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Abstract 
 

Titel: Vem besöker en plats ingen har hört talas om? -En kvalitativ undersökning om strategisk 

kommunikation av platser.  

Författare: Agnes Lindholm och Lisa Söderberg 

Termin och år: Höstterminen 2017  

Antal ord: 9523 

Problemformulering och syfte: Forskning visar att det blir allt vanligare för offentlig verksamhet 

att arbeta med kommunikation av platser. Trots det, finns det ingen generell strategi för hur detta 

ska gå till. I förlängningen leder det till att de organisationer som inte arbetar professionellt med sin 

kommunikation av platser förlorar turister då de faller mellan stolarna i bruset av det omfattande 

utbudet av resmål.  

Metod och material: För att ta reda på detta ansåg författarna att en kvalitativ metod var mest 

lämpad att använda. Inledningsvis samlades en teoretisk bas in, denna bidrog till en bredare 

kännedom inom områdena strategisk kommunikation och kommunikation av platser. Utifrån detta 

väcktes en nyfikenhet hos författarna och frågorna som ställdes till respondenterna formulerades. 

För att samla in det empiriska materialet gjordes mailintervjuer med nio personer som var väl 

insatta i kommunikationen och varumärkesarbetet inom de olika destinationssamarbetena. Dessa 

nio kunde därav bidra med en god inblick i hur destinationssamarbeten arbetar med 

kommunikationen gentemot sina målgrupper. 

Huvudresultat: Resultatet av undersökningen visade att destinationssamarben är komplexa 

organisationer, vars kommunikation påverkas av fler omkringliggande variabler. Flera av de 

undersökta kan betraktas som strategiska i sina kommunikationsinsatser, medan andra pekar på det 

motsatta. 

Nyckelord: Strategisk kommunikation, varumärken, platser, destinationssamarbeten, kommunala 

samarbeten, platsvarumärke 
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1.0 Inledning 

Under följande kapitel presenteras studiens bakgrund till det undersökta ämnet följt av 

problemformulering, syfte och frågeställningar.  

1.1 Bakgrund  

Skulle du vilja bo i en kommun utan fungerande räddningstjänst? Eller i en kommun där fler 

personer väljer att flytta därifrån, än dit? Troligtvis inte, men så kommer verkligheten se ut om inte 

landets kommuner väljer att samarbeta och dela på kostnader och kompetens (SVT, 2017).  

Det blir allt vanligare att kommuner väljer att samarbeta (Sveriges Radio, 2017). Enligt 

Reforminstitutet anses många kommuner ha “ålderdomliga, formella och rättsliga strukturer” 

(Reforminstitutet, 2017). Samverkan mellan kommuner kan vara ett enkelt sätt att förändra dessa 

strukturer och på så vis kunna erbjuda högre service och ett större utbud för att behaga medborgarna 

och locka potentiella inflyttare till staden (ibid). Till följd av det ämnar denna studie att undersöka 

huruvida kommunsamarbeten arbetar strategiskt eller ej.  

 

1.2 Problemformulering 
I den här studien undersöks huruvida kommunala samarbeten arbetar strategiskt eller inte gentemot 

turister och invånare. Dahlqvist och Melin menar att delar av den offentliga sektorn befinner sig i 

förändring gällande attityd till kommunikationssatsningar. I framtiden kommer, i likhet med privata 

företag, politiskt styrda organisationer vara mer sårbara för klagomål och dålig publicitet. Till följd 

av detta tvingas de bli mer måna om sitt varumärke för att förmedla en positiv bild av 

organisationen till medborgare, intressenter och framtida arbetstagare (Dahlqvist & Melin, 2010:56-

57). Ett annat sätt att stärka en stads varumärke är att få platsen att framstå som attraktiv för 

potentiella besökare. En anledning till att den fysiska platsen, i många fall blir det som 

kommunikationen av en stad kretsar kring, är att det finns en strävan efter en positiv image som 

lockar till sig besökare (Syssner, 2012:23). 

 

Trots att kommuners syn på kommunikation är under utveckling så är den offentliga sektorn 

fortfarande långt efter den privata när det gäller just uppfattningen om kommunikation (Dahlqvist & 

Melin, 2010:43). Ämnet kan ses som intressant då många offentliga verksamheter prioriterar 

kommunikation allt mer i sina budgetar vilket innebär att ämnet är aktuellt att undersöka. 
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Syssner förklarar att utbudet av svensk forskning inom området är begränsat. Området uppfattas 

ofta också som ”banalt, ytligt och löjligt” samt “bortom relevans för verklig samhällsnytta” 

(Syssner, 2013:15). Då tidigare forskning är begränsad kan studien bidra till att fylla en 

vetenskaplig lucka inom området samt att synliggöra vilka fördelar och nackdelar som finns med att 

satsa på kommunikativa åtgärder av en plats. 

 

Då båda författarna har arbetat inom kommunal verksamhet med destinationsutveckling så har de 

identifierat ett problem som studien härleds ur. Detta problem är att det inte finns några riktlinjer för 

hur kommunala samarbeten på bästa sätt bör kommunicera sitt platsvarumärke gentemot 

målgruppen/målgrupperna. Studien ämnar till att bidra med vetskap kring hur olika 

destinationssamarbeten arbetar.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I studien undersöks personer som arbetar med kommunikation inom olika kommunala bolag. Dessa 

personer kommer i studien kallas för kommunikatörer. Syftet med undersökningen är att undersöka 

om kommunikatörer inom destinationssamarbeten arbetar strategiskt med kommunikation gentemot 

målgrupperna turister och medborgare. Syftet bryts ner i följande frågeställningar:  

 

1. Hur kommunicerar verksamma kommunikatörer som arbetar inom destinationssamarbeten sitt 

platsvarumärke till målgrupperna turister och medborgare?  

 

2. I vilken grad arbetar kommunikatörer varumärkesrelaterat inom destinatinssamarbeten? 

 

1.4 Begreppsförklaringar 
Under detta avsnitt förklaras begrepp som författarna anser är viktiga att förstå för att få en god 

förståelse av studien. Nedanstående begrepp har följande betydelse i denna studie.  

 

Varumärke - paraplybegrepp för det som utmärker en plats/produkt från en annan och gör den 

unik. 

Platsvarumärke - begreppet syftar till ett varumärket för en plats. 

Varumärkesrelaterat arbete - innebär att arbeta strategiskt med en organisations varumärke i 

syfte att stärka det. 

Destination - ett resmål. 
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Destinationssamarbete - flera platser som samarbetar för att locka turister.  

Kommunsamarbete - innebär att flera kommuner samarbetar gällande vissa frågor.  

 

1.5 Disposition  

Denna studie är indelad i fem delar. Dessa är inledning, teori och tidigare forskning, metod, resultat 

och analys samt slutsats och slutdiskussion. I slutet kommer även förslag på fortsatt forskning att 

presenteras.   

 

2.0 Teori och tidigare forskning  
Under följande avsnitt presenteras de valda teorier som studien utgår från samt tidigare forskning 

som gjorts inom ämnet. 

 

2.1 Strategisk kommunikation 

En studie som kan visa på effekterna av olika typer av kommunikationsstrategier för 

platsvarumärken är Braun, Eshuis och Klijn (2014:64-65). Kommunikation av platser har tidigare 

varit unikt för större städer men har i takt med att konkurrensen om besökare, invånare och företag 

ökat, blivit allt vanligare även bland mindre städer och kommuner. Kommunikation av platser 

handlar övergripande om att kommunicera en tilltalande bild av platsen för att locka till sig sin 

målgrupp. En positiv effekt av det ökade intresset för kommunikationen är att många städer och 

kommuner idag förstår värdet och gynnar om sitt varumärke. Kritik som är ständigt återkommande i 

arbetet med platsvarumärken är huruvida varumärkesstrategier kan appliceras på platser. Den stora 

mångfalden i målgrupper och komplexiteten hos olika meddelanden är de främsta orsakerna till 

kritiken (Braun et al, 2014:64-65). 
 

I studien The effectiveness of place brand communication undersöks strategier för användningen av 

varumärken för att attrahera två målgrupper - invånare och besökare. Författarna till studien har 

använt sig av data från en rikstäckande undersökning om kommunikation av platser och branding i 

Nederländerna för att komma fram till sitt resultat. De tre kommunikationsstrategierna som omfattar 

studien är fysiskt platsmarknadskommunikation, ”word-of-mouth” kommunikation samt traditionell 

platsmarknadskommunikation. Fysisk platsmarknadskommunikation innefattar arkitektur, 

stadsdesign, museer och andra verkliga erbjudanden, men också stadens beteende som kan påverkas 

av invånare och myndigheter. ”Word-of-mouth" kan sammanfattas med ”det som sägs om staden”. 

Sociala medier är en aspekt som har gjort denna metod allt mer betydelsefull. Traditionell 
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platsmarknadskommunikation är formell och avsedd kommunikation genom exempelvis PR, grafisk 

design, logotyper och slogans (Braun et al, 2014:64-65). 

 

Undersökningens resultat visar att kommunikationsstrategierna ”word-of-mouth” samt fysisk 

platsmarknadskommunikation har positiva effekter vid förmedlande av platsers varumärkesbild. Det 

fanns ingenting som visade på att effekten för invånare och besökare skilde sig åt. Traditionell 

platsmarknadskommunikation visade sig inte ha någon direkt effekt på platsens varumärkesbild och 

inte heller på attraktionen hos invånare och besökare (Braun et al, 2014:70). 

 

Den traditionella definitionen av strategisk kommunikation är ”den målmedvetna användningen av 

kommunikation för att en organisation ska nå sina mål” (Falkheimer & Heide 2014:15;Holtzhausen 

& Zerfass 2015:174). Kommunikation är en grundsten som krävs för att en organisation ska kunna 

existera (Falkheimer & Heide, 2014:34;Hargie & Tourish:2009:393). Det är genom 

kommunikationen en ömsesidig förståelse skapas, och först därefter kan ett arbete i en gemensam 

riktning inledas. Medvetna kommunikationsinsatser kan bidra till en organisations goda relationer 

med intressenter, medvetenhet kring ett varumärke eller spridning av information kring en produkt 

(Falkheimer & Heide, 2014:34).  

 

En samsyn på begreppet strategisk kommunikation saknas och uttrycks ofta i synonymer som 

public relations, communication management och organisationskommunikation. Det omfattande 

begreppet täcker ett helhetsperspektiv på kommunikation och kunskapsområdet innefattar både den 

formella samt den informella delen (Falkheimer & Heide, 2014:107-108). Strategisk 

kommunikation syftar till att skapa mening och bygga förtroende för att stödja organisatorisk 

tillväxt. Med detta färskt i minnet blir det tydligt att alla som arbetar i eller med en organisation 

också verkar för denna funktion. (Falkheimer & Heide, 2014:111).  

 

En relativt ny typ av kommunikationsform beskrivs av många som ett paradigmskifte.  Forskare 

vittnar om att den nya typen av media har transformerat den sociala, kulturella, politiska och 

ekonomiska strukturen i samhället på kort tid (Holtzhausen & Zerfass, 2015:337-338). En stor 

skillnad mellan kommunikation i sociala medier och klassisk strategisk kommunikation är 

hastigheten och känslan av mänsklig interaktion. Det är möjligt att, på bara några sekunder, ställa en 

fråga och få massvis med svar från både kända och okända människor (Holtzhausen & Zerfass, 

2015:341). Forskare tror att social media kommer användas för strategisk kommunikation allt mer i 
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framtiden. Detta, då den förespråkar envägskommunikation, tvåvägskommunikation, personlig 

kommunikation samt masskommunikation (Holtzhausen & Zerfass, 2015:342).  

 

Det kan finnas en osäkerhet kring varför organisationer ska satsa pengar på utövandet av strategisk 

kommunikation med anledning av att det är svårt att påvisa tydliga effekter av insatserna. Det finns 

två konkreta anledningar till varför effekterna inte går att utvisa. Det första beror på organisationers 

komplexitet, som gör det svårt att färdigställa en modell med konkreta utgångspunkter. Den andra 

anledningen är att det inte lagts tillräckligt med forskningsinsatser på att analyser effekterna. 

Författarna av boken Strategisk kommunikation presenterar dock en målmodell med de vanligaste 

argumenten bakom satsning på strategisk kommunikation. De argument som omnämns i modellen 

är organisatorisk effektivitet, image, identitet och transparens. Organisatorisk effektivitet handlar 

förenklat uttryckt om att kommunicera på ”rätt sätt” både internt och externt. Ett exempel kan vara 

att tillämpa den bäst lämpade kanalen för att nå ut till önskad målgrupp. Image som argument 

handlar om omgivningens ytliga uppfattningar av organisationen. Ett starkt varumärke som 

kommunicerar enhetligt både internt och externt med syfte att skapa en långsiktig legitimitet. En 

tredje faktor för att motivera strategisk kommunikation är identitet. Identiteten hos en organisation 

sitter i värdegrunden och kulturen. En organisation som tydligt kommunicerar sina värdegrunder 

och mål internet kan få gruppen att arbeta mot samma mål och öka effektiviteten i arbetet. Den sista 

faktorn som målmodellen tar upp är transparens. Resonemanget bygger på en öppenhet och 

demokratisk syn i organisationen, där medarbetarna får känna sig delaktiga i vad som händer 

(Falkheimer & Heide, 2014:182-185). 

 

2.2 Kommunala platsvarumärken 
Jørgen Stigel & Søren Frimann skriver i artikeln City Branding – All Smoke, No Fire? (2006) att det 

finns en problematik kring att platser arbetar med varumärkesstärkande arbete då små och mer 

nischade resmål riskerar att falla mellan stolarna i jakten på det generella som ofta genererar större 

summor pengar till staden. En annan riskfaktor med detta är att det finns inte några specifika 

strategier för marknadsföring av platser, vilket leder till att klassiska marknadsföringstekniker som 

är utvecklade för företagsvärlden, används under felaktiga omständigheter (Stigel & Frimann, 

2006:263). Men i förlängningen är det ändå möjligt att likna en stad med ett företag då det i 

slutändan handlar om samma sak: att locka till sig besökare som spenderar pengar och blir goda 

ambassadörer (Stigel & Frimann, 2006:248). För att marknadsföra en stad bör således staden 
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presenteras som en produkt som utsätts för hård konkurrens och följaktligen bör särskilja sig från 

övriga städer i världen för att visa på sin unicitet (Stigel & Frimann, 2006:250). 

 

Ytterligare en studie, Regional destination marketing: a collaborative approach av Sandra Naipaul, 

Youcheng Wang och Fevzi Okumus, visar att samverkan i destinationer stärker produkten 

marknadsföringsmässigt och bidrar till ökat antal turister. Genom att samla aktörer från 

besöksnäringen ökar stadens konkurrenskraft genom enade marknadsföringsinsatser, vilket skapar 

förändring, förbättring och utveckling en marknadsföringssynpunkt (Naipaul et al, 2009:464). För 

att lyckas med sammanslagningen finns några grundläggande krav, som flera forskare är eniga om, 

som bör säkerställas innan ett samarbete påbörjas. Dessa presenteras nedan: 

 

• Samarbetet kräver frekvent kommunikation mellan alla inblandade parter. 

• Det är avgörande för resultatet att alla parter bidrar som förväntat, vilket bör övervakas noggrant av 

ledningen. 

• Hinder och eventuella problem som kan uppstå under arbetets gång bör identifieras. Vanliga sådana 

är misstro från inblandade parter, misstro från intressenter, samarbetsproblem, informationsläckage, 

ekonomiska problem samt problem för de inblandade parterna att delvis släppa kontrollen till den 

övergripande organisationen (Naipaul et al, 2009:465).  

 

Om ledningen lyckas parera dessa grundläggande krav visar forskningen på att det finns en rad 

vinster med destinationssamarbeten. Dessa innefattar främst ekonomiska och utbudsmässiga 

fördelar (Naipaul et al, 2009:477).  

 

Detta perspektiv diskuterar vilka tillvägagångssätt som på bästa sätt marknadsför en organisation 

inom den offentliga sektorn och huruvida det finns skillnader i marknadsföringsstrategier för privata 

företag eller politiskt styrda organisationer.  

Historiskt sett är det svårt att säga en tidpunkt för när varumärket föddes, men något som går att 

fastställa är att det är att den nutida betydelsen av “varumärke” en relativt ny företeelse. Förr i tiden 

användes begreppet i syfte att märka produkter så som guld, konstnärliga målningar och 

vattenmärkningar på papper. Detta kom att utvecklas till den moderna varumärkeslagstiftningen, 

som har sina rötter i den industriella revolutionen och kom till för att oseriösa tillverkare inte skulle 

kopiera framgångsrika märkesprodukter (Dahlqvist & Melin, 2010:30-31).  
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När det gäller kommunikation av en plats varumärke återfinns flera strukturella skillnader mellan 

privat och offentlig sektor i litteraturen. Några exempel på dem kan vara beslutsfattandets 

arbetsgång samt synen på resultat, intäkter och budget (Dahlqvist & Melin, 2010:40-43). Vidare 

finns en stor differens i synen på kommunikation. Inom den offentliga sektorn är 

kommunikationsbudgeten en extremt liten del av den totala budgeten. Under många år har synen på 

kommunikation varit introvert. I motsats till detta, är det vanligt att kommunikationschefen har en 

given plats i ledningsgruppen inom den privata sektorn (ibid). Det är inte ovanligt att upp emot tio 

procent av den totala budgeten går till kommunikation för de mest konkurrensutsatta företagen. En 

framgångsrik organisation idag är synonymt med en kommunikativ organisation (ibid). 

 

Under de senaste åren har intresset för varumärkesfrågor ökat inom den offentliga sektorn. Som ett 

led i det har många kommuner, landsting och myndigheter börjat arbeta varumärkesstärkande för att 

positionera sig själva och sina varumärken (Dahlqvist & Melin, 2010:9). Inom den offentliga 

sektorn ställs dessutom hårda krav på transparens, öppenhet, förankring och samverkan (Dahlqvist 

& Melin, 2010:13).  

 

En professionell varumärkesutveckling kännetecknas, något förenklat, med att utifrån en 

genomtänkt strategi etablera, förstärka eller förändra människors uppfattningar i deras 

undermedvetna (Dahlqvist & Melin, 2010:24). Vare sig det är önskvärt eller inte finns det alltid en 

bild av den egna organisationen som konstant är under förändring. Det enda som är påverkbart är 

till vilken grad man vill försöka påverka och kontrollera den rådande bilden. På senare år har detta 

blivit en viktig fråga för kommuner, myndigheter och landsting (Dahlqvist & Melin, 2010:26).  

 

För att utveckla ett starkt varumärke inom den offentliga sektorn krävs det att beslutsfattarna arbetar 

varumärkesorienterat, det vill säga att organisationens strategiska processer kretsar kring 

varumärket. Varumärkesorientering  avser “ett medvetet förhållningssätt till att arbeta med 

varumärken såväl externt som internt” (Dahlqvist & Melin, 2010:26-27). Den senaste forskningen 

visar att det är möjligt att urskilja fyra olika kategorier av organisationer med olika stor grad av 

varumärkesorientering.  

 

Den första organisationsstilen kallas ledarna. Här finns organisationer som inte ser någon skillnad 

mellan verksamhetsutveckling eller varumärkesutveckling. Hela organisationen arbetar uteslutande 

jämsides med varumärket. Dessa organisationer är mycket medvetna om sitt varumärke och alla 

beslut fattas utifrån hur det kommer påverka varumärket (Dahlqvist & Melin, 2010:26-28-30).  
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Den andra stilen kallas informatörerna. Här ligger fokus på medarbetarna eftersom det finns ett 

antagande om att nöjda medarbetare ger ett bra rykte och således ett starkt varumärke. Kopplingen 

mellan en stark organisationskultur och ett starkt varumärke är självklar (ibid). 

 

Den tredje organisationsstilen kallas försäljarna. Här ses varumärket som en taktik för att “sälja in” 

ett budskap. Dessa typer av organisationer är arbetar traditionellt med varumärkesfrågor men lägger 

inte stora resurser på arbetet. Endast de som ansvarar över marknadsföringen inom organisationen 

arbetar med varumärkesrelaterade frågor, vilket kan leda till att övrig personal inte inkluderas i 

arbetet och varumärken byggs kring evenemang eller andra tjänster (ibid). 

 

Den fjärde och sista stilen kallas skeptikerna, vilka har en skeptisk syn på varumärkesfrågor. I 

många fall beror detta på bristfällig kunskap och bristande stöd från ledningen. I dessa 

organisationer lever varumärket sitt eget liv och överlever tack vare enstaka eldsjälar som arbetar 

med varumärkesfrågor till och från. Inom dessa organisationer finns ingen plan, strategi eller 

riktning för varumärkesarbetet (ibid). 

 

2.3 Kommunikation av platser 
Doktorsavhandlingen “Perspektiv på platsmarknadsföring” granskar forskningslitteratur inom 

platsmarknadsföring och undersöker hur väl den stämmer överens när den sätts i svensk kommunal 

kontext (Berglund, 2013:5). Forskning inom ämnet tenderar att använda begrepp som place selling, 

place promotion och place branding synonymt och fritt från tydliga definitioner. 

Begreppsförvirringen gör det svårt att urskilja centrala begrepp och bromsar teoriutvecklingen inom 

området. Med sin empiriska undersökning syftar Berglund till att bidra med kunskap, utveckla 

forskningsområdet samt tillföra nya perspektiv inom platsmarknadsföring (Berglund, 2013:14). 

 

Berglunds syfte med den empiriska undersökningen var se hur väl forskningslitteraturen inom 

ämnet platsmarknadsföring stämmer överens med verkligheten när den sätts i Svensk kommunal 

kontext. I sin slutsats bekräftar hon att en stor del av den forskning som granskats ligger i linje 

med  det arbete som sker i kommunerna. Av Sveriges 290 kommuner arbetar en övervägande del 

med att stärka sin attraktivitet och locka till sig fler invånare. För att lyckas med arbetet är det 

vanligt att kommuner väljer att samarbeta över kommungränserna (Berglund, 2013:130). 
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I syfte att reda ut begreppet platsmarknadsföring konstateras det vara ett mer effektivt alternativ till 

platsförsäljning. Det finns inte någon tydlig metod för hur kommuner ska arbeta inom området men 

en slutsats är att dem tjänar på att göra en plats mer attraktiv istället för att framställa den som det. 

Berglund menar att dem ska lyssna på vad som efterfrågas av den önskade målgruppen, istället för 

att konstruera en marknad av det kommuner har att erbjuda (Berglund, 2013:132). 

 

Att kommunicera platser, eller platsmarknadsföring, handlar om att skapa, upprätthålla eller 

förändra en uppfattning om en viss plats i syfte att locka till sig turister, nya invånare, befintliga 

invånare och näringsidkare. Ett exempel på detta kan vara att ge en stad en slogan så som “I ♥ New 

York” för att skapa uppmärksamhet och medvetenhet om platsen (Kotler & Armstrong, 2008:223). 

Väl medveten om komplexiteten i både begreppet plats och marknadsföring definierar Josefina 

Syssner platsmarknadsföring som “ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, 

förbättra eller förstärka en bild av en plats.” Vidare beskriver hon begreppet som ett avsiktligt 

synliggörande av en lokalitet (Syssner, 2012:11). Ämnet är fortfarande relativt nytt och det kan vara 

svårt att hitta svensk forskning inom området, det engelska utbudet är desto större. Majoriteten av 

forskare inom området utgår från marknadsföringsteoretiska resonemang med strategier kring 

varumärkesarbeten i fokus. En närmare inblick i denna metod visar att den grundar sig i ett flertal 

olika perspektiv. Två av dem är ”slogan perspektiv” samt ”politiskt perspektiv”.  Det förstnämnda 

förknippas med kommunikationsstrategier och omnämns som förhållandevis ytligt. Det politiska 

perspektivet företräder istället att man går till botten med de problem som finns på en plats för att 

lyckas förändra platsens anseende och rykte (Syssner, 2012:13; Anholt, 2010:31) 

 

Historiskt sett har det alltid gått att dra paralleller mellan produkter och platser. På samma sätt som 

produkter kommuniceras på marknaden för att intressera potentiella köpare har platser 

kommunicerats för att locka till sig nybyggare, handlare, turister och investerare (Anholt, 2010:1). 

Konceptet platsmarknadsföring utvecklades under 90-talet av Kotler, som menade att platser ska 

drivas och marknadsföras på samma sätt som företag. Han motiverar teorin med det globala 

konkurrens hotet och var tidigt medveten om värdet kring platsers image (Anholt, 2010:2; Kotler et 

al, 1993). Namn och logotyp är två variabler av stor betydelse vid marknadsföringen av en produkt. 

Eftersom platser vanligtvis redan har ett namn samt en logotyp i form av en flagga, handlar 

platsmarknadsföring främst om att förbättra varumärkesbilden av en plats (Anholt, 2010:7).  

 

Ett antagande om platsmarknadsföring är processen kan ses som två pilar varav den ena riktar sig 

inåt mot medborgare samtidigt som den andra riktar sig utåt mot besökare, turister, potentiella 
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inflyttare och liknande. Pilen som riktas inåt syftar till att skapa en positiv känsla och stolthet kring 

staden. I detta fall ses inte staden som en produkt utan vill snarare skapa ambassadörer till staden 

genom tillhörighet och gemenskap. Den som riktar sig utåt syftar till att skapa positiva associationer 

och ge platsen ett gott rykte genom ett starkt varumärke och igenkänning. I detta fall objektifieras 

platsen som en produkt som kan paketeras och säljas in till en identifierad målgrupp (Ek & Hultman 

2007:28;Syssner 2013:14-15). Ett annat grundläggande antagande om platsmarknadsföring är att 

det finns en koppling till ett långsiktigt politiskt förankrat förändringsarbete, och den bild som 

staden avspeglar kan ses som ett rättesnöre. Hur platsen marknadsförs är, utifrån detta antagande, 

med och påverkar centrala politiska beslut som budgetöverväganden och infrastruktursatsningar. Ett 

tredje antagande gällande ämnet är att platsmarknadsföring är med och skapar platsen i sig men 

också framtiden för hur den kommer att gestaltas i ett senare skede. (Syssner, 2013: 14-15).   

 

3.0 Metod 
Under följande kapitel presenteras den metod som har använts vid genomförandet av 

undersökningen. Här förklaras också hur studien har utförts, urval, datainsamlingsmetod samt en 

diskussion om reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

 

3.1 Forskningsdesign  

En studies frågeställningar kan inneha en beskrivande (deskriptiv) eller förklarande (explanativ) 

ansats. Den deskriptiva ansatsen kännetecknas av att ämnet kan handla om sakfrågor, personer eller 

organisationer (Ekström & Larsson, 2010:127-128). Den typen av frågeställningar syftar inte till att 

förklara ett fenomen utan nöjer sig med ett beskriva det (Barmark & Djurfeldt, 2015:34-35). En 

forskningsdesign kan inneha en induktiv eller deduktiv slutledning. Den sistnämnda bygger på logik 

och grundar sig på allmänna lagar och teorier som slutsatserna kan utgå från (Ahrne & Svensson, 

2015:218). Forskaren utgår från befintliga hypoteser och etablerade teorier för att analysera den 

insamlade datan (Ekström & Larsson, 2010:20).  

 

Det finns olika typer av kvalitativa undersökningar, en av dem är intensiva fallstudier som 

kännetecknas av att specifika händelser eller organisationer undersöks mycket ingående. Målet med 

denna typ av studie är inte att kunna generalisera resultatet utan att få en djupare förståelse för det 

som undersöks (Ekström & Larsson, 2010:18-19).  
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Utifrån detta framkommer det att denna studie är en fallstudie med en deduktiv slutledning. 

Frågeställningarna som ligger till grund för studien har en deskriptiv ansats vilket innebär att 

undersökningen beskriver snarare än förklarar det fall som undersökts.  

 

3.1.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder används för att få en djupare förståelse för ett fenomen. Avsikten med denna 

metod är inte att kunna säga någonting om en stor mängd företeelser utan att bilda en djupgående 

uppfattning om enskilda händelser. Det finns flera olika typer av mål för kvalitativa 

forskningsansatser och ett av dem är att den empiriska beskrivningen ska utgöra resultatet (Nylén, 

2005:10-11). Inom kvalitativ forskning är tolkningar av verkligheten centrala, främst på grund av 

det stora utbudet av teoretiska perspektiv. Det innebär att slutsatsen i många fall kan vara beroende 

av forskarens, delvis undermedvetna, tolkningar (Ahrne & Svensson, 2015:210-211). 

 

Metodvalet har styrts av undersökningens syfte som handlar om att få en djupare förståelse för hur 

kommuner samarbetar kommunikationsmässigt i destinationer. En kvalitativ metod har gjort det 

möjligt att analysera och diskutera den data som samlats in genom mailintervjuer.  

 

3.2 Metodval: mailintervju  
Metoden som har används för att samla in data är mailintervju. Enligt Sveningsson el al är en fördel 

med metoden att dokumentationen av intervjun sker direkt utan att behöva transkriberas, vilket 

minskar risken för misstolkningar. Det är alltså möjligt att argumentera för att mailintervju ger en 

högre sanningsnivå då respondentens svar ges direkt utan att behöva tolkas (Sveningsson, Lövheim 

& Bergquist, 2003:91-92).  

 

Vid genomförandet av internetbaserade intervjuer är det lika viktigt som i personliga intervjuer att 

planera frågorna noggrant. Nästa steg är att reflektera hur tekniken kan påverka resultatet. Vidare är 

det svårt att planera hur lång tid sådana intervjuer kan komma att kräva. Detta beror främst på att 

mail kan klassas som spam i inkorgen, att personer byter mailadresser eller att du inte vet hur lång 

svarstid intervjupersonerna kräver (Ahrne & Svensson, 2015:38). För att förhindra detta sattes en 

tydlig tidsram för samtliga respondenter och den första kontakten togs i god tid före tidpunkten då 

intervjun ägde rum.  

 

Nackdelar med mailintervju som metod kan vara att människor använder språket på olika sätt. Det 
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går aldrig att veta i förväg vilken bakgrund en viss person har och således om en person tolkar vissa 

ord som laddade eller inte. Vidare kan en mailintervj beskrivas som “kroppslösa”, vilket innebär en 

avsaknad av intryck och att respondenten går miste om ledtrådar som vanligtvis ges undermedvetet 

vid personliga samtal. Även om denna “kroppslöshet” kan förknippas med nackdelar så finns det 

också studier som visar på att detta kan bidra till en högre kvalitet i forskningen. Detta eftersom att 

alla människor undermedvetet styrs av tidigare erfarenheter (Sveningsson et al, 2003:94-96).  

 

3.3 Urval 

Den här studiens datainsamling baseras på ett strategiskt urval av intervjupersoner. Yin förklarar att 

ett strategiskt urval innebär unika datainsamlings enheter som tillför studien relevanta svar (Yin, 

2013:93). För att kunna välja rätt personer för intervjuerna måste först populationen definieras - 

alltså den grupp av fenomen som studien vill säga något om (Esaiasson et al, 2012:156). Under 

denna studie har två strategiska urval genomförts. Det första urvalet gjordes för att definiera de 

destinationer som har undersökts och det andra gjordes för att identifiera intervjupersonerna.  

 

Valet av destinationer grundar sig i geografiska faktorer och de kommuner som har undersökts är 

strategiskt placerade på kartan över Sverige. Längst upp i Sverige återfinns Region Västerbotten 

och Destination Höga Kusten. I mellansverige SITE Destination, Visit Dalarna, Visit Roslagen, 

Örebrokompaniet, Region Uppsala och Bergslagen. De destinationer som deltog i undersökningen i 

södra Sverige var Destination Jönköping och Visit Ystad Österlen.  

 

Studiens urval har påverkats av att vissa tillfrågade intervjupersoner har haft en ovilja att delta i de 

strategiskt utvalda landskapen. Det ultimata hade varit att alla landskap i hela Sverige skulle ingå i 

studien. Ytterligare en påverkansfaktor som spelade en viss roll för urvalen, var att alla kommuner 

inte arbetar över gränserna.  

 

För att kunna svara på intervjufrågorna krävdes en djupgående inblick i destinationssamarbetets 

kommunikation och strategier gentemot målgruppen. Vid studiens början bokades ett möte med 

Sundsvalls kommuns marknadschef Maria Åslin för att få tips och råd om vilka personer som kunde 

bidra med denna typ av kunskap. Enligt Åslin (2017.10.19) var det personer under titeln 

marknadschef som främst arbetar med dessa frågor frekvent. För att kontrollera uppgiften fick varje 

respondent frågan om hen var den person som hade den bästa inblicken i ämnet innan 

intervjufrågorna skickades ut. Detta för att undvika att fel person svarade på frågorna. I vissa fall, 

som presenteras under 3.5 “praktiskt tillvägagångssätt”, kommer den person som är mest lämpad 
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inom organisationen att ha en annan titel än marknadschef. Detta motiveras med att det genom hela 

studien är de personer som är mest kunniga inom området som svarat på de utskickade 

mailintervjuerna. 

 

Studiens informant är följande:      

Maria Åslin: Chef för affärsområde Marknad på Näringslivsbolaget i Sundsvall AB.  

 

Studiens respondenter är följande:  

Björn Fransson: turismstrateg, Örebrokompaniet 

Carl-Johan Ingeström: VD, Visit Dalarna  

Cecilia Lideskog: marknadschef, Destination Höga Kusten  

Erja Back: marknadsförare, Visit Umeå 

Håkan Ceder: destinationsansvarig, Bergsslagen  

Johan Lind: destinationsutvecklare, Destination Jönköping  

Marie Holmström: turistchef, Visit Ystad Österlen  

Maud Ån: projektledare, SITE Destination  

Sofia Händel: projektansvarig, Visit Roslagen 

 

Samtliga respondenter kallas i denna studie för kommunikatörer eller respondenter. 

 

3.3.1 Exkludering 
I denna studie har ingen person exkluderats av författarna. Vid start kontaktades tio strategiskt 

utvalda personer och nio av dem svarade att de ville delta i undersökningen. Anledningen till att just 

tio personer kontaktades var på grund av geografiska faktorer. Författarna ville täcka Sverige från 

norr till söder, vilket dessa nio ansågs göra. Således grundar sig studien på nio respondenter.  

 

3.4 Intervjuguide 
Strukturerade intervjuer ska följa en tydlig plan och ha förutbestämda frågor (Alvesson, 2011:16). 

Detta ansågs vara en lämplig metod för denna undersökning. Studien har utgått från en 

intervjuguide som återfinns i bilaga 2. Denna guide är härledd från de frågeställningar och 

teoretiska ramverk som presenterats ovan. Varje fråga stöds av en förklaring som varit till hjälp för 

studiens författare under analysdelen, detta för att säkerställa att svaret gick att koppla till 
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frågeställningarna och det teoretiska ramverket. Frågorna är uppdelade i två delar, där de fem första 

är inledande uppvärmningsfrågor och de sista elva är frågor kring destinationernas kommunikation. 

 

3.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
För att öka trovärdigheten samt replikerbarheten kommer under följande avsnitt en detaljerad 

förklaring till hur studien utförts att presenteras.  

 

Den 19 oktober träffade författarna Agnes Lindholm och Lisa Söderberg Sundsvalls kommuns 

marknadschef Maria Åslin, för att diskutera ramverket för den studie som genomförts. Samtalet 

genomfördes i Näringslivsbolagets lokaler i Sundsvall. Det fanns ett behov av att få bakgrundsfakta 

kring vilka som arbetar frekvent med dessa frågor i en kommun. Vid samtalet med Åslin fanns båda 

författarna på plats och anteckningar togs. Enligt Åslin var det viktigt att respondenterna hade en 

god överblick av organisationens kommunikation. Varför inte alla respondenter som medverkar har 

samma yrkestitel framgå under 3.3 “Urval”.  Senare i undersökningen presenteras en diskussion om 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

 

Efter att ha kommit fram till frågeställningar och lämpliga teorier började frågorna, som skulle 

komma att besvara frågeställningarna och syftet, att formuleras av studiens författare. De första fem 

frågorna som formulerades kan betraktas som inledande frågor för att författarna skulle få en 

övergripande bild av organisationen. De övriga elva frågorna har en mer djupgående karaktär och 

handlar om organisationens kommunikation och arbetssätt. Dessa frågor ansågs täcka 

informationsbehovet för studiens omfattning.  

 

För att få en översiktlig syn över destinationssamarbeten i Sverige (och två norska kommuner) har 

de båda författarna sökt information på Google.se. Sökord som använts är “kommunsamarbeten i 

Sverige”, “kommunsamarbeten”, “destinationssamarbeten”, “destinationer i Sverige”. Sedan skedde 

en genomgång av de resultat som framkom på första sökresultatsidan. De krav som författarna hade 

var att destinationerna skulle ha en webbsida, arbeta med kommunikation om sin plats, vara 

geografiskt utspridda i Sverige (och delvis Norge) samt att det skulle finnas en mail och ett 

telefonnummer till organisationen. Det fanns en vilja att grunda studien på destinationssamarbeten 

utspridda från norr till söder, vilket författarna ansåg sig hitta. Respektive organisation kontaktades 

via telefon och författarna förklarade noggrant vilka typer av frågor som studien krävde att få svar 

på, till den person som först svarade på något av de telefonnummer som framgick av webbplatsen. I 
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första hand söktes personer med tjänster inom 1) kommunikation eller 2) marknadsföring. Om inte 

det stod angivet på webbplatsen så ringdes 3) VD’n eller 4) växeln. I samtliga fall blev författarna 

kopplade till den person som personen som svarade ansåg vara bäst lämpad för uppdraget. 

 

Sammanlagt identifierades tio lämpliga kommunsamarbeten som ansågs kunna bidra till studien. 

Dessa tio personer kontaktades via telefon den 20 november. En kommun tackade nej till att delta i 

studien, vilket inte nödvändigtvis skulle komma att leda till ett sämre resultat då målet om att hitta 

platser från norr till söder redan var uppnått. De resterande nio kommunsamarbetena utgjorde ett 

tillräckligt underlag för att besvara frågeställningarna.  

 

Vid första kontakten informerades samtliga personer om att intervjun skulle komma att ske via 

mail, med en deadline på tre dagar, och godkände även att svara på följdfrågor i efterhand vid 

behov. Intervjufrågorna skickades ut på eftermiddagen den 20 november 2017, med en deadline den 

23 november. Tre av dessa behövde längre svarstid på grund av olika omständigheter. Samtliga svar 

var författarna tillhanda den 28 november.  

 

Studiens analys är teoretiskt tolkande analys. Intervjuresultaten analyserades i förhållande till den 

normativa teoribildningen inom området strategisk kommunikation. Vidare analyserades helhet-del-

helhet, som en interaktion mellan de båda frågeställningarna. Genom att analysera nyckelorden 

kunde frågeställningarna besvaras. Detta ledde slutligen fram till att uppsatsens syfte besvarades.  

 

3.6 Sammanställning av resultat 
När alla svar var författarna tillhanda skrevs de ut på ett fysiskt A4-papper för att få en tydlig 

uppsikt över de inkomna svaren. Varje mailintervju lästes sedan igenom två gånger vardera av 

respektive författare för att få en samsyn över de inkomna svaren. Efter det återgick Agnes och Lisa 

till intervjumanualen för att spalta upp respondenternas svar utefter den teori de tillhörde. 

Efterföljande tid spenderades till analys av den insamlade empiriska datan. Under analysen arbetade 

författarna tillsammans för att löpande kunna diskutera materialet. En positiv faktor med 

mailintervjuerna kan ha varit att författarna har fått en tillräcklig information om det fenomen som 

ska undersökas utan att behöva transkribera och öka risken för felaktiga tolkningar. Enligt Ekström 

och Larsson (2010:200) finns det alltid delar av intervjun som saknas i transkriptionen samt bitar 

som omedvetet tolkas in utifrån människors bakgrund, kultur och förväntningar. Under processens 
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gång har det funnits en oavbruten dialog mellan författarna vilket har lett till en enad syn på vilken 

information som är den viktigaste för att komma fram till resultatet.  

 

3.7 Metodproblem 
Ett möjligt problem med denna studie kan ha varit antalet intervjuer. Enligt Ekström och Larsson är 

en tumregel vid fysiska intervjuer att materialet är tillräckligt fylligt när det slutar framkomma 

något nytt (2010:76). Detta har författarna haft i åtanke även om det kan vara lite missvisande i fall 

där syftet är att belysa kommunikativa framgångsfaktorer och olika erfarenheter kan vara positivt 

för studiens syfte. Enligt Ahrne och Svensson är det rimligt att intervjua sex till åtta personer vid en 

fysisk intervju (Ahrne & Svensson, 2015:42). Baserat på detta har författarna gjort ytterligare några 

intervjuer för att kompensera att faktorer som kroppsspråk och röstläge har uteblivit. Salmons 

(2012:2) förklarar att det däremot är möjligt för respondenten att kommunicera detta genom 

symboler och smileys. Ett annat problem skulle kunna vara metoden (mailintervju). Författarna 

ansåg dock att denna intervju var motiverad då det inte var intressant att studera kroppsspråk, 

känslor och andra mjuka värden.  

 

Ett tredje metodproblem skulle kunna vara valet av undersökningsobjekt, det vill säga 

destinationerna och intervjupersonerna. Då urvalet har skett strategiskt finns det risk för att 

undermedvetna faktorer har spelat in hos författarna, vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Huruvida det empiriska materialet baseras på “rätt” personer eller ej är svårt att svara på. 

Författarna har utgått från att det inte är något känsligt ämne som undersökts och att 

organisationernas hänvisningar därför kan antas varit ärliga. 

 

3.8 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 
Validitet är det bredaste begreppet och visar på hur trovärdig en undersökning är. Validiteten 

beskriver hur relevant den insamlade datan och studiens analyser är parallellt med 

problemformuleringen. En underkategori till validitet är definitionsmässig validitet. Det visar på hur 

väl författaren har lyckats med sina operationaliseringar (Østbye et al, 2004:40-41).  

 

Reliabilitet är ett mått för kvalitén i insamlingen samt bearbetningen och analysen av datan. 

Tillsammans med definitionsmässig validitet utgör reliabiliteten studiens validitet (ibid). Ekström 

och Larsson (2010:76) menar att om en studie har hög reliabilitet och validitet så innehar den en 
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hög forskningsmässig nivå. Enligt Barmark och Djurfelt (2015:52) innehar en studie hög reliabilitet 

om resultatet blir detsamma oberoende vem som utför den. Generaliserbarhet är ett annat viktigt 

begrepp inom forskningen. Det innebär att målet för en undersökning är att kunna applicera 

resultatet på en större grupp individer eller fenomen (Østbye et al, 2004:41-42). De flesta av dessa 

begrepp härstammar från den kvantitativa forskningen och är anpassade efter den typen av ansatser. 

Då den kvalitativa forskningen inte mäter i siffror så är det inte alltid framgångsrikt att applicera 

begreppen på den kvalitativa forskningen (Widerberg, 2002:188). 

 

När det gäller denna studie är det möjligt att påstå att den innehar en låg reliabilitet även om varje 

steg är utförligt och detaljerat förklarat. Om studien skulle göras om ytterligare en gång i framtiden 

finns risken att respondenterna inte längre arbetar inom samma organisation och blir svåra att 

kontakta. En annan bidragande faktor kan vara om respondenterna har utvecklats inom yrket på ett 

personligt plan och redogör för svaren på de olika frågorna på ett annorlunda sätt än dem gjort i 

denna undersökning.  

 

Det är möjligt att studien innehåller många komplexa ord som kan ha flera olika betydelser 

beroende på bakgrund, arbete och kultur. För att undvika detta finns kapitel 1.4, begreppsförklaring, 

till hjälp för läsaren. Intervjuguiden har skapats utifrån studiens frågeställningar samt dess 

teoretiska ramverk. Med detta som grund går det att anta att studien har undersökt det den syftar till 

och således också har en hög validitet. Detta delvis tack vare en väl bearbetad operationalisering.  

 

4.0 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet från den genomförda undersökningen att presenteras. Kapitlet är 

uppbyggt utifrån studiens frågeställningar. Resultatet av den första frågeställningen presenteras 

inledningsvis, följt av en teoretisk koppling samt en analys. Samma upplägg presenteras därefter 

med den andra frågeställningen.  

 

Den data som återfinns i detta kapitel baseras på information från mailintervjuerna med studiens 

strategiskt utvalda respondenter. De teorier som respondenternas svar analyseras utifrån presenteras 

även under kapitel 2, teori och tidigare forskning.  
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4.1 Resultat av första frågeställningen 

Utifrån svaren på intervjufrågorna har det visat sig att kommunikationen av platsvarumärket 

gentemot turister är högre värderad än den som är riktad mot medborgare. Detta då majoriteten av 

de undersökta destinationerna inte kommunicerar platsvarumärket till medborgare. Samtliga nio 

destinationer ser turister som sin målgrupp vilket innebär att deras kommunikationsatsningar 

prioriteras till dem. Endast två av destinationerna har etablerade strategier för deras kommunikation 

gentemot medborgarna.  

 

På frågan om hur destinationerna kommunicerar sitt platsvarumärke gentemot turister framkom det 

att digitala kanaler så som sociala medier och webb är det vanligaste sättet att kommunicera 

platsens värde. Detta varierar dock mellan destinationerna då ett fåtal använder analoga kanaler som 

seminarier, möten, föreläsningar och events av olika slag. 

 

Nästa fråga som ställdes var vilken målbilden för destinationssamarbetet är. Sex av de intervjuade 

destinationerna berättade att de ville bli mer attraktiva och på så vis locka till sig flera turister. 

Andra målbilder som nämndes var att skapa fler arbetstillfällen genom ökad turism samt att öka 

utbudet i destinationen.  

 

Samtliga respondenter fick frågan hur de arbetar för att uppnå målbilden. De sex destinationerna, 

vars målbild var att bli mer attraktiva, hade varierande strategier för att uppnå sina mål. Två av 

dessa sex destinationer angav att de arbetade med events, marknadsföring och samarbeten för att 

uppnå sina mål. Ytterligare två av de sex förklarade att de arbetade med affärsstrategier med fokus 

på delmål. De två sista respondenterna hade svårt att besvara frågan på hur de arbetar för att uppnå 

målbilden. Destination Höga Kusten arbetar hårt för att skapa en tydlig bild av platsen genom att se 

till att deras marknadsföring är konsekvent. Detta anses leda till att varumärket stärks och regionen 

förväntas på så sätt bli en attraktiv arbetsplats.  

 

På frågan Hur kommuniceras organisationens målbild internt svarar åtta av nio respondenter att ett 

av tillvägagångssätten för att nå ut till hela organisationen är att kommunicera målbilden under 

möten. Övriga kanaler som används är nyhetsbrev, workshops, intranät, affärsstrategier och 

kommunikationsplaner.  

 

En annan fråga som ställdes till respondenterna var om kommunikation är inkluderat i deras 
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vardagliga arbete, och i så fall, på vilket sätt. Samtliga av de nio respondenterna redogjorde för att 

kommunikation är en tydligt inkluderad del av det vardagliga arbetet. Flera av dem beskrev området 

som strategiskt och en del i allt som görs inom organisationen.  

 

De kanaler som är mest frekvent förekommande hos de undersökta destinationerna webb, sociala 

kanaler och i vissa fall taglines. 

 

4.1.1 Teorijämförelse och analys av första frågeställningen 
I enlighet med Syssners (2012:14-15) teori om att se kommunikation av platser som två pilar, 

separerar samtliga destinationssamarbeten målgrupperna turister och medborgare. För alla 

organisationer var medborgarna lägre prioriterade än turister.  

 

Ett antagande om kommunikation av platser är att det kan ses som ett långsiktigt förändringsarbete 

samt att den bild platsen ska avspegla kan ses som en riktlinje (Syssner, 2013:14-15). Detta är i 

enlighet med respondenternas svar, då majoriteten har en långsiktig strategi som eftersträvar en 

målbild mot en mer attraktiv plats med fler besökare. På frågan om hur respektive kommun arbetar 

för att uppnå målbilden varierade svaren mellan förankrade strategier med fokus på delmål, 

marknadsföring, events, och samverkan. Detta kan liknas med det Anholt (2010:31) och Syssner 

(2012:13) förklarar som ett sloganperspektiv av platsmarknadsföring. Detta perspektiv förespråkar 

en relativt ytlig syn på kommunikation där kommunikationsplaner dominerar. Det finns inom detta 

perspektiv ingen önskan om att gå till djupet med de problem som finns på en plats.  

 

Samtliga nio respondenter beskrev en tydlig kommunikation av målbilden internet. Majoriteten 

berättade att den förankras under möten, men också i nyhetsbrev, workshops, intranät, 

kommunikationsstrategier eller affärsstrategier. Enligt Holtzhausen och Zerfass (2015:174) är den 

traditionella definitionen av strategisk kommunikation den målmedvetna användningen av 

kommunikation för att en organisation ska nå sina mål.  

 

Samtliga respondenter redogjorde för att kommunikation var inkluderat i deras vardagliga arbete. 

Fem av dem beskrev de olika verktyg dem använde för att kommunicera med målgruppen, medan 

övriga fyra beskrev kommunikationen som en del i det vardagliga arbetet oavsett område. Enligt 

Hargie och Tourish (2009:393) är kommunikation en grundsten som krävs för att en organisation 
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ska kunna existera. Vidare menar Falkheimer och Heide (2014:34) att det är genom kommunikation 

ömsesidig förståelse och goda relationer kan skapas.  

 
En slutsats som kan dras från respondenternas svar är att turister prioriteras högre i 

kommunikationssatsningar än medborgarna. Syssner (2012:14) resonerar kring att 

kommunikationen av en plats kan riktas åt varierande håll beroende på mottagare, samt att 

kommunikationen som är riktad mot invånare syftar till att skapa en känsla av gemenskap och 

tillhörighet kring platsen. I och med att denna kommunikationsinsats prioriterats bort kan det vara 

så att en känsla av gemenskap och tillhörighet kring platsen saknas hos de medborgare som 

omfattas av destinationssamarbetena. Flera av respondenterna beskrev i intervjuerna att denna 

uppgift låg som kommunernas ansvar. En slutsats kan därmed vara att invånarna har den beskrivna 

känslan till respektive kommun, men saknar den kopplat till destinationssamarbetet.  

 

Kommunikation av platser som riktar sig till turister syftar ofta till att skapa positiva värden och god 

igenkänning av destinationen (Syssner, 2012:14, Ek & Hultman, 2007:28). Detta stämmer väl 

överens flera av de undersökta destinationerna som angav att de kommunicerar sitt platsvarumärke 

till turister på olika sätt utifrån vem de vill nå ut till. Syssners teori om att skapa positiva värden av 

en plats (Syssner, 2012:14) går att applicera på flera destinationer då de har svarat att de tagit fram 

kärnvärden som de kommunicerar. Exempel på detta kan vara ord som ”havet”, ”skärgården” eller 

”bergen”.  

 

En förklaring till att kommunikationsinsatserna mot turister är högre prioriterade kan vara att 

uppdraget är ett grundläggande syfte till organisationens existens. Syssners (2012:14) förklaring av 

platsmarknadsföring mot turister är att kommunikationen syftar till att skapa positiva värden och 

igenkänning, samt att den kan paketeras och säljas in till identifierad målgrupp. Intervjuerna har 

visat att samtliga organisationer har en god överblick över hur dem kan nå ut till den önskade 

målgruppen. Kommunikationen anpassas beroende på mottagaren och insatser i form av 

evenemang, sociala medier, kampanjer och annonsering förekommer. Den kanal som 

destinationssamarbetena till störst del använder sig av har visat sig vara sociala medier. Det kan 

vara så att denna kanal ses som smidig då den tillåter en tvåvägskommunikation och öppnar upp för 

samtal med mottagarna. Utifrån detta går det att dra slutsatsen att destinationssamarbetena är väldigt 

engagerade i kommunikationen som riktas mot turister. Majoriteten anpassar 

kommunikationstillfällena och kommunicerar via flera kanaler för att nå ut till målgruppen.  
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De strategiska kommunikationsinsatser som riktas utåt mot turister, kontrat med dem i flera fall 

nästan obefintliga insatserna som riktas mot invånarna har sin förklaring. Många 

destinationssamarbeten har som uppdrag att locka till sig fler besökare och potentiella inflyttare. I 

deras uppdrag saknas en beskrivning om att skapa och upprätthålla en god kommunikation 

gentemot invånarna. Utan att ha undersökt hur invånarna faktiskt uppfattar destinationssamarbetena, 

kan det vara en god idé att lägga en större insats än i dagsläget på kommunikation riktad mot 

medborgare. Enligt Syssner (2012:15) det är den gemensamma uppfattningen som förmedlar bilden 

av platsen. En slutsats är att en jämnare fördelning av kommunikationsinsatserna mot turister och 

invånare kan bidra till ett starkare platsvarumärke.  

 

Kommunikation är en grundsten som krävs för att en organisation ska kunna existera (Falkheimer & 

Heide, 2014:34;Hargie & Tourish:2009:393). Respondenternas svar kan tolkas som att synen på 

kommunikation är varierande. Även om samtliga redogjorde för att kommunikationen var ett 

vardagligt inslag i deras arbete, menade ungefär hälften att de kommunikationsinsatser som skedde 

var på webben eller via organisationens sociala kanaler. De övriga beskrev i motsatt till detta 

kommunikationen som en del i allt arbete som sker inom organisationen. Enligt Heide och 

Falkheimer (2014:34) kan kommunikationsinsatser bidra till en större medvetenhet kring ett 

varumärke. Att låta kommunikationen vara en del i allt arbete som sker, kan på lång sikt bidra till en 

starkare medvetenhet om platsvarumärket. Ur en strategisk synvinkel kan en slutsats av 

respondenternas svar visa på att de som använder kommunikationen som stöd vid övriga 

arbetsprocesser har en mer strategisk syn på kommunikation. Enligt Falkheimer och Heide 

(2014:111) syftar strategisk kommunikation till att stödja organisatorisk tillväxt och att alla som 

verkar i eller med en organisation verkar för denna funktion. Holtzhausen och Zerfass (2015:342) 

menar dock att sociala medier kommer användas för strategisk kommunikation allt mer i framtiden 

då den förespråkar envägskommunikation, tvåvägskommunikation, personlig kommunikation samt 

masskommunikation,  

 

Resultatet har visat att samtliga nio respondenter beskrivit en tydlig kommunikation av målbilden 

internt. De beskrev både hur och när denna presenterades. På frågan hur destinationerna arbetade 

för att uppnå målbilden hade två av respondenterna svårt att svara. Utifrån detta går det att anta att 

det finns brister i strategin kring kommunikationen kopplat till detta. Målbilden i dessa två fall är att 

öka platsens attraktivitet, men denna vetskap kan ses som meningslös om de som arbetar inom 

organisationen inte blir tillgodosedd med rätt verktyg för att kunna arbeta i rätt riktning. Falkheimer 

och Heide (2014:15) beskriver ett strategiskt användande av kommunikation som målmedvetna 
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kommunikationsinsatser för att en organisation ska nå sitt mål. En slutsats av detta kan vara att den 

tid organisationerna lägger på kommunikationen kring målbilden är bortkastad då medarbetarna inte 

har uppfattat vad dem ska göra för att nå dit. Tid som troligtvis skulle kunna användas på ett bättre 

sätt.  

 

Svaret på frågan hur kommunicerar verksamma kommunikatörer som arbetar inom 

destinationssamarbeten sitt platsvarumärke till målgrupperna turister och medborgare är 

komplicerad att svara på, framförallt på grund av organisationernas komplexitet. De undersökta 

destinationssamarbeternas storlek, geografisk plats och organisatoriska mål är faktorer som spelar in 

i denna fråga. Det som dock har framgått av undersökningen är att det vanligaste sättet att 

kommunicera med den önskade målgruppen är via sociala medier. Det har även visat sig att 

invånarna i en destination sällan är en prioriterad målgrupp, och att den kommunikation dem får ta 

del av ofta är riktad mot turister. 

 

4.2 Resultat av andra frågeställningen  
Den andra frågeställningen som besvarats är I vilken grad arbetar kommunikatörer 

varumärkesrelaterat inom destinatinssamarbeten? Respondenterna fick besvara fem övergripande 

frågor om kommunikationen inom organisationen för att ge författarna belägg till att besvara den 

andra frågeställningen.  

 

Den första frågan som ställdes för att besvara frågeställningen ovan var Hur ser relationen mellan 

verksamhetsutveckling och varumärkesutveckling ut? Utifrån respondenternas svar framgick det att 

majoriteten av de undersökta regionerna arbetar parallellt med verksamhetsutveckling och 

varumärkesutveckling. Många antydde att varumärket inte är en separat del av verksamheten, utan 

inkluderat som en naturlig del av organisationen. Det visade sig också vara vanligt att ta hjälp av 

externa aktörer för att skapa en enad bild av destinationen.  

 

En tydlig tendens som framgick av undersökningen är att varumärkesarbetet är ett konstant arbete 

för de undersökta bolagen som vill kommunicera värdet av sin destination till målgruppen. På 

frågan hur organisationerna arbetar för att få nöjda medarbetare är respondenterna relativt överens 

om att delaktighet och ansvar är det viktigaste för att få nöjda medarbetare. Av de nio intervjuade 

organisationerna svarade åtta att de ger medarbetarna delaktighet och ansvar för att skapa trivsel 
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och motivation på arbetet. Fem av nio respondenter angav också att de arbetar med 

kompetensutveckling och utbildning för att motivera sin personal.  

 

Nästa fråga som ställdes var Vilka arbetar med varumärket hos er? Författarna ville ta reda på i 

vilken utsträckning medarbetarna är inkluderade i varumärkesarbetet inom organisationen. Svaren 

varierade mellan att alla anställda arbetar med varumärket samt att ansvaret ligger på de 

varumärkesansvariga inom organisationen. 

 

Utifrån respondenternas syn på hur väl organisationen anpassar sin kommunikation och sina kanaler 

till målgruppen framgick det att det inte finns någon respondent som inte anser att organisationen 

anpassar sin kommunikation, men att tillvägagångssätten skiljer sig från varandra. Vissa hävdade att 

det bara finns en målgrupp, vilken är kunden, och menade på att en anpassning inte var nödvändig. 

Andra förklarade att anpassning inte sker i alla kanaler, utan enbart på sociala medier där det enligt 

kommunikatörerna är lättast att anpassa kommunikationen till olika målgrupper. 

 

Nästa fråga som respondenterna besvarade var i vilken grad ledningen motiverar och inspirerar 

varumärkesrelaterat arbete. Enligt studiens respondenter var denna fråga svår att svara på. Hälften 

av respondenterna svarade att ledningen motiverar medarbetarna i hög grad.  

 

4.2.1 Teorijämförelse och analys av andra frågeställningen  
Vikten av varumärkesorienterat arbete av ledningen bekräftas av respondenterna som uppvisar ett 

medvetet arbetssätt kring kommunikationen av varumärket. Denna medvetenhet går att koppla ihop 

med Dahlqvist och Melins teori om de fyra olika kategorierna av organisationer. Enligt dem 

urskiljer den senaste forskningen skillnader i hur organisationer ser på varumärket kopplat till 

organisationen. Samtliga av dessa stilar går att identifiera hos de nio studerade organisationerna 

(Dahlqvist & Melin, 2010:26, 28, 30).  

 

Utifrån de teorijämförelser som har gjorts är det möjligt att dra ett antal slutsatser om hur 

kommunala samarbeten arbetar kring kommunikation av dess varumärke. Studien har under kapitel 

2.2 Kommunala platsvarumärken redogjort för synen på kommunikation inom den offentliga 

sektorn. Enligt Dahlqvist och Melin är budgeten för kommunikationsinsatser ofta en mycket liten 

del av den totala budgeten i offentliga sektorer. Detta i motsats till privata sektorn där det inte är 

ovanligt att upp emot tio procent investeras i kommunikationssatsningar (Dahlqvist & Melin, 
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2010:40-43). Vidare menar de att intresset för varumärkesfrågor inom den offentliga sektorn har 

ökat under de senaste åren och att kommuner arbetar mer och mer varumärkesstärkande för att 

positionera sig (ibid). Studien undersöker inte hur de deltagande destinationerna arbetade tidigare 

men bekräftar Dahlqvist och Melins påstående om att kommuner arbetar varumärkesstärkande för 

att positionera sig på marknaden. Det går att anta att den offentliga sektorn närmar sig den privata 

när det gäller synen på kommunikation. I förlängningen kan det leda till mindre global 

miljöpåverkan då utbudet blir synligare för både turister i närliggande områden, men också invånare 

i den egna destinationen. Detta kan medföra att man väljer att turista i närområden istället för 

utomlands. Det kan också resultera i fler arbetstillfällen när turismen ökar och således en bättre 

ekonomi för städerna. 

 

Den förlegade synen på kommunikation, som ofta förklaras i osynliga resultat, är alltså inte längre 

hållbar om man som verksam i en kommunal verksamhet vill arbeta i framkant. Enligt Dahlqvist 

och Melin (2012:26-27) är det avgörande för utvecklingen av ett varumärke i den offentliga sektorn 

att beslutsfattarna arbetar varumärkesorienterat och att organisationens strategiska processer är 

mycket närliggande med varumärket. I studien framgår det att majoriteten av de intervjuade 

respondenterna upplevs som förstående av vikten av kommunikativa satsningar då 100 % av 

respondenterna kan förklaras arbeta kommunikativt.  

 

Utifrån Dahlqvist och Melins fyra organisationskategorier (Dahlqvist & Melin, 2010:26, 28, 30) går 

det att gruppera organisationerna efter grad av varumärkesorientering. Resultatet visar att 22 % 

arbetar enligt organisationskategorin Ledaren, vilken beskrivs som den mest excellenta nivån. 67 % 

går att klassa som Försäljarna och resterande 11% befinner sig i botten, eller det Dahlqvist och 

Melin kallar för skeptikerna. Stilen Försäljarna kännetecknas av att kommunikationsarbetet sker av 

specifika personer eller en särskild avdelning inom organisationen. Detta kan leda till att 

kommunikationen blir spretig och inkonsekvent. Om medarbetarna på en organisation arbetar olika 

gällande kommunikation- och varumärkesfrågor blir platsmarknadsföringen ineffektiv och viktiga 

resurser i form av tid, arbetskraft och pengar går förlorad. Dessutom kan platsen och dess 

varumärke riskera att bli intetsägande för målgruppen. Utifrån resultatet av studien framkommer det 

att samtliga respondenters svar går mer eller mindre att koppla till stilen Informatörerna, som 

kännetecknas av en tro på att det är de välmående medarbetarna som bygger det starka varumärket. 

En risk med respondenternas uttalanden kan vara att dem arbetar med kommunikativa frågor och 

således vet vad de ska svara på intervjufrågorna för att det ska se bra ut.  
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Det finns anledning att vara kritisk till respondenternas svar då samtliga arbetar med 

kommunikation och således kan ha en kunskap om vilka svar som är bra respektive dåliga ur en 

kommunikativ synvinkel. Ett exempel på det är att samtliga respondenters svar går att applicera på 

organisationskategorin Informatörerna, samtidigt som en respondent angivit att hen inte arbetar med 

varumärkesrelaterade frågor alls. Det är möjligt att svaren hade blivit mer frispråkiga om 

respondenterna hade arbetat i en annan bransch. 

 

5.0 Slutsats och slutdiskussion  
För att besvara frågeställningarna identifierades destinationernas målgrupper. Utifrån 

respondenternas svar framgick det att majoriteten såg turister som sin främsta målgrupp. Ett 

problem med att de undersökta destinationerna inte prioriterar medborgarna i sin kommunikation av 

platsvarumärket är att medborgarna inte ges någon information för hur politikerna arbetar och 

prioriterar gällande den aktuella staden. Detta kan leda till ett missnöje kopplat till de skattepengar 

som finns i de kommunala bolagen. För politikerna kan detta leda till att dem blir bortvalda vid 

nästa val, och för organisationernas del en lägre satsning från kommunfullmäktige i framtiden.  

 

Om kommunikatörerna inte kommunicerar platsvarumärket till medborgarna finns en risk att de inte 

får någon förståelse för destinationsbolagens roll. Utifrån den litteratur som studien behandlar 

framgår det att det är viktigt att ha medborgarna på ”sin” sida för att bygga en konkurrenskraftig 

stad och i förlängningen stadens varumärke. En strategisk kommunikationssatsning gentemot 

medborgare skulle kunna leda till en djupare förankrad identitet inom destinationen. Följden av 

detta skulle kunna bidra till att invånarna arbetar som ambassadörer, mot samma mål som 

destinationssamarbetet gör. För organisationerna skulle det på längre sikt kunna resultera i ett djupt 

förankrat platsvarumärke med positiv image. 

 

Svaret på frågan hur kommunikatörer som arbetar inom ett destinationationssamarbete 

kommunicerar sitt platsvarumärke mot turisterna är komplicerad att svara på. 

Destinationssamarbeten är komplexa organisationer och variabler som storlek, geografisk plats och 

organisatoriskt mål spelar in i sammanhanget. Listan på kanaler som organisationerna använder sig 

av för att nå ut till målgruppen är lång. Den populäraste informationsvägen för att kommunicera 

platsvarumärket har visat sig vara via organisationens sociala kanaler. Holtzhausen och Zerfass 

redogör för att en av de största skillnaderna mellan klassisk strategisk kommunikation och 

kommunikation över sociala medier är möjligheten att nå ut till massvis med människor samtidigt. 
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Forskare tror att sociala medier kommer att användas för strategisk kommunikation allt mer i 

framtiden då den förespråkar både envägskommunikation, tvåvägskommunikatin, personlig 

kommunikation och masskommunikation (Holtzhausen & Zerfass, 2015:341-342).  

 

Den andra frågeställningen som besvarats i undersökningen är i vilken grad kommunikatörer arbetar 

varumärkesrelaterat inom destinatinssamarbeten. Utifrån analysen kan en slutsats dras om att 

majoriteten av de undersökta destinationerna är medvetna om vikten av ett varumärkesorienterat 

arbete. Svaren kan bero på vilken befattning respondenterna har samt på vilken organisation hen 

arbetar. En intervjufråga utmärkte sig då flera respondenter ansåg att den var mycket svår att svara 

på. Denna fråga handlade om i vilken grad ledningen motiverar och inspirerar till 

varumärkesrelaterat arbete. Flera respondenter ansåg att de inte kunde svara på frågan på grund av 

att inte var deras ansvar. Detta kan tolkas som att ledningen inte alls motiverar dessa personer, då 

dem sannolikt hade kunnat svara om de känt sig genuint inspirerade till att arbeta 

varumärkesorienterat. I ett vidare perspektiv kan det innebära att destinationer som är skickliga på 

platsmarknadsföring är dem som kommer lyckas bäst gällande antal turister och i förlängningen bli 

dem som är mest framgångsrika ur en samhällsekonomisk synvinkel. I motsatt till detta kommer de 

destinationer som inte investerar tid och pengar på varumärkesrelaterade arbete att falla mellan 

stolarna då deras information inte når ut till målgruppen i bruset av informationsmängden.  

 

Studien syftar till att besvara frågan om verksamma inom destinationssamarbeten arbetar strategiskt 

med kommunikation gentemot sina målgrupper. En slutsats som kan dras är att det finns en mängd 

olika arbetssätt inom de undersökta destinationssamarbetena. Resultatet visar att samtliga 

destinationer arbetar kommunikativt men att inte alla arbetar strategiskt. Enligt Falkheimer och 

Heide (2014:15) definieras strategisk kommunikation som ”den målmedvetna användningen av 

kommunikation för att en organisation ska nå sina mål”. Några respondenter har svarat att dem är 

uppe i en förändringsprocess och att det strategiska varumärkesarbetet därför är pausat. Andra har 

extremt tydliga och välarbetade strategier för allt dem gör. Gemensamt för de mest strategiska 

organisationerna är att dem har arbetat fram varumärket från grunden, tagit hjälp av experter, 

förankrat det i alla delar av organisationen samt att varumärkesarbetet inte ägs av specifika personer 

vilket leder till att organisationen upplevs platt och inkluderande av ledarna.  

 

Studiens resultat stämmer delvis överens med Berglunds studie som redogör för begreppet 

platsmarknadsföring. Hon konstaterar, likt författarna av denna studie, att det inte finns några 

konkreta metoder för hur kommuner ska arbeta inom området. Berglunds slutsats är att kommuner 
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vinner på att göra en plats attraktiv, istället för att framställa den som det. Detta bekräftar även 

Braun et al som menar att kommunikationsstrategin “Word-of-mouth”, alltså det som sägs av 

staden, har positiva effekter vid förmedlande av platsers varumärkesbild. Resultatet som studien har 

lett fram till stämmer inte överens med Stigel och Frimanns synsätt som innebär att det är 

problematiskt att platser arbetar med varumärkesstärkande arbete då mindre resmål då riskerar att 

falla mellan stolarna i jakten på mer generella destinationer. De diskuterar även problematiken kring 

att det inte finns några specifika strategier för marknadsföring av platser, vilket även denna studies 

resultat bekräftar. 

 

Sammantaget visar studiens resultat på att det är mycket viktigt att arbeta med sina medborgare vid 

marknadsföring av en plats. Om människor som bor på platsen inte talar gott om den så minskar 

chansen drastiskt att attrahera turister. Det finns vidare inga genvägar till att etablera en positiv 

association till en plats, utan måste tas fram från grunden. 

 

I slutskedet av författandet av denna uppsats har en idé om förslag på vidare forskning uppkommit. 

Under skrivandets gång har intressanta resultat framkommit, men utan någon möjlighet att 

analysera dem. I en fortsatt studie hade det varit intressant att undersöka hur de verksamma inom 

destinationssamarbeterna kommunicerar med målgruppen via sina sociala kanaler. Detta då den 

relativt nya kanalen ofta motiveras med att den grundar sig på tvåvägskommunikation. Det hade 

varit intressant att undersöka om den verkliga bilden stämmer överens med författarnas bild 

gällande kommunikation över sociala medier.  

 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att intervjua flera personer inom samma bolag. Det 

hade varit intressant att se om flera personer inom samma organisation delar uppfattningen gällande 

de frågor som har ställts eller om de svar som framkommit i denna undersökning är beroende av 

vem som valts till respondent.  

 

Detta för oss in på studiens generaliserbarhet. Då respondenterna är förhållandevis få är det inte 

möjligt att generalisera resultatet till andra fall.  
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Bilaga 1: intervju som skickades ut per e-post till respondenterna 

Hej! 

Tack för att du bidrar till vår forskning om destinationssamarbeten!  

 

Bakgrund 

Vi som skriver denna C-uppsats heter Lisa Söderberg och Agnes Lindholm. Vi läser Medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall och gör en studie om 

destinationssamarbeten. Syftet med studien är att ta fram en plan/strategi för hur Sundsvall (som nu 

ska bilda en destination tillsammans med grannkommunerna Timrå och Ånge) ska arbeta för att 

skapa ett så framgångsrikt destinationssamarbete som möjligt. 

 

Hur besvarar du frågorna? 

Läs igenom frågorna innan du börjar besvara dem och återkom till oss om du har några frågor. Dina 

svar är avgörande för vår studies resultat så vi uppskattar om du tänker igenom svaren noga. 

Beskriv och utveckla gärna -ju mer information du delar med dig av desto bättre blir vårt resultat. 

Svaren kommer presenteras i en C-uppsats som kommer finnas att läsa i DiVA portal. Om du 

behöver, finns det begreppsförklaringar överst i dokumentet att ta hjälp av. Förstår du ändå inte 

frågan så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

 

Tidsram 

Vi önskar svaren tillbaka senast fredag 24 november kl. 00.00. Meddela oss om du inte hinner.  

 

Åter igen, tusen tack för att du ställer upp för oss. Vi är mycket tacksamma för det! 

På återhörande! 

Vänligen, Lisa Söderberg och Agnes Lindholm 

tfn: 076-8084302 

e-mail: lisasoederberg@hotmail.com  
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Intervju om kommunala samarbeten 

av Agnes Lindholm och Lisa Söderberg 

Information- och PR-programmet, Mittuniversitetet, Sundsvall 
 

 

Beg  Begreppsförklaringar 

 

Var  Varumärke= paraplybegrepp för det som utmärker en plats från en annan och gör den unik. 

Var   Varumärkesrelaterat arbete= det arbete som är förknippat med att stärka varumärket. 

Varu Varumärkesutveckling= ett arbete för utveckling av varumärket för en stad/plats. 

Plat  Varumärke= varumärket för den stad/plats du verkar i. 

Dest  Destinationsarbete= samarbetet mellan flera olika kommuner.  

 

 

 

Snabbfrågor 

1. Vilken är din yrkesroll?  

2. Vilka kommuner ingår i destinationen du arbetar för?  

3. Hur länge har ni arbetat som en destination?  

4. Finns det ett särskilt bolag som arbetar med detta? 

5. Hur många arbetar med destinationens varumärke? 

 

Kommunikationsfrågor  

6. Är kommunikation inkluderat i ert vardagliga arbete? Isåfall, på vilket sätt? 

7.	Hur	kommuniceras	organisationens	målbild	internt?	 

8.	Hur arbetar ni för att få nöjda medarbetare?  

9. Anpassar ni er kommunikation och era kanaler till era målgrupper? Isåfall hur?  

10.	Vilka arbetar med varumärket hos er?  

11.	Hur ser relationen mellan verksamhetsutvecklingen och varumärkesutvecklingen ut? 

12.	I vilken grad motiverar och inspirerar ledningen varumärkesrelaterat arbete? 	
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13.	Hur kommunicerar ni ert platsvarumärke till medborgare?	

14.	Hur kommunicerar ni ert platsvarumärke till turister och potentiella inflyttare?	

15. Vilken är målbilden för destinationsarbetet?s 

16. Hur arbetar ni för att uppnå målbilden?  
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Bilaga 2: Vår egen intervjumanual med teorikopplingar 

Platsmarknadsföring 
1. Hur kommunicerar ni ert platsvarumärke till medborgare?  

Motivering: Platsvarumärke kan ses som två pilar varav ena pekar inåt och den andra pekar utåt. 

Vi vill veta om dessa “pilar” finns med i tankarna kring destinationsarbetet.  

2. Hur kommunicerar ni ert platsvarumärke till turister? 

Motivering: Platsvarumärke kan ses som två pilar varav ena pekar inåt och den andra pekar utåt. 

Vi vill veta om dessa “pilar” finns med i tankarna kring destinationsarbetet.   

 

3. Vilken är målbilden för destinationsarbetet? 

Motivering: “Det andra antagandet är att platsmarknadsföring ofta är kopplat till ett långsiktigt 

förändringsarbete och den bild som staden ska avspegla kan ses som en målbild.” Vi vill ta reda på 

om vi kan slå hål på eller bekräfta detta antagandet.  

 

4. Hur kommuniceras organisationens målbild internt?  

Det andra antagandet är att platsmarknadsföring ofta är kopplat till ett långsiktigt 

förändringsarbete och den bild som staden ska avspegla kan ses som en målbild.” Vi vill ta reda på 

om vi kan slå hål på eller bekräfta detta antagandet.  

 

5. Hur arbetar ni för att uppnå målbilden?  

Motivering: vi vill se om de har ett sloganperspektiv eller ett politiskt perspektiv. 

Kommunala platsvarumärken 

 

6. Är kommunikation inkluderat i ert vardagliga arbete? Isåfall, på vilket sätt?  

Motivering: Vi vill veta om kommunikationen ses som ett eget arbete eller om det är kopplat till 

övriga processer i organisationen.  

 

Kommunala varumärken 

1.  Hur ser relationen mellan verksamhetsutvecklingen och varumärkesutvecklingen ut?  

Motivering: Vi vill ta reda på hur medveten organisationen är om att alla beslut om verksamheten 

påverkar varumärket.  
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2. Hur arbetar ni för att få nöjda medarbetare?  

Motivering: Vi vill veta om hur väl medvetna dem är om att nöjda medarbetare ger ett starkt 

varumärke.  

 

3. Vilka arbetar med varumärket hos er?  

Motivering: Vi vill veta om hela organisationen är inkluderade i varumärkesarbetet?  

 

4. I vilken grad motiverar och inspirerar ledningen varumärkesrelaterat arbete?  

Motivering: Finns det stöd från ledningen att satsa på kommunikation?  

 

5. Anpassar ni er kommunikation och era kanaler till era målgrupper? Isåfall hur?  

Motivering: kommunicerar organisationen på “rätt” sätt externt? 
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Bilaga 3: Kontaktlista och webbplatsinformation till destinationerna 

Bergslagen: hakan.ceder@nora.se 

http://www.bergslagen.se/destination-bergslagen.html. Hämtad 2017.12.12. 

Destination Höga Kusten: Cecilia@hkkdest.se 

http://www.hkdest.se/sv/om-hk-dest. Hämtad 2017.12.12. 

 

Destination Jönköping: johan.lind@destinationjonkoping.se  

http://destinationjonkoping.se/bolagsinfo-2/. Hämtad 2017.12.12. 

 

Region Uppsala: karin.sodergren@regionuppsala.se 

http://www.visituppland.se/om-visit-uppland/. Hämtad 2012.12.12 

 

SITE Destination: maud@sitedestination.com 

http://www.sitedestination.com/sv/. Hämtad 2017.12.12. 

 

Visit Dalarna: carljohan@visitdalarna.se 

http://www.visitdalarna.se/sv/om-dalarna/om-visit-dalarna-ab/. Hämtad 2017.12.12 

 

Visit Umeå: erja.back@umea.se 

https://www.visitumea.se/sv/om-oss. Hämtad 2017.12.12. 

 

Visit Roslagen: Sofia.handel@roslagen.se 

http://docplayer.se/28229459-Aktieagaravtal-mellan-osterakers-kommun-norrtalje-kommun-och-

osthammars-kommun-avseende-visit-roslagen-ab.html. Hämtad 2017.12.12. 

 

Visit Ystad Österlen: marie.holmstrom@ystad.se 

http://www.visitystadosterlen.se/information/om-oss. Hämtad 2017.12.12. 

 

Örebrokompaniet: bjorn.fransson@orebrokompaniet.se 

http://www.visitorebro.se/infosidor/om-orebrokompaniet/. Hämtad 2017.12.12
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