
12

 

Det finns relevant forskning kring infrastrukturens betydelse för en plats turismutveckling. 

Tidigare forskning saknas dock gällande vikten av en fungerande trafikinfrastruktur i ett 

postkommunistiskt
13

 land som vill utvecklas till en turismdestination. Denna brist på 

forskning motiverar därför oss att undersöka kopplingen mellan utveckling av destinationer 

                                                           
 

6
 Sidas hemsida 

7
 Intervju med Mr. Veselinov   

8
 Thufvesson, Ola (2009) Platsutveckling s.13; Kavaratzis & Ashworth 2005, s 506; Ward, Stephen (2004) 

Selling Places The marketing and Promotion of Towns and Cities s.1 
9
 Thufvesson, Ola (2007) Fjärde Staden – Placemarketing Helsingborg s. 7 

10
 Kotler, Philip. Haider, H. Donald & Rein, Irving (1993) Marketing places – Attracting Investment, 

Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, s. 39 
11

 Kotler et al. (1993) s. 106-107 
12

 Kotler et al. (1993) s. 39 
13

 Postkommunism – Innebär tiden i ett land efter en kommunistisk styrning då det inte har återhämtat sig och 

utvecklingen avstannat. 
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och trafikinfrastruktur, i postkommunistiska efterkrigsländer, i syfte att skapa en attraktiv 

plats. 

Ett geografiskt område som är särskilt intressant att studera i detta sammanhang är 

Östeuropa. Området ligger inte i fas med resterande Europa gällande utveckling och 

underhåll av befintlig infrastruktur. Styrningen av dessa länder har tidigare varit 

kommunistiskt, vilket har lett till en stagnation i utvecklingen. Området kräver tillsyn av 

regeringar samt stora investeringar för att förbättras, något som kan ske genom både 

offentliga och privata aktörer.
14

 Flera av länderna befinner sig i en utvecklingsfas och ser 

turismen som en viktig inkomstkälla.
15

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka trafikinfrastrukturens roll för platsutvecklingen i 

ett postkommunistiskt land samt vilken roll olika aktörer spelar i denna process. Syftet 

kommer att uppnås med hjälp av en empirisk fallstudie.  

1.4 Avgränsningar 

I och med att begreppet infrastruktur går att tolka på många olika sätt har vi valt att 

begränsa begreppet så att det berör vägstrukturer och persontransporter. I uppsatsen 

kommer begreppet trafikinfrastruktur att användas för att definiera detta. 

 

 

                                                           
 

14
 Kotler et al. (1993) s.106-107 

15
 Intervju med Mr. Veselinov 
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1.5 Disposition 

Övriga delar av uppsatsen är indelade i tre huvuddelar som i sin tur är indelade i fem 

kapitel. Den första delen av dessa huvuddelar inkluderar kapitel 2. Här redogörs för vårt 

tillvägagångssätt och val av fallstudie. Här tas även kritik upp gällande val av metod.  

Den andra huvuddelen av uppsatsen innefattar kapitel 3 och 4. I kapitel 3, beskrivs de 

teoretiska utgångspunkter som uppsatsen grundats på.  I kapitel 4 kommer teorierna att 

analyseras och jämföras tillsammans med den empiri som samlats in kring ämnet.  

I Kapitel 5 och uppsatsens sista del kommer analysens slutsatser att redovisas. Här 

kommer även syftet att besvaras. Slutligen kommer läsaren att kunna följa våra reflektioner 

kring uppsatsen samt förslag på fortsatt forskning.  
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2. Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt beskrivs varför vi valt att göra en fallstudie om Serbien. Vi motiverar också 

vårt val att samla in empiri genom observationer och djupintervjuer. I slutet av avsnittet 

framhålls kritik kring vald metod. 

2.1 Serbien – vårt val av fallstudie  

Under våra år på universitetet har vår kunskap och vårt intresse kring platsutveckling ökat. 

Det var tack vare intresset och den kunskapslucka som tidigare nämnts som platsutveckling 

blev vårt val av ämne. För att få ett bra underlag för uppsatsen valde vi att göra en 

kvalitativ undersökning
16

 kring platsutveckling och trafikinfrastruktur. För att få förståelse 

kring vilken metod som var mest lämplig för en undersökning som denna har litteratur från 

författare som Steinar Kvale, Alan Bryman, Runa Patel och Bo Davidson använts. Då 

uppsatsens intentioner var att studera processförändringar på en destination var en 

fallstudie
17

 att föredra. Landet som valdes för denna fallstudie blev Serbien. För att få en 

bred bild av hela landet har en stor del av vår empiriinsamling inkluderat observationer. En 

mer detaljerad bild av Serbiens turismutveckling och det pågående arbetet gällande 

infrastruktur har besvarats genom djupintervjuer med viktiga nyckelpersoner. 

Observationer och intervjuer är exempel på empiriinsamling som det ges utrymme åt vid 

val av en kvalitativ studie.  

Serbien var ett lämpligt val för uppsatsen då det är ett land som tidigare styrts av 

kommunismen. Landet har en händelserik historia som speglas i dess utveckling och 

kultur. Kriget och kommunismen i Jugoslavien har satt djupa spår och försenat 

utvecklingen i landet.
18

 Under kommunismen tid i Östeuropa var likväl internationell 

turism viktigt. Turismen i och kring dåvarande Jugoslavien var styrd av statliga företag, 

som skötte resebyråer, hotell och transporter. Internationell turism var ett sätt för länderna 

att skapa en positiv image. Dock var det svårt att bibehålla en positiv image på grund av 

                                                           
 

16
 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder s. 33-36 

17
 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder s. 54 

18
 Intervju med Mr. Milic 
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låga servicenivåer, bristande infrastruktur samt den rådande byråkratin.
19

 Serbien är extra 

intressant då det vid upplösningen av kommunismen gick in i ytterligare en krigsperiod 

och därmed har utvecklingen av landet stagnerat. De senaste bombningarna ägde rum 1999 

i huvudstaden Belgrad och än idag, tio år senare, är byggnaderna varken restaurerade eller 

rivna.
20

  

Från år 2000 till 2008 steg Serbiens besöksantal och de har haft cirka två miljoner turister 

varje år. År 2008 resulterade dock i sjunkande siffror på grund av oroligheterna i Kosovo.
21

  

Målsättningen är att öka turismen avsevärt
22

 och som Kotler menar är turismutveckling 

viktig då ekonomin förstärks och inkomsterna kan hjälpa till att återställa landet.
23

 

Eftersom vår undersökning inriktades mot platsutveckling och transport, valdes att 

införskaffa empiri från två organisationer som var väl insatta i ämnet. Då vår undersökning 

grundar sig i en processförändring och på grund av de kulturella skillnaderna som väntade 

oss, var en kvalitativ undersökning det bästa valet för oss
24

. En kvalitativ undersökning gav 

oss möjlighet att vara flexibla och detta var särskilt bra då vi skulle anpassa oss till en ny 

kultur. Att ge sig in i en ny kultur kan också resultera i att förutfattade meningar skildras. 

Serbien anser sig ha en negativ image runt om i Europa som förstärks av att media endast 

speglar negativa händelser, vilket skulle kunna resulterat i att vår image av Serbien var 

övergripande negativ. Detta skulle kunna avspeglats i vårt fältarbete. Dock anser vi att vårt 

fältarbete är så pass brett och djupgående att risken för att vår imageuppfattning skulle ha 

påverkat resultatet är minimalt. Gällande den imageuppfattning som Serbien anser att 

resterande Europa har så byggs detta på information från våra intervjuer och alltså inte 

förutfattade meningar hämtade från våra fördomar. 

2.2 Datainsamling 

Våra förkunskaper kring ämnet platsutveckling har varit behjälpligt för att snabbt kunna 

reflektera över lämpliga teorier. Detta då vi tidigare läst en kurs i ämnet.  Precis som Patel 
                                                           
 

19
 Hall, Derek i Morgan, Nigel. Pritchard, Annette & Pride, Roger. (2003). Destination Branding – Creating 

the unique destination proposition. s. 88 
20

 Observation 2009-04-16; Intervju med Mr. Veselinov 
21

Statistical office of the Republic of Serbia; Intervju med Mr. Veselinov 
22

 Intervju med Mr. Veselinov 
23

 Kotler et al. (1993) s.24-29 
24

 Bryman (2001) s. 33-36 
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och Davidson uttalar sig om i deras bok var det i främst böcker som teorier och modeller 

hittades
25

. För att styrka dessa teorier och för att hitta mer ingående information letades 

vetenskapliga artiklar upp. Då de böcker som hittades var ett par år gamla valde vi att leta 

upp mer aktuell litteratur. För att precisera sökningen valdes ett antal sökord
26

. Den 

kunskapslucka som ligger till grund för uppsatsen styrks av bristen på tidigare forskning 

vid sökning genom följande nyckelord. De sökord som valdes var; infrastruktur, transport, 

platsutveckling, turism och Östeuropa. Dessa ord användes enskilt och tillsammans vid 

sökningar. Sökningarna genomfördes även på engelska. All den information som hittades 

granskades och sorterades utifrån våra sökkriterier. Vårt val av att samla information under 

den första veckan grundar sig i att resan till Serbien hade ett bestämt avgångsdatum. För att 

kunna besöka landet med en bred kunskap kring det ämne som valts, sorterades lämplig 

information ut och lästes under den första tiden.  

2.3 Urvalsfaktorer och beskrivning av fältet 

Intervjuer och observation blev vårt val av empiriinsamling, då det var mest ämnat för vår 

uppsats som var en kvalitativ ansats. Valet blev att intervjua olika nyckelpersoner på 

Turistorganisationen i Belgrad och på Veolia Transport i Serbien. Innan avresan till 

Serbien beslutades att under observationstillfällena intervjua slumpmässigt utvalda turister 

för att få en djupare bild av vad turister anser om landet. Dessa tillfällen och urval kommer 

att tas upp senare i metoden. Genom vår kontaktperson bokades tid för intervjuerna. 

Intervjuvalet grundas till viss del på bekvämlighetsurval
27

, då vår kontaktperson 

rekommenderade en rad personer för intervju. Dessa personer ansågs vara ett bra urval och 

vara kapabla att svara på våra frågor. Från dessa två organisationer valdes fyra personer för 

djupintervju. Intervjuerna ägde rum i genomsnitt en timme per intervju och var av hög 

kvalitet då personerna var djupt insatta i ämnet och kunniga på de områden som var av 

intresse att få svar på. Intervjuernas höga kvalitet anses också bero på att alla svar blev 

besvarade och att personerna ingav ett intryck av att veta mycket kring ämnet.  

Intervjuerna anses därför, enligt oss, ha hög reliabilitet
28

. Nedan följer först en kort 
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presentation av Turistorganisationen i Belgrad samt intervjupersoner sedan följer en 

likartad version av Veolia Transport. 

2.3.1 Val av destinationsaktör  

Trots valet att se till hela landet Serbien har The Tourist Organization of Belgrade använts 

som empirisk källa. Detta beslut togs då några i gruppen tidigare har haft kontakt med 

organisationen och är medvetna om att de arbetar såväl med turismutveckling i Belgrad 

som i hela landet. Trots organisationens inriktning mot huvudstaden anses empirin, enligt 

oss, täcka hela Serbiens turismutveckling. 

The Tourist Organization of Belgrade (Turistorganisationen) grundades 1953, då kallad 

The Tourist Association of Belgrade. Organisationens uppgift är att marknadsföra och 

platsutveckla Serbien och Belgrad. Organisationen drivs statligt och har så gjorts sen 

starten. Specifika uppgifter som organisationen arbetar med är att genomföra projekt för 

utveckling av turismen, anordna konferenser samt koordinera alla delar av turismindustrin. 

Organisationen erbjuder service såsom hotellbokningar, bussturer, speciella turist- och 

helgprogram.
29

 I dagsläget arbetar Turistorganisationen aktivt med att locka journalister 

och resebyråer till landet, varje år håller de i en stor turismmässa dit det kommer resebolag 

från olika länder. 

 

Här följer en kort presentation av våra intervjupersoner: 

 Dejan Veselinov, Public Relation – Department Manager. Vi träffade Dejan 

Veselinov under vår guidade tur i Belgrad den 16 april 2009. Dejan Veselinov var 

intressant för vår uppsats då han arbetar med att marknadsföra Serbien och 

berättade mycket om sin tro och hopp om turismutvecklingen. 

 Gordana Vilotic – Director. Vi fick tillfälle att träffa Gordana Vilotic den 16 april 

2009. Gordana Vilotic var intressant för oss då hennes främsta uppgift var att 

utveckla Serbien och Belgrad som destination.  

                                                           
 

29
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2.3.2 Val av transportaktör  

Anledningen till att Veolia Transport valdes som transportaktör föll sig naturligt då det är 

ett internationellt företag som är verksamt i stora delar av Serbien med såväl stads- som 

landbygdstrafik. 

Veolia Transport är en del av det multinationella företaget Veolia Environment. 

Organisationen har sitt huvudkontor i Frankrike, och har fyra olika huvudområden som de 

arbetar inom. Dessa är vatten, energi, avfallssortering och transport. Veolia Transport 

finns i 30 olika länder. I dagsläget är Veolia Transport marknadsledande inom sitt område, 

har en omsättning på cirka 5.6 billioner Euro per år och transporterar varje år cirka 2.7 

billjoner passagerare.
30

 Veolia Transport har funnits i Serbien sedan 2006 och beräknar att 

vara ledande inom transport i Serbien runt 2020
31

.  

Här följer en kort presentation av våra intervjupersoner: 

 Radovan Beric – Managing Director of Veolia Transport LUV. Vi träffade 

Radovan Beric den 21 april 2009. Radovan Beric tillförde mycket relevant fakta till 

uppsatsen då han var djupt insatt i den infrastrukturella utveckling som sker i 

Belgrad.  

 Zoran Milic – Communication and Marketing Director Veolia Transport Litas. Vi 

träffade Zoran Milic den 22 april 2009. Intervjun ägde rum i Pozarevac, en stad 

som ligger en timme från Belgrad. Zoran Milic var intressant för oss då han var 

insatt i Serbiens transport och i delar av turismnäringen. 

2.4 Intervjuteknik 

Valet att göra en kvalitativ undersökning gav oss utrymme att göra ostrukturerade 

intervjuer.
32

 Detta passade oss då kunskap saknades om huruvida en strukturerad eller 

ostrukturerad intervju var mest frekvent i denna kultur. På grund av valet av en kvalitativ 

studie kunde arbetet på plats flyta på och utrymme fanns att låta intervjupersonerna svara 

på våra frågor på ett sätt som gjorde att de kände sig bekväma. Eftersom en kvalitativ 

                                                           
 

30
 Preliminary communication strategy Serbia 2009 

31
 Intervju Mr. Milic 

32
 Bryman (2001) s. 33-36 



Destination Serbien – En studie angående trafikinfrastrukturens påverkan på platsutveckling. Boström Hult, Gotthold, Hasslund 

 

 
16 

studie ger utrymme åt flexibilitet kunde intervjupersonerna prata fritt om ämnet utan 

avbrott till följd av en intervjuguide. Ett vanligt förekommande problem med personer från 

en annan kulturell bakgrund är risken för missvisande frågor
33

. En monokulturell 

kommunikation var därför riktpunkten för alla intervjuer. Detta för att hitta ett språk som 

passade båda parter och där kommunikationen var likartad
34

.  

Då målet med våra intervjuer var att få den intervjuade personen att berätta frispråkigt om 

sitt arbete
35

 gjordes, trots valet att ha ostrukturerade intervjuer, en kortare intervjuguide
36

. 

Denna intervjuguide var en hjälp för oss då vi snabbt kunde kika igenom och se om vi fått 

svar på allt. Intervjuguiden var alltså inte en strikt plan för hur intervjuerna skulle gå till. 

Intervjuguidens första frågor var formulerade som en inledning för att få 

intervjupersonerna att berätta om sig själva
37

. Syftet med det var främst att få dem att 

känna sig bekväma i situationen, men också för att ge utrymme till följdfrågor. Efter den 

inledande fasen kom frågor som var mer specifika och inriktade mot det område som var 

av intresse att få svar på
38

. Eftersom intervjupersonerna var från en annan kultur och från 

ett land med en händelserik historia var frågorna enkla och kortfattade, detta för att 

förhindra missförstånd. Begreppet etik fanns med i våra tankar under intervjuerna, då 

människor från vissa kulturer kan ta illa upp vid diskussioner om ämnen gällande krig och 

historia
39

. Vår tanke var att under intervjun känna av situationen och vid behov ställa 

följdfrågor. Intervjuguiden bestod av ett antal likartade frågor som alla de intervjuade fick 

svara på. Beroende på vem som intervjuades lades ett fåtal frågor till som var mer 

inriktande på deras kunskapsämne. Ganska snart in i intervju nummer ett blev det märkbart 

att det var svårt att hålla sig till intervjuguiden. Personerna som intervjuades blev snabbt 

frispråkiga och svarade på många av våra frågor under ett svar. Valet av att göra en 

kvalitativ studie gav oss en chans att här ändra intervjuteknik och låta intervjupersonerna 

tala fritt. Då det märktes att en strukturerad var opassande var det en fördel att det snabbt 

gick att anpassa sig till ostrukturerade intervjuer. Detta var bra då intervjupersonerna kan 
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ha känt sig pressade om vi fortsatt hålla oss till en strikt intervjuguide. Vår flexibilitet 

under intervjuer anses ge oss en hög reliabilitet då intervjupersonerna till viss del styrde 

intervjuerna. 

Endast i ett intervjufall skickades frågorna ut i förväg till den intervjuade, då denne hade 

bett att få dem innan. De två sista djupintervjuerna blev av mer strukturerad karaktär
40

. Det 

kan ha berott på att de ägde rum i en steril miljö såsom ett konferensrum samt ett kontor 

och att det i dessa fall bara var vi tre och intervjupersonen närvarande. De övriga 

intervjuerna skedde i en mer avslappnad miljö så som under en lunch. 

2.5 Observation 

”I vardagslivet är observation vårt främsta medel för att skaffa information om omvärlden 

och vi gör det mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna erfarenheter, behov och 

förväntningar.”
41

 

Med tanke på detta citat var det en självklarhet för oss att under hela resans gång agera 

observatörer. Våra tidigare kunskaper inom platsutveckling hjälpte oss att redan när planet 

landat observera viktiga element. Även i vetenskapliga undersökningar är observationer ett 

bra medel. Innan avresa gjordes ett observationsschema för att strukturera upp dagarna på 

plats och för att lättare minnas de faktorer vi skulle titta efter. Vårt val blev att observera 

löpande under de åtta dagarna i landet. Viktiga händelser och information noterades i 

varsitt block. Dessa block var även bra att ha under intervjuerna för att kunna skriva ner 

vad som hände runt omkring själva intervjutillfället. Observationerna blev då ett bra 

komplement till övrig empiri insamlad vid intervjutillfällena.
42

 Under en veckas tid 

observerades viktiga element i landet vilket betyder att tre personer konstant har agerat 

turister och fångat in viktig information. Våra observationer innehåller därför mycket 

kunskap och intryck som analyserats i uppsatsen. Att agera deltagande observatör gav oss 

utrymme att ta till vara på intryck som annars hade varit svåra att fånga. Våra 

observationer finner vi innehålla hög reliabilitet då det är våra intryck och känslor som 

ligger till grund för de svar som kommit ur observationerna.  
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Observationsschemat låg också till grund för en av våra observationer, som då blev en mer 

strukturerad observation
43

. Observationen var att åka med kollektivtrafik i Belgrad. Vårt 

observationsschema var av den enklare varianten med enkla avprickningssvar. Resterande 

observationer som ägde rum under veckan var ostrukturerade. För att minnas de intryck 

som observerats under en viss tidsperiod bearbetades informationen mer utförligt i en 

lugnare miljö vid ett senare tillfälle.
44

 Observationerna var av stor betydelse under vår resa 

då vi hela tiden samlade in intryck. Observationerna anses därför vara betydande för 

uppsatsens analyser och slutsatser då samma resultat inte skulle gå att få fram om ett 

fältarbete inte ägt rum.  

2.5.1 Slumpmässiga intervjuer 

Då tillfälle gavs för oss att medverka under en guidad tur av staden Belgrad sågs 

möjligheten att intervjua andra medverkande turister. För att få ut så mycket information 

som möjligt ansågs det bästa sättet för oss vara att agera deltagande och okända 

observatörer
45

. En deltagande observatör får inte personerna i gruppen att agera på ett 

annorlunda sätt än det som faller dem naturligt
46

. Eftersom detta var en guidad tur och 

samtalen inträffade under vandringen mellan attraktionerna, var det mer effektivt att agera 

nyanländ turist än att förklara vårt korrekta syfte med resan till Serbien. De personer som 

intervjuandes under denna tur var helt slumpmässigt uttagna
47

. En observationsfärd ägde 

rum under första dagen och då besöktes en Turistinformationsbyrå. Där gavs tillfälle att 

samtala med informatören på Turistbyrån samt två turister.  

Dessa slumpmässiga intervjuer, våra djupintervjuer samt våra observationer bedöms ge oss 

god grund för de argument som kommer att föras fram i denna uppsats. Vi hoppas och tror 

att vi har samlat ihop gott om empiri och på så sätt skapat hög validitet.
48

 Den observation 

som gick ut på att vi engagerade oss i en guidad tur runt Belgrad gav oss chans att 

småprata med andra turister och fråga guiden frågor på ett sätt där vi var en del av dem och 

inte var ute efter intervjuer. Utifrån denna observation tror vi att vi fått mer ärliga svar då 
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personerna som intervjuades under denna tur agerade som privatpersoner och inte 

intervjupersoner. 

2.6 Från intryck till text 

För att minimera bortfall av information användes en diktafon under intervjuerna. I det fall 

då intervjun ägde rum under en lunch, spelades samtalet under hela lunchen in. Problem 

stöttes på under transkriberingen då det vid flertalet tillfällen var många personer som 

pratade i munnen på varandra samt att några av dessa personer växlade mellan serbiska och 

engelska. De tillfällen som var på serbiska valdes att inte transkriberas av den enkla 

anledningen att vi inte förstår språket. Under varje intervju användes även en dator för 

nedskrivning av viktiga inlägg. Den informationen har använts som komplement till 

inspelningarna. På grund av mängden empiri valdes en person för transkribering samt två 

personer som skrev ner observationer. Medvetenhet om att reliabiliteten i detta kan verka 

något låg fanns i beaktande. För att styrka reliabiliteten hade ett bättre alternativ varit att 

två av oss transkriberat från diktafonen och sen jämfört materialet
49

. Vårt tillvägagångssätt 

för att styrka reliabiliteten har varit att cirkulera empirin i gruppen för att lägga till 

information som vi ansett vara bristfällig eller rent av saknats. Empirin från 

observationerna har lästs igenom av oss alla. Intervjuerna har lyssnats på, tillsammans med 

den nedskrivna tillhörande empirin, och på så sätt granskats av oss alla. Transkriberingen 

från intervjuerna har översatts från engelska till svenska och en fri tolkning och 

översättning har använts. Reliabiliteten stärks här återigen, enligt oss, av att alla varit 

delaktiga vid transkriberingen.  

2.8 Kritik mot val av metod 

Kännedom om att en insamling av kvalitativ empiri är mindre specificerad än en 

kvantitativ undersökning
50

, finns med. En kvalitativ undersökning har inga siffror att 

styrka argumenten på. Med tanke på uppsatsens syfte var dock en kvantitativ undersökning 

inte att föredra. Argumenten i uppsatsen hade inte kommit fram på samma sätt genom en 
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kvantitativ undersökning. Det är svårare att säga något allmängiltigt utifrån en kvantitativ 

studie, men enligt oss så styrker vår empiri argumenten i uppsatsen väl.  

Det finns risker med att vara deltagande observatör, som till exempel risken att missa 

viktiga element
51

. Att tre observatörer och intervjuare har medverkat under 

empiriinsamlingens gång minskar risken för att vi har missat viktig information. En 

deltagande observation kan även leda till etiska problem, såsom personernas integritet
52

.  

Inga namn har skrivits utan tillåtelse från intervjupersonerna och inte heller har något annat 

skrivit som kan identifiera personerna som medverkade i de slumpmässigt valda 

intervjuerna och därmed minskar risken för etiska problemen. 

Medvetenhet finns om att intervjuer från kommunala kontor eventuellt hade påverkat 

uppsatsen i en annan riktning. Vi är medvetna om detta och har aktivt valt att inte ta med 

dessa då vi endast vill fokusera på själva trafikinfrastrukturen. 
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3. Att utveckla en plats 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de teorier vi har valt att utgå ifrån gällande 

uppsatsens ämne. Teorier kring image, samarbete och tydlighet kommer att presenteras. Vi 

kommer också att förtydliga betydelsen av trafikinfrastrukturens utveckling och dess 

aktörer. 

3.1 Trafikinfrastrukturens betydelse 

De flesta forskare inom platsutveckling är överens om att trafikinfrastruktur är viktigt i en 

destinations utveckling. Ola Thufvesson, forskare inom platsutveckling, menar att det är 

nödvändigt för en plats att ha goda kommunikationsmöjligheter.
53

 För att öka 

destinationers möjlighet att växa och utvecklas är det nödvändigt att investera i en 

fungerande trafikinfrastruktur.
54

 Den bör följa samma utvecklingskurva som tillväxten av 

turister.
 55

 För att stärka den ekonomiska tillväxten i ett land krävs det att både infrastruktur 

och transporter håller en god standard.
56

 I framför allt Östeuropa kan detta vara en 

utmaning då infrastrukturen länge varit outvecklad. Här krävs investeringar från staten 

eller olika företag för att främja framtida tillväxt. När platser är för fokuserade på att växa 

och utvecklas som destination är det lätt att de underskattar behovet av förbättringar inom 

infrastruktur samt de kostnader som tillkommer vid tillväxt.
57

 Därmed identifieras 

trafikinfrastruktur som en av de viktigaste faktorerna vid en destinations utveckling.
58

 

3.2 Destinationens aktörer 

För att utveckla en plats krävs samarbete och kommunikation mellan diverse aktörer.
59

 Det 

finns olika sorters platsutvecklare och aktörer på en destination. De största aktörerna är de 

inom offentlig och privat sektor. Den offentliga sektorn innehar stort ansvar för att bistå 
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med en strategisk plan för utvecklingen av destinationen och hur denna plan ska följas. De 

bör givetvis samarbeta och involvera privata aktörer för att sätta dessa planer och strategier 

i verket samt för att skapa en samordnad bild av vart destinationens utveckling ska bära 

hän. Privata aktörer likt företag och andra verksamheter bidrar med bland annat finansiellt 

stöd och kunskap.
60

 Alla som bor och lever på platsen bidrar stark till dess utveckling men 

vägvisare för denna utveckling är människor som arbetar inom turismnäringen. Det är de 

som lockar turister och letar upp nya intressanta platser för att generera eftertraktade 

resor.
61

 Platsutvecklare, främst de inom turismorganisationer, bör fokusera på antalet 

turister de önskar attrahera, ur vilka segment dessa härstammar och hur turismen ska 

balanseras gentemot resterande näringsidkare.
62

  

3.2.1 Destinationsaktörers mobilitetspåverkan  

Aktörerna inom turismnäringen kan även styra hur de vill att turisterna ska röra sig på 

platsen, detta påverkar turisters möjlighet till mobilitet. Turismnäringen kan kontrollera 

turistens rörlighet genom olika distributionskanaler såsom resebyråer, broschyrer och 

hemsidor.
63

 I flertalet städer i Europa har den offentliga sektorn gjort lyckade regleringar 

för att förhindra ett stort antal personbilar i innerstaden. Detta genom att helt förbjuda 

sådan trafik i Florens till att i Aten endast tillåta bilar med vissa nummerplåtar att köra 

genom stadskärnan.
64

 Vid genomförande av sådana regleringar kommer pressen att öka för 

att tillhandahålla en alternativ lösning för människors mobilitet, detta kan ske genom 

utveckling och förbättring av trafikinfrastrukturen.
65

 

3.3Målgrupp  

Grundläggande vid platsutveckling är att urskilja vilken målgrupp som är i fokus.
66

 Den 

potentiella målgruppen kan delas in i olika kategorier, den första är turister, den andra är 
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investerare och den tredje representerar landets invånare.
67

 Att ha kunskapen om vilken 

målgrupp som kan attraheras till en plats är betydelsefullt. Platsutvecklare som kan få 

dessa turister att stanna längre och spendera mer pengar lyckas väl med sin uppgift.
68

 Att 

se investerare och internationella företag som en potentiell målgrupp är väsentligt då de 

inte endast investerar pengar i landet utan också bidrar med arbetstillfällen och extern 

kunskap.
69

 För att lyckas med platsutveckling krävs att invånarna är stolta över sitt land 

och vill marknadsföra det utåt. Invånarna fungerar som ambassadörer för platsen.
70

 Det 

som platsutvecklare bör tänka på vid utveckling av destinationer är att forma dem så att 

befolkningens livskvalitet ökar.
71

 Om lokalbefolkningen och näringslivet är delaktiga i 

marknadsföringen får den bestämda målgruppen en helhetsbild av platsen, vilket medför 

ett mer trovärdigt resultat.
72

 

3.3.1 Turistens behov 

Precis som det är grundläggande att rikta in sig på en viss målgrupp är det också av 

betydelse att veta vad denna målgrupp motiveras av. Abraham Harold Maslow, en omtalad 

amerikansk psykolog, har skapat en av de mest använda behovsteorierna, 

behovspyramiden.
73

 Maslows behovspyramid visar att människans behov faller under fem 

olika steg. Första stadiet måste uppnås för att det ska vara möjligt att röra sig upp till nästa. 

Trots att denna modell togs fram främst i syfte för ren psykologi är den också applicerbar i 

andra syften.
74

 Denna behovspyramid har tillexempel använts inom turismforskning.
75

 

Pyramiden har utvecklats till vad som motiverar en turist. Efterforskningar har kommit 

fram till att det första stadiet som bör finnas med i en turists behov är behovet av 

avslappning.
76
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3.4 Tydlighet  

När turister så väl som lokalbefolkningen ska använda sig av den lokala 

trafikinfrastrukturen på en destination är det av stor vikt att det finns en tydlighet, i form av 

till exempel tydbara hållplatsskyltar, destinationsskyltar, busskurer, linjenumreringar, 

kartor över hur linjerna går samt tidtabeller. Ett sätt att förtydliga är att dra buss- och 

spårvagnslinjer i närheten av berömda platser och byggnader.
77

 Detta underlättar då för 

turisten att hitta rätt. Om en plats har ett spårvagnsnät kan det vara en ypperlig idé att 

framhålla detta i turismsammanhang. Att föredra är att inte dränka spårvagnarna i reklam 

då detta inte stärker platsens identitet. Äldre vagnar kan med fördel förvandlas till 

attraktiva turistattraktioner.
78

 

Huruvida det är lätt att ta sig runt på en destination beror på en rad olika faktorer. Hultman 

diskuterar detta genom att förklara hur det turistiska händelseförloppet är sammanvävt i 

olika strukturer. Det är dessa som avgör om turister upplever en plats som bra eller inte. 

Turisters möjligheter att röra sig runt på platsen påverkas av infrastrukturen, tidtabeller och 

andra nödvändigheter som krävs för att transporteras på destinationen.
79

 

3.5 Samarbete och integrering 

Infrastruktur påverkas i hög grad av olika aktörer. Beslut gällande infrastruktur grundar sig 

alltid på förhoppningar om hur framtiden kommer att te sig. Därför är det viktigt att de 

aktörer som känner sig delaktiga i infrastrukturprojektet får föra fram sina idéer.
80

 Det är 

en fördel om många aktörer får möjligheten att agera och komma med lösningar samt att 

det ges tid till planerande där olika viljor får chansen att lyftas fram.
81

 Infrastrukturprojekt 

kan många gånger relatera aktörer till varandra som i det vardagliga arbetslivet inte har 

någon direkt relation.
82

 Tillgängligheten till platser har möjlighet att utvecklas när staten 

börjar samarbeta vad det gäller infrastrukturella förbättringar. Ofta arbetar länder parallellt 

med infrastruktur och transportsystem, vilket är slöseri på resurser. Här är det 
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betydelsefullt att skapa ett samarbete mellan olika aktörer för att uppnå långsiktig 

framgång.
83

 Vikten av integration mellan inhemska och internationella transportsystem är 

också av stor betydelse då de underlättar för turister att röra sig lättare från olika länder 

men även inom det egna landet.
84

  

3.6 Bilden av en destination 

En destinations identitet är ett resultat av olika diskurser och relaterade vanor, dessa 

producerar idén om destinationen och dess utvecklingsstrategier, mål och fysiska 

karaktärer.
85

 Idealiskt vore om platsutvecklare skulle kunna fylla gapet mellan en plats 

identitet, betraktares imageuppfattning och hur platsens varumärke marknadsförs.
86

 

Platsutveckling kan ligga till grund för att ändra en befintlig image och försöka skapa en 

ny bild av det geografiska området. Huruvida människor känner att en plats är säker beror 

mycket på dess image. Enligt Kotler påverkas image av olika fördomar, idéer, 

förväntningar och intryck som personer har fått av just den platsen. Förenklat sett står 

image för en samling av associationer och delar av information om en plats. Olika 

människor har givetvis olika imageuppfattningar om en plats. Dagens platsmarknadsförare 

måste ha platsens image med i beräkningarna, vad omvärlden har för bild av platsen samt 

hur det påverkar köparens beslutsprocess.
87

 

3.6.1 Förändra bilden av en destination 

För att ett land ska ha möjlighet att bryta sin negativa image krävs att destinationen kan 

visa upp en positiv bild. Det kan ske genom att ha en hög kvalitet på boende och transport, 

goda möjligheter till underhållning samt att risken för potentiella hot har eliminerats. 

Genom detta har besökarna möjlighet att skapa sig en ny och positiv bild och därmed 

förändra sina tidigare antaganden.
88

 Normalt sett finns en image kvar i människors 

medvetande lång tid efter att den förlorat sin validitet. Genomgående i en destinations 
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image är att den ändras över tiden och här bör en platsutvecklare kunna spåra och influera 

dess framtid samt vara medveten om hur detta påverkar potentiella turister. När en 

platsutvecklare förstått platsens reella image kan den börja arbeta med att förmedla den 

image de vill att människor ska ha av platsen.
 89

 

3.6.2 Reparera bilden av en destination  

Destination branding fungerar som ett strategiskt verktyg vilket kan hjälpa besökaren att 

välja bland det breda utbud av destinationer som finns. Det kan hjälpa platsutvecklare att 

förbättra och förändra en plats image.
90

 Denna kommunikationsstrategi är värdefull vid 

marknadsföring vars avsikt är att återuppbygga platser som blivit drabbade av kriser såsom 

etniska och politiska konflikter, krig och terrorism. De länder som ingick i forna 

Jugoslavien, vilka kan tänkas söka säkerhet och ekonomisk återhämtning genom turismen, 

kan använda destination branding för att reparera sin tidigare turism. Länder i Central- och 

Östeuropa innehar begränsningar gällande destination branding. Dessa begränsningar visar 

sig i form av brist på finansiering av marknadsföring. Begränsningarna kan dessutom vara 

att destinationsmarknadsförare är pressade att uppnå kortsiktiga mål och därmed tappar 

fokus på de långsiktiga mål som finns för att bygga upp en destination på längre sikt. I 

Östeuropa blir detta förvärrat av att det också saknas erfarenheter från den globala 

marknaden samt att det inte finns lämpliga experter inom området.
91

 

Fastän villkoren för destination branding skiljer sig åt inom länderna i Central- och 

Östeuropa finns vissa gemensamma faktorer som påvisar betydelsen av ett starkt 

varumärke. Dessa är att få lojala kunder genom återkommande besök samt att öka 

turisminkomsten per capita. Även om faktorer för att använda sig av destination branding 

skiljer sig åt från land till land kan de användas vid behov av att separera sig själv från sitt 

förflutna, när önskan är att skapa en ny image för nationen samt vid behov av att särskilja 

sig från regionens instabilitet.
92

 

De olika teorietiska resonemang som hittills presenterats är alla betydande för vår uppsats 

och kommer därför att genomsyra den kommande analysen. 
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4. Att utveckla ett postkommunistiskt land  

I följande avsnitt analyseras empirin från vår fallstudie i Serbien tillsammans med tidigare 

presenterad teori. Här påvisas bland annat aktörernas betydelse och hur imagen kan 

förbättras. De båda delarna kommer att följa samma struktur. 

4.1 Behovet av fungerande trafikinfrastrukturen  

Behovet av fungerande lokal kollektivtrafik är nära nog en stående punkt så fort 

platsutveckling diskuteras.
93

 

Citatet är formulerat av Thufvesson och tydliggör vikten av en fungerande kollektivtrafik 

på en destination. Turister vill röra sig runt på en destination och tar det lång tid att ta sig 

fram på en plats så kan detta komma att påverka turisters uppfattning om destinationen 

negativt.
94

 I dagsläget kan det vara problematiskt att färdas med kollektivtrafik i Serbien. 

Bussarna saknar kapacitet att använda sig av tidtabeller då det är omöjligt att förutspå tiden 

för en specifik rutt då det förekommer många trafikstockningar under stora delar av 

dygnet.
95

 Den teknologiska standarden på fordonen i kollektivtrafiken är i de flesta fall 

fragmentarisk. I många fall är bussar och spårvagnar både slitna och överfulla. Under våra 

observationer hände det upprepade gånger att bussarna och spårvagnarna inte kom eller att 

de gick sönder under sin färd. Spårvagnar är ett trevligt sätt för turister att resa med 

kollektivtrafik samtidigt som det är ett bra sätt att uppleva platsen.  I dagsläget är det dock 

svårt för en turist att veta var de olika spårvagnarna går och hur ofta.
96

 Dessa vagnar har 

potential att användas som attraktiva turistattraktioner.
97

 

Precis som många forskare argumenterar så är kommunikationsmöjligheterna viktiga för 

platsens utveckling
98

. Problemet med en bristfällig trafikinfrastruktur är att det kan leda till 

att turisten väljer en annan destination.
99

 I Serbien är det svårt att ta sig runt på egen hand 

och det kräver tålamod och noggrannhet. Att leta sig utanför Belgrad kräver noggranna 
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efterforskningar, det är komplicerat att få information om vilket transportsätt som är det 

smidigaste.
100

 På busshållplatserna finns inga riktlinjer om bussnummer eller vilken buss 

som går vart. Att lista ut bussars slutdestination är nästintill omöjligt. Biltrafiken är hektisk 

och att hyra bil kan bli tidskrävande då trafikstockningar hör till vanligheterna.
101

 

Satsningar i infrastrukturen är på gång och förslag argumenteras fram för att få struktur på 

trafikinfrastrukturen.
102

 

För att ha möjlighet att bygga upp trafikinfrastrukturen visar teorier och empiri på att 

Serbien är i behov att ett nytt tankesätt, som för dem bort från det postkommunistiska 

styrsättet och byråkratin. Då tiden efter en kommunistisk styrning innebär en viss 

stagnation av utveckling, i Serbiens fall berör detta trafikinfrastrukturen. Här kan det tolkas 

som att internationella företag har möjlighet att bistå med nya influenser och tankesätt. 

Veolia Transport har funnits på den serbiska marknaden i cirka två års tid och har i 

dagsläget ett hundratal bussar som de ständigt arbetar med att förbättra standarden på, de 

äldsta bussarna är i dagsläget från 2004
103

. Veolia Transport menar även att det är viktigt 

att utbilda den personal som följde med vid uppköpen av de två serbiska bussbolagen.
104

  

Precis som nämns i tidigare kapitel har östeuropeiska länder, med liknade historia som 

Serbien, en utmaning då infrastrukturutvecklingen stått stilla länge
105

. Viss planeringen 

görs för framtida investeringsprojekt i Serbien. För att exemplifiera detta finns det bland 

annat planer på att utöka med ytterligare en bro i huvudstaden Belgrad, då de befintliga är 

hårt belastade av trafik. En anledning till denna belastning beror på att fordon som endast 

ska köra förbi staden måste köra in i centrala Belgrad. Det går ingen motorväg runt staden 

som minskar trafiken i citykärnan. Detta är dock något som diskuteras och målsättningen 

är att det inom några år ska finnas en ringled runt staden som bidrar till att landets trafik 

kommer att flyta på bättre.
106
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4.2 Destinationsaktörer i ett postkommunistiskt land 

Turistorganisationen, en av de offentliga aktörer som arbetar med platsutveckling, är 

fokuserade och har viljan att lyfta Serbien och Belgrad till en attraktiv destination som står 

sig konkurrenskraftigt gentemot liknande platser. Själva anser de att Prag är en av deras 

största konkurrenter, då Tjeckiens historia liknar Serbiens
107

. Organisationen drivs till 

hundra procent av Belgrads stad. De fokuserar mestadels på att attrahera turister till 

Belgrad och Serbien och är den största offentliga aktören inom platsutveckling i landet.
108

 

Som Kotler argumenterar har den offentliga sektorn ett stort ansvar gällande att upprätta en 

strategisk plan och hur denna efterföljs
109

. Turistorganisationen har i början på 2009 

upprättat en strategisk plan för de kommande tre åren. Planen innehåller dels en önskan om 

att få ett ökat antal turister från Västeuropa, USA och Ryssland. Samtidigt behandlar den 

förslag på upprustning av utvalda stadsdelar samt en fortsätt utveckling av samhället i form 

av den bro som planeras över floden Sava.
110

 

4.2.1 Mobilitetspåverkan i Serbien 

En turist i Serbien kan välja att färdas med buss, linjebuss, spårvagn, tåg, taxi eller egen 

bil. Det mest enkla och bekväma sättet att ta sig runt i Serbien är att åka taxi. Här finns det 

dock en risk att språkkunskaperna brister.
111

 Hultman menar att destinationsaktörerna har 

möjlighet att reglera turisters mobilitetsmönster
112

. Utifrån detta antagande skulle det i 

dagens läge betyda att Turistorganisationen vill reglera turisternas mobilitetsmönster till att 

åka taxi. Något som verkar ologiskt då det skulle bli svårt för dem att föra statistik på 

turisters val av transport
113

. Turistorganisationen har möjlighet att reglera Serbiens turisters 

val av transport. Genom att arbeta fram tydliga kartor och öka samarbetet med bussbolag 

för att arbeta fram tydligare restriktioner för bussresande, kan Turistorganisationen 

underlätta för turister att använda alternativa transportmedel. 
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4.3 Målgruppens betydelse 

När ett land ska marknadsföra sig självt är det viktigt att ha klart för sig vilken målgrupp 

som är av störst intresse. Den målgrupp som är viktig för Serbien enligt 

Turistorganisationen är främst internationella turister, vilken i sig är en väldigt bred 

målgrupp.
114

 I våra intervjuer har det framgått att Turistorganisationen inte har specificerat 

sin målgrupp ytterligare, något som rekommenderas för platsutvecklare
115

. 

Turistorganisationens marknadsföring går främst ut till Västeuropa, USA och Japan och 

riktar in sig på alla åldrar. Idag kommer dock den största turismtillströmningen från deras 

grannländer.
116

 Det finns en viss risk med att rikta in sig för mycket på länder som ligger 

långt bort, då det just nu är grannländerna som är de största bidragarna till landets 

ekonomi. Länder som exempelvis Slovenien bidrar med turister då dess befolkning gärna 

åker till Belgrad för dess pulserande nattliv, vilket är en viktig inkomstkälla för Serbien. 

Dessa relationer är viktiga att bibehålla samtidigt som det kan vara en god idé att arbeta sig 

ut mot resten av Europa. Vid ett sådant avancemang kan det vara bra att endast inrikta sig 

på en specifik turistmålgrupp och göra detta väl. När denna är väletablerad kan man sakta 

men säkert rikta sin marknadsföring mot resten av världen. Detta är dock något som bör 

ske mycket långsamt för att på så vis stärka varumärket Serbien. 

4.3.1 Grundläggande målgrupper  

Veolia Transport tillhör en annan betydelsefull målgrupp för Turistorganisationen, då de är 

ett internationellt företag som investerar i landet. Veolia Transport kommer med kunskap 

från andra delar av världen och kan på så sätt bidra till Serbiens utveckling. Att vårda 

målgrupper likt dessa är att föredra
117

 då internationella företag besitter en extern kunskap 

som Turistorganisationen kan dra nytta av. De är också betydande vid utveckling av 

serbernas språkkunskaper, i och med att många av företagen har engelska som 

koncernspråk. När de anställer serber bidrar det till att deras språkkunskaper förbättras, 

som i sin tur medför att landets språknivå höjs och fler turister kan tas hand om och göra 

sig förstådda.  
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Serbiens befolkning kan ses som både platsutvecklare och ambassadörer för destinationen. 

Ökade språkkunskaper medverkar till att serberna känner sig trygga i sin roll som 

ambassadörer. Det är här av stor vikt för Turistorganisationen att integrera 

lokalbefolkningen för att förstärka befintlig potential i destinationen.
118

 Genom att se på 

befolkningen som en specifik målgrupp får Turistorganisationen en djupare förståelse för 

vad som anses vara viktigt att utveckla på platsen. Befolkningen är en betydande faktor vid 

marknadsföringen av landet, då deras beteende och historier ger ett mer trovärdigt 

intryck.
119

 Turisterna och invånarna ska samsas om Serbiens yta och därför är det viktigt 

att Turistorganisationen tar till vara på befolkningens åsikter. Det kan annars bli en risk att 

invånarna anser att turisterna är av högre prioritet. I dagsläget har befolkningen ett mycket 

vänligt bemötande och känslan av att vara välkommen är stark. Serberna är ett stolt 

folkslag som gärna visar upp sitt land. Tyvärr brister kommunikationen ofta då endast ett 

fåtal talar engelska.
120

 

4.3.2 Serbiens turisters behov  

Vid platsutveckling är det också betydande att undersöka vad som motiverar turister att 

resa till en viss plats samt vad dessa efterfrågar på platsen.
121

 En turist motiveras av olika 

företeelser vid valet av en destination. Vetskapen om en outvecklad trafikinfrastruktur kan 

göra att de väljer bort en destination. En turist motiveras till att resa utifrån samma grunder 

som gäller i det vardagliga livet. Väl på plats på destinationen finns en rad behov som 

måste uppfyllas för att turisten ska få ut det bästa av semestern. Under våra observationer i 

staden tolkar vi det som att landet inte tar tillvara på de attraktioner de har. Deras 10-i-

topp-attraktioner är främst stora klassiska sevärdheter.
122

 Här kan det ses som att 

Turistorganisationen försummar den potential som finns i museer, äppelodlingar och 

traditionella serbiska grillningar med helstekt lamm och inälvspudding
123

. Utifrån dessa 

attribut skulle landet kunna utveckla nya turistattraktioner för att motivera fler turister. Att 

Turistorganisationen inte tänker på att utveckla dessa attraktioner beror möjligen på 
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kunskapsbrist. De saknar kunskap om vad en turist söker och vilka attribut som bör lyftas 

fram. Kunskapen behövs för att de ska kunna få turister att öppna ögonen för vad Serbien 

har att erbjuda och därmed också tvätta bort den negativa imagen. Den erfarenhets- och 

kunskapsbrist som Turistorganisationen är medvetna om att de har, kan bromsa vissa 

utvecklingar. Det är viktigt att platsutvecklarna är medvetna om sin målgrupp och att de 

vet vad turister vill se på destinationen
124

.  

4.4 Att skapa klarhet  

En observation gick ut på att med buss försöka färdas från stadskärna i Belgrad till ett 

nyöppnat köpcentrum. Som turister i staden visste vi inte var och när bussarna gick och 

försökte därför fråga kvinnan som sålde bussbiljetterna. Då hon inte pratade engelska var 

det fortfarande oklart varifrån bussen gick. Vi fortsatte att fråga oss fram men blev gång på 

gång skickade i olika riktningar. Efter mycket om och men kom vi tillslut fram till rätt 

busshållsplats.  

Denna observation påvisar att tydligheten i Serbien har bristande egenskaper. Språket är en 

bidragande faktor då många gatunamn och kartor anges i kyrilliska bokstäver. Dessa 

strukturer
125

 tillhör de nödvändigheter som krävs för att en turist ska kunna orientera sig på 

en destination. Det turistiska händelseförloppet försämras av Serbiens bristfällande 

tydlighet. Då inte alla turister har möjlighet att förstå det kyrilliska alfabetet blir det svårt 

att orientera sig i landet och att använda sig av kollektivtrafiken. Här kan det vara en idé 

för Turistorganisationen att utforma kartor där gatunamnen är skrivna på både kyrilliska 

och med det latinska alfabetet. Det underlättar för turister då de kan jämföra kartan med det 

egentliga namnet på gatan och kunna uttala det. Det kan också vara positivt att märka ut 

viktiga monument, byggnader och andra kännetecken som element för lokalisering.  

Det kan också vara en god idé för Veolia Transport att utnyttja det faktum att det är ett 

internationellt företag med engelska som koncernspråk för att påverka tydligheten på sina 

bussar. Det kan exempelvis vara hur man stämplar sin bussbiljett. I dagsläget står den 
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informationen endast på kyrilliska, något som Veolia Transport inte var medvetna om
126

.  

Ett förslag skulle kunna vara för dem att samarbeta
127

 med Turistorganisationen för att nå 

ut med information om hur turisterna ska gå tillväga. Detta skulle kunna tydligöras i en 

broschyr eller liknade som också ger en förklaring på var någonstans man köper buss- och 

spårvagnsbiljetter. Utifrån våra observationer och intervjuer går det att tolka att både 

Veolia Transport och Turistorganisationen är medvetna om svårigheterna med språket för 

en engelskspråkig turist och är villiga att bearbeta detta. Ett samarbete om att förtydliga 

mycket i landet tros därför inte vara långt borta. 

4.5 Vikten av laganda 

Veolia Transport påpekar vikten av att trafikinfrastrukturprojekt i landet bör ske med små 

steg. Landet har en otillräcklig ekonomi och alltför stora projekt kräver pengar och tid.
128

 

Samarbete är av vikt vid projektbyggande, men också att det ges gott om tid till planering 

av framtida projekt.
129

 Veolia Transport är ett internationellt företag som gett sig in på den 

serbiska marknaden. Företaget har insett vikten av att dela med sig av de kunskaper som 

finns inom koncernen, då de har en lång erfarenhet av trafikinfrastrukturförbättring. Då vår 

analys visar på ett gott samarbete mellan Veolia Transport och Turistorganisationen tros en 

fortsättning gagna utvecklingen av turismen och trafikinfrastrukturen. Turistorganisationen 

kan komma att dra nytta erfarenhetsmässigt av relationen och använda den som mall för 

framtida samarbetspartners. 

4.5.1 Två är starkare än en 

Veolia Transport och Turistorganisationen kan tillsammans komma med förslag till olika 

projekt, om de visar enad front skulle det kunna underlätta för Turistorganisationen att få 

finansiering från staten. Det kan ses som positivt att ett internationellt företag vill vara med 

att arbeta för en bättre trafikinfrastruktur. Tillsammans kan Turistorganisationen och 

Veolia Transport komma fram till argument för varför vissa projekt bör genomföras. Om 

de båda företag ser chansen att utnyttja varandras kunskaper kan en förbättring i 

trafikinfrastrukturen komma att ske i snabbare takt än om arbetet sker på varsitt håll. Det 
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kan vara fördelaktigt att dra lärdom från tidigare projekt som gjorts. Eftersom ekonomin är 

ett problem i Serbien kan det vara en fördel att planera projekten noga innan start
130

. Det är 

viktigt att många olika aktörer får komma med sina idéer för att projektet ska gynna så 

många som möjligt. 

4.6 Bilden av Serbien som destination 

För att utveckla Serbien som turismdestination fokuserar Turistorganisationen mycket på 

att förändra landets image. De tror att en förändring av imagen leder till att antalet turist 

kommer att öka. En stor del av satsningarna går åt till att kraftigt marknadsföra landets 

egenskaper för potentiella målgrupper. Engagemang i mässor runt om i Europa får Serbien 

att synas utåt. 

Too many place improvers believe that marketing a place means promoting a place. They 

view marketing as an image-building exercise, confusing it with one of its subactivities, 

namely promotion. Promotion is, ironically, one of the least important marketing tasks. 

Promotion alone does not help a troubled city. In fact, it only helps place buyers to 

discover early how troubled the city really is.”
131

 

Citatet ovan visar på ett frekvent problem inom platsutveckling. Citatet pekar på att många 

destinationsaktörer fokuserar på att endast marknadsföra landet med stora kampanjer men 

glömmer bort att det krävs mer än ren marknadsföring för att få en jämn turismutveckling. 

Att marknadsföra Serbien är viktigt, då landet har en dålig image, men endast 

marknadsföring räcker inte. Utifrån våra intervjuer går det att urskilja att Serbiens 

marknadsföringsstrategier inger hopp om att en turisttillströmning ska leda till en ny image 

och ett nytt turistantal. Risken med en alltför stark fokusering på marknadsföringen är att 

andra platsutvecklingsplaner faller bort. 

4.6.1 Förändring med hjälp av samarbete  

Om platsutvecklare endast arbetar med att marknadsföra en plats är sannolikheten att det i 

längden blir skadligt för platsen. Marknadsförs en plats hårt och får människor att komma 
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dit med förväntningar som inte slår in kommer detta att slå tillbaka på destinationen och 

underbygga tidigare skepticism.  

Genom att arbeta med en plats infrastruktur, attraktioner och människor
132

 förbättras sakta 

men säkert platsens image. Det är då marknadsföringen utåt av platsen kan ta fart. Ett 

vanligt misstag enligt Kotler är just att börja med marknadsföringen istället för med 

platsens ursprungliga poänger. I Serbiens fall skulle ytterligare samarbete mellan stadens 

offentliga och privata aktörer kunna stärka upp platsen. Främst i form av privata 

investerare i trafikinfrastrukturen. Att få hjälp med såväl privata konsulttjänster som 

finansiering för att bygga en ringled kring Belgrad vore något av ett guldläge. Denna 

ringled skulle innebära en kraftig avlastning av trafiken i innerstaden i Belgrad. Staden 

skulle då kunna skapa bättre grundförutsättningar för kollektivtrafiken som i sin tur skulle 

kunna erbjuda tidtabeller. Därmed hade staden kunnat erbjuda en bättre planerad mobilitet 

för såväl lokalbefolkning som turister. 

4.6.2 Historiens inverkan på image 

Turistorganisationen i Belgrad är ett statligt företag som fortfarande bär på spår från 

kommunismens tid. Detta visas genom att de är relativt hårt reglerade av staten. De får hela 

tiden kämpa för att visa staten vad som är viktigt, vilket leder till att det tar längre tid att 

fatta viktiga beslut gällande platsutveckling.
133

 Det här kan förklaras som en 

begränsning
134

 då en konsekvens av det kan vara att Turistorganisationen blir hämmade i 

sitt arbete gällande långsiktiga projekt. Staten är väldigt försiktig med monetär finansiering 

av dessa beslut vilket kan vara en anledning till att Turistorganisationen satsar på 

kortsiktiga mål.
135

 Turistorganisationen är medveten om att det finns en viss 

kunskapsbrist
136

 inom organisationen som beror mycket på att det är svårt för serber att 

resa utanför landet och på så vis skaffa sig en omvärldsbild.  Serberna har haft svårt att resa 

på grund av hårda visumrestriktioner och har därmed inte fått ta del av omvärlden på 

samma vis som konkurrerande destinationer. Detta har medfört en ickenyanserad bild av 

såväl omvärlden som av sitt eget land. Något vi märkte under såväl våra intervjuer som 
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våra observationer är att serber är väl medvetna om sin negativa image men inte alla 

gånger de korrekta anledningarna till varför den har kommit att bli just så negativ.
137

 

En ökning av turister bör ske i samma takt som utvecklingen i landet. Som tidigare nämnts 

finns brister i landet som bör utvecklas innan en alltför stor turismtillströmning tar vid. För 

att Serbien ska lyckas bli en destination av rang bör trafikinfrastrukturen utvecklas. Mer 

turister innebär fler turister på vägarna och ett ännu större trafikkaos än det vi ser i Serbien 

idag. Genom en förbättrad innerstadstrafik och ett mer utvecklat samarbete mellan 

offentliga och privata aktörer kan återuppbyggandet av detta postkommunistisktlands 

negativa image starta. 
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5. Avslutande del 
I avsnittet nedan kommer vi först att lyfta blicken från uppsatsens fallstudie, Serbien, för 

att se hur det som framkommit i uppsatsen kan appliceras på liknande länder i Östeuropa. 

Avsnittet avslutas med att våra slutsatser och reflektioner presenteras. 

5.1 Att stänga kunskapsluckan 

Denna uppsats hade som mål att undersöka kopplingen mellan utveckling av destinationer 

och trafikinfrastruktur, i postkommunistiska efterkrigsländer, i syfte att skapa en attraktiv 

plats. Utifrån undersökningen har det framkommit en rad faktorer som visar varför denna 

koppling är betydelsefull för långsiktig platsutveckling. Analysen visar dock på att ett 

postkommunistiskt land, såsom Serbien, har en lång väg att gå då landets offentliga aktörer 

inte fullt ut förstått vikten av en fungerande trafikinfrastruktur. Denna insikt är nödvändig 

för att utveckla destinationen och på sikt ha möjligheten att eliminera den befintliga 

imagen. Under uppsatsens gång har det visat sig att kopplingen mellan utveckling av 

destinationer och trafikinfrastruktur är betydligt viktigare än teorierna belyser. 

Anledningen till detta kan vara att de teorier som belyser trafikinfrastrukturens betydelse 

för platsutveckling är studerade och prövade på destinationer med en fungerande 

trafikinfrastruktur. Vi vågar påstå att denna uppsats har bidragit till en diskussion gällande 

betydelse av kopplingen mellan utveckling av destinationer och trafikinfrastruktur. 

Uppsatsen visar också på behovet av kunskap för att skapa en attraktiv plats. Under 

undersökningens gång har tidigare outforskade aspekter inom platsutveckling utvecklats. 

Det har bland annat framkommit att ett stort antal turister är viktigt för ekonomin i 

postkommunistiska länder men att en alltför snabb turismutveckling kan vara skadligt för 

en destinations image. 

Trots vårt val av fallstudie kan undersökningen appliceras på andra postkommunistiska 

länder i Östeuropa. 

I nästkommande avsnitt kommer vi att redogöra för våra slutsatser för att sist ge tydligt 

svar på vårt syfte som är: 

att undersöka trafikinfrastrukturens roll för platsutvecklingen i ett 

postkommunistiskt land samt vilken roll olika aktörer spelar i denna process. 
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5.2 Slutsats 

Utifrån vår analys av teori och empiri drar vi slutsatsen att betydelsen av influenser från 

internationella aktörer är väldigt viktig för en trafikinfrastrukturs utveckling. Förutom att 

bidra med investeringar, bidrar de även med erfarenheter och kunskap från den 

internationella marknaden. Genom att ge internationella aktörer utrymme att verka på den 

inhemska marknaden kan de bidra med fler arbetstillfällen, ökade språkkunskaper och även 

kompetenshöjning hos personalen. Förbättrade språkkunskaper medverkar till en 

turismvänligare miljö då befolkningen lättare kan hjälpa turister, det är dock viktigt att inte 

tappa för mycket av det autentiska. En ökning av internationella aktörer innebär troligen en 

minskning av byråkratiskt styrda företag med exempelvis låg servicenivå. Det kan också 

innebära att landets kunskap om hur de ska gå tillväga för att utvecklas ökar. I Serbiens fall 

skulle en internationell transportaktör kunna bidra med engelska skyltar på bussar och 

hållplatser samt engelskspråkig personal. En engelska översättningen skulle i sin tur hjälpa 

destinationsaktörerna att skapa en mer internationellt gångbar miljö.  

Ytterligare en slutsats som vi kommit fram till är att destinationsaktörer står inför en 

utmaning vad det gäller att lyckas upprätthålla en god relation till både invånare och 

investerare vid en kraftig turismökning. En alltför kraftig turistökning skulle leda till att 

snabba förändringar krävs i trafikinfrastrukturen. En bristfällig trafikinfrastruktur har inte 

kapacitet att hantera en ökning av turister. Trafiken skulle bli ännu värre och varken 

invånare eller turister skulle få plats.  

Utifrån våra analyser, Maslows behovspyramid och den utvecklade forskningen om en 

turists motivation har vi kommit fram till ännu en slutsats. Denna slutsats påvisar vikten av 

en förändring. För att förtydliga vikten av en fungerande trafikinfrastruktur har vi utvecklat 

behovspyramiden som en del av våra slutsatser. Vi anser att behovet av att kunna 

transporteras på en destination, som i vårt exempel är Serbien, är av samma tyngd som 

behovet av ett tillfredsställande boende.  

En behovspyramid implementerad i ett postkommunistiskt land med en bristande 

trafikinfrastruktur skulle kunna se ut som följande: 
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Denna pyramid är uppritad utifrån förutsättningarna att utvecklingen av infrastrukturen inte 

följer samma takt som ökningen av turister. Om turismen ökar avsevärt och 

trafikinfrastrukturen är otillräcklig kan det leda till att turisten åker därifrån utan att ha 

uppfyllt de två första behoven. En turist som besöker ett land med en bristande 

trafikinfrastruktur behöver känna säkerhet för att avancera i pyramiden. Först när de två 

första stegen är uppnådda känner turisten avslappning. När en turist väl nått de tre sista 

stegen är chansen stor att denne talar väl om platsen. Detta skulle kunna vara ett verktyg 

för turistorganisationer för att mäta behoven hos turister samt var någonstans i pyramiden 

som turisterna på den aktuella destinationen befinner sig.  

För att svara på vårt syfte har vi utifrån våra slutsatser kommit fram till att 

trafikinfrastrukturen spelar en stor roll i betydelsen för postkommunistiska länders 

platsutveckling. Brister denna nödvändighet finns risken att turister får en negativ 

upplevelse. Transportaktörer har en viktig roll då turisters möjlighet att förflytta sig är 

betydande för helhetsbilden och vidareutvecklingen av en destination. 

Destinationsaktörerna har en betydande roll vid utvecklingen av en plats. De marknadsför 

och bestämmer på så sätt hur mycket som ska nås ut till potentiella turister.  

Slutligen anser vi att det krävs ett gott samarbete mellan dessa två aktörer för att 

trafikinfrastrukturutvecklingen ska ske i samma takt som utvecklingen av turism. 

  

Själv-

förverkligande

Underhållning

Avslappning

Transport, fysiska behov, boende

Säkerhet
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5.3 Reflektioner  

Våra förväntningar på uppsatsens ämne var innan dess start att trafikinfrastrukturen inte 

skulle inneha en sådan stor betydelse för platsutveckling som det visade sig att det hade. 

Innan undersökningens start trodde vi heller inte att infrastrukturen i Serbien skulle vara så 

pass bristfällig som den visade sig vara.  

Under uppsatsens arbete insåg vi att en stor del av materialet pekar på en fokusering mot 

Belgrad trots valet av att analysera hela Serbien. Trots att Belgrad kan tyckas hamnat i 

fokus är det ett medvetet val att fortsätta hävda att uppsatsen bygger på ett resonemang 

gällande Serbien. Då en viktig intervjuperson verkade i en ort utanför Belgrad och då 

Veolia Transport utvecklar infrastrukturen i hela landet ansågs det beklagligt att ta bort 

denna intervju för att enbart rikta in arbetet mot Belgrad. Det går dock att hävda att 

uppsatsen fått liknande resonemang vid en fokusering mot enbart Belgrad, men då detta 

gick att urskilja en bit in i uppsatsprocessen valdes att ha kvar avgränsningen mot Serbien. 

Vi har genom denna uppsats uppnått en djupare förståelse för såväl begreppet 

platsutveckling som för betydelsen av trafikinfrastruktur på en plats. Våra förhoppningar är 

att argumenten i denna uppsats ska leda till ett intresse för trafikinfrastrukturens betydelse 

för platsutveckling. Likväl är våra förhoppningar att våra slutsatser ska leda fram till ett 

intresse för fortsatt forskning. Intressanta ämnen att utveckla vidare skulle kunna vara att 

genomföra en jämförelsestudie med liknande länder med storstäder som påminner om 

Belgrad, förslagsvis Prag och Budapest. Dessa städer har en mer utvecklad 

trafikinfrastruktur och är större turiststäder än Serbiens huvudstad. 

Våra förhoppningar är att denna uppsats kommer att bidra med samma kunskap för våra 

läsare som den gett oss. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Background 

Please tell us about yourself and your background 

What kind of education and previous experiences do you have?  

What have you worked with before?   

Work 

What are your work tasks and what is your current position within the organization?  

In your opinion what are the goals of your organization?  

How do you work to achieve them?  

In your opinion is there a need for change or improvement? And if so, how do you work to 

achieve that?   

Place Marketing 

How do you interpret the term place marketing?  

What is your personal experience of place marketing?  

Do you apply this to your work? And if so, how?  

In your opinion does your work contribute to develop Serbia/Belgrade as a destination?  

In what way do you think the war has influenced the country? Would you like to explain? 

Positive as well as negative effects.  

What kinds of image to you believe that the rest of Europe has of Serbia? How could this 

change? 

What pros and cons do you believe Serbia/Belgrade has? Compared to similar destinations, 

like Croatia or other parts of former Yugoslavia. Which destinations do you compare 

yourself to? 
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Infrastructure 

What do you, in general, think of Belgrade and Serbia’s current infrastructure?  

If you focus on public transportation, how do you think it is operating?  

If you were a tourist in Belgrade what would you think of the transportation system?  

Do you believe there is a difference between state owned and private transport companies?  

Do you think that it´s easy for English-speaking tourist to understand the signs on buses 

and so? 

The Tourist Organization of Belgrade 

Which transportation do you think the tourist get around? 

Do you have collaboration with buscompanies to make it easier for tourist to know which 

transportation to use to get around in Serbia/Belgrade? 

Do have any statistics on how many tourist visit Serbia today?  And the development from 

the past? Do you have any old statistics on how the tourist flow was in Belgrade as a part 

of the old Yugoslavia? 

Veolia Transport Mr. Milic 

In your opinion has the integration between Veolia transport and Litas been successful?  

Has Veolias strategies been implemented in to Litas and in what way?   

Are there any cultural differences between Litas and Veolia? If so would you care to 

elaborate? How does it work in reality, pros and cons? 

Do you have English signs on your buses? 

Does your company educate the staff to be service minded? In what way? 

Veolia Transport Mr. Beric 

What´s your opinion on the infrastructure/ the quality of the roads/ the supply of buses in 

Serbia? 



Destination Serbien – En studie angående trafikinfrastrukturens påverkan på platsutveckling. Boström Hult, Gotthold, Hasslund 

 

 
47 

What do you think of the safety regarding the buses?  

Do you educate your bus drivers in safe driving? If yes, how? 

If a tourist that only speaks English were to go with you, what do you think he/she would 

miss? Is it really possible to understand anything?  

Do you work with the government to improve the safety in traffic?  

What in your opinion how can an international company such as your self contribute to a 

safer traffic environment?  
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Bilaga 2 

Observationsschema 

Observationsschema         

  Lätt/Mkt bra Förståeligt/Ok Svårt/Dåligt Övrigt: 

Biljettköp         

Servicebemötande         

Engelska skyltar         

Kommunikation med chaffis         

Busslinjer är tydliga         

Priset framgår tydligt         

Tidtabellen är anpassad till turister         

Säkerhet         

Barnvänligt / Barnvagnar         

Bemötande av lokalbefolkningen         

Vad händer i en nödsituation?         

Att tänka på:         

Se det ur ett turistperspektiv         

Lägg märke till detaljer, allt är 
intressant!         

Åk till köpcentrum, attraktion, 
turistbyrå.         

 


