
 

 

 

 

  



 

Förord 

I egenskap av ensam författare har stödet av människor i min omgivning varit om inte 

avgörande så starkt bidragande till att denna studie har genomförts med framgång. Jag 

önskar tacka mina vänner Anna Jonsson på Jämtland/Härjedalen Turism och Karin 

Boson, psykologstuderande vid Umeå Universitet för ovärderlig hjälp med 

korrekturläsning och kommentarer, samt Annika Stjerna på Åreföretagarna AB för hjälp 

och vägledning i uppsatsens inledande skeden. Tack riktas även till respondenterna som 

ställt upp med sina åsikter och sin tid i denna för destinationen viktiga fråga samt 

handledare Owe R Hedström som bistått i frågor rörande metodval etc. Slutligen önskar 

jag tacka min sambo Johan Källvik, inte bara för det stöd han har varit vid genomförandet 

av denna uppsats utan för det stöd han ger mig varje dag i allt jag tar mig för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

In a world that gets more and more competitive as we speak, it is suggested that the 

future of marketing will be a battle of brands. Destinations are the travel industry’s 

biggest brands and the process of branding a place brings challenges different from those 

of traditional product-branding. This study investigates the challenges that the Swedish 

mountain destination Åre is facing as the village and the company responsible for 

destination marketing, Åreföretagarna AB, are working towards their vision – that Åre in 

2020 will be Europe’s most attractive year-round destination. A qualitative study from 

the view of some of the stakeholders’ shows that the defiances are indeed there and that 

one of Åre’s biggest challenges in creating a strong destination brand will be to tackle 

both public and private interests in the branding process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Det påstås att i en allt mer tävlingsinriktad värld så kommer framtidens marknadsföring 

vara en strid mellan olika varumärken där endast de starkaste överlever. Rese- och 

turistbranschens största varumärken är destinationerna och processen att skapa ett 

varumärke av en plats innebär andra utmaningar än traditionellt varumärkesskapande. I 

egenskap av en person med stark platsanknytning till den svenska fjälldestinationen Åre 

har jag funnit intresse i vilka problem som följer med försöken att varumärkesföra Åre 

och alltså i processen att gå från by till brand. Diskussionerna utmynnade i 

problemformuleringen,  

 Vilka utmaningar står destinationsvarumärket Åre främst inför idag? 

Destinationsbolaget Åreföretagarna AB har fått ansvaret för 

destinationsmarknadsföringen och arbetar mot en vision att Åre år 2020 skall vara 

Europas mest attraktiva åretruntdestination. Kvantitativa intervjuer med utvalda 

intressenter i destinationsvarumärket har genomförts med syfte att skapa en bild av Åre 

ur ett varumärkesperspektiv och hur utmaningarna för detta varumärke ser ut. 

Målsättningen har varit att kunna presentera en aktuell bild av varumärkessituationen och 

på detta sätt inspirera destinationsbolaget till fortsatt utveckling inom problemområdena. 

Genom att anta ett hermeneutiskt angreppssätt är det mina egna värderingar och 

tolkningar som ligger till grund för dels studiens sammanställande och dels de tolkningar 

som lett till det resultat jag presenterar. Studiens slutsats är att destinationen Åre, i arbetet 

med det platsspecifika varumärket, idag främst står inför följande tre utmaningar,  

- Att lösa begynnande intressekonflikter mellan destinationens och 

lokalbefolkningens intressen. 

 

- Att etablera starka, säsongsoberoende attribut och implementera dessa 

hos både stora och små intressenter. 

 

- Att definiera en tydlig målgrupp för åretruntdestinationens varumärke 

och att satsa på att skapa fördelar för den marknaden snarare än att 

maximera volymen.  
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1 Inledning 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för vilket ämne jag valt att behandla och 

varför jag valt just detta. Bakgrunden till problemet kommer att presenteras i 

samband med korta hänvisningar till de teorier som finns på området sedan tidigare. 

1.1 Ämnesval 

Min utgångspunkt för ämnesvalet var att jag ville fördjupa mig inom något som hade 

en klar koppling till ämnet marknadsföring, en del av ekonomiämnet som jag alltid 

sett som särskilt intressant. Sedan mina universitetsstudiers dag ett så har jag även 

varit säker på att jag alltid önskar ha en klar koppling till verkligheten utanför 

universitetets väggar och det var därför självklart för mig att söka ett uppsatsämne 

med tydlig verklighetsförankring. Efter många och långa diskussioner med en tidigare 

arbetskollega som nu arbetar för Åres destinationsbolag Åreföretagarna AB växte en 

problemställning fram som jag och många i min bekantskap tidigare funderat kring. 

Att få ta utgångspunkt i Åreföretagarna AB ansåg jag vara en väldigt fin chans att få 

näringslivsperspektiv på skrivandet.  

Åre, min hemort men också en turistdestination, står inför många utmaningar inom 

lika många områden men den utmaning jag har valt att ta fasta på här är den som 

handlar om varumärket Åre. Vilka problem följer med försöken att förvandla en 

destination från en fysisk plats till ett varumärke och var i den förvandlingen befinner 

sig Åre idag? Detta är en tankenöt som är av allt annat än teoretiskt intresse, samtidigt 

som den anknyter till många teorier gällande branding, varumärkessskapande, och 

destinationsmarknadsföring. 

1.2 Åre – Året runt 

För den svenska vintersportorten, byn och destinationen Åre
1
 har det under de senaste 

tio åren bedrivits ett strukturerat destinationsutvecklingsarbete i nära samverkan 

mellan kommun och näringsliv
2
. Bildandet av företagarorganisationen Åreföretagarna 

och ombildandet av densamma till destinationsbolaget Åreföretagarna AB var båda 

steg på vägen när det gällde att utöka den gemensamma satsningen på marknadsföring 

av Åre som destination. Gemensamma mål som att 2011 vara ”Europas mest 

attraktiva vinterdestination” och vidare att 2020 vara ”Europas mest attraktiva 

åretruntdestination” har etablerats och idag anses en av grunderna för Åreföretagarna 

AB´s uppgift vara ett ”övergripande, långsiktigt perspektiv på utvecklingen av 

destinationen[…]”
3
. Åreföretagarna AB’s uppgift och vision är alltså att utveckla 

destinationen Åre, produkten Åre, orten Åre, varumärket Åre. Denna tidsbestämda 

vision kallas ”vision 2020” och innehåller förutom uppgiften ovan ett antal uppsatta 

mål i form av exempelvis hur många ytterligare gästbäddar och gästnätter 

destinationer behöver nå för att anses ha uppfyllt visionen. I vision 2020 ingår också 

arbetet med en mer miljövänlig destination och att arbeta för att skapa ett 

”välkomnande” Åre, något som görs med exempelvis en interaktiv 

värdskapsutbildning som företag till en kostnad kan ta del av och erbjuda sina 

anställda. Detta i syfte att ge dem bättre kännedom om destinationen och på så sätt 

                                                           
1
 Definitionen av destinationens utsträckning kan läsas i kapitel 1.6 – Avgränsningar. 

2
 Sammandrag av Affärsplan för Åreföretagarna AB 2008-2010, s.3. 

3
 Ibid, s. 10.  
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kunna erbjuda ett bättre värdskap. Idag är således attributet ”välkomnande” det som 

avses knytas till destinationens varumärke.  

De största ägarna av Åreföretagarna AB är idag företagen SkiStar AB (49 %) samt 

Holiday Club (12 %) som tillsammans med 69 andra av destinationens aktörer 

(inklusive Åre Kommun) förlitar sig på Åreföretagarna AB att driva och delta i 

destinationsutvecklingsprojekt, driva basfunktioner åt kommunen i centrala Åre, driva 

Åre Turistbyrå samt ta ansvar för destinationsmarknadsföring
4
. Ägarföretagen i 

Åreföretagarna AB har som uppgift att utveckla sina företag, sina produkter och sina 

varumärken. Exempelvis finns SkiStar AB, bolaget som äger liftanläggningen och 

alltså tjänar pengar på liftkortsförsäljning, skidskoleverksamhet, skiduthyrning och 

övrig gästservice (ex. stug- och lägenhetsbäddar) idag på sex orter i Sverige och 

Norge och har som uppgift att skapa värde för sina aktieägare och sina kunder, inte 

nödvändigtvis bara för destinationen Åre. Holiday Club är ett fullservicehotell i Åre 

men finns också representerat över hela resten av världen. Skulle dessa skillnader 

(mellan destinationsbolagets uppgift att skapa ett starkt varumärke i destinationen Åre 

och de dominerande företagens uppgift att skapa värde i sina egna varumärken) kunna 

leda till svårigheter eller utmaningar i den så viktiga kommunikationen av produkten 

till konsumenten? Detta skulle kunna benämnas som en intressekonflikt, en annan är 

den som skulle kunna inträffa mellan bofasta invånare på orten som ser sin hemby 

exploateras. Det är därför intressant att fråga sig vad varumärket ”Åre” står för idag, 

beroende på vem man frågar. Och vad betyder introduktionen av Åre som 

åretruntdestination? Finns det någon skillnad i de attribut som Åre förknippas med 

beroende på säsong och vilka utmaningar kan detta leda till för varumärket Åre? Att 

säga att skillnaderna mellan Åre som vistelseort är stora när man jämför sommar och 

vinter kräver knappast någon referens, under högsäsongsveckor vintertid fylls 

samtliga av Åres närmare 32000 bäddar
5
 av gästande turister samt av ungefär 1500 

säsongsarbetare
6
, vår, sommar och höst har byn länge befolkats av enbart de som är 

folkbokförda på orten (1598 st.)
 7

. Denna skillnad mellan antalet personer som 

beroende på säsong vistas i Åre ger i sin tur en minskning i utbud av tjänster och 

produkter (butiker och restauranger stänger eller minskar i öppettider, nattklubbar 

stänger helt under lågsäsong) och byns karaktär förändras alltså nämnvärt. Kanske 

betyder detta att även karaktären hos potentiella besökare förändras? När man talar 

om marknadsföring inom rese- och turistbranschen framhävs den fysiska miljön som 

en av huvudfaktorerna för att skapa värde för konsumenten
8
, hur skall varumärket Åre 

som destination definieras när destinationen i sig förändras så pass i fysisk miljö 

beroende på säsong? 

Vidare marknadsförs Åre som åretruntdestination idag framför allt till de som väljer 

Åre som besöksmål vintertid
9
. Målgruppen har alltså ansetts vara densamma, då 

destinationen är densamma. Den främsta marknaden anses av både SkiStar AB och 

                                                           
4
 Sammandrag av Affärsplan för Åreföretagarna AB 2008-2010, s. 8. 

5
 Jan Andersson, Näringslivschef Åre Kommun. Personlig kommunikation 090408 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. Uppgiften är daterad 090407.  

8
 V.T.C Middleton (J. Clarke) Marketing in travel and tourism, tredje upplagan (Oxford:Butterworth-

Heinemann, 2001), s. 89 
9
 Elisabeth Hallbäck SkiStar AB, Annika Stjerna Åreföretagarna AB. Personlig kommunikation, 

090512. 
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Åreföretagarna AB vara ”den aktiva familjen”
10

 och marknadsföringen sker idag 

brett. Dock väljer inte samma antal personer att besöka orten under resten av året 

jämfört med under vintersäsongen trots att målgruppen anses vara densamma för båda 

produkterna. Vad beror detta på? Många teorier gällande konsumentbeteenden hävdar 

att konsumenten väljer sin produkt på grundval av såväl kulturella, sociala och 

personliga faktorer
11

, är det en utmaning för destinationen att dess varumärkesimage 

skiljer sig beroende på säsong? För tillfället står SkiStar AB av olika anledningar för 

större delen av destinationens marknadsföring vintertid
12

 medan Åreföretagarna har 

huvudansvaret för destinationsmarknadsföringen under resterande del av året
13

, är det 

styrkan i varumärkena som gör att det finns en skillnad mellan antalet tillresande? Är 

det varumärkena hos SkiStars egna produkter som attraherar kunderna framför 

varumärket Åre och kan det ha betydelse för destinationens framtid? 

Frågorna hopar sig på ett ännu relativt outforskat område. Den här uppsatsen kommer 

att fokusera kring de eventuella svårigheter och utmaningar som ligger i att skapa ett 

varumärke av en plats. Ett effektivt varumärkesskapande av en destination börjar med 

att klart och tydligt identifiera de distinkta kontextuella-, upplevelse- samt 

serviceattribut som bäst fångar en plats själ
14

. Denna process kommer att genomföras 

genom att ett antal intressenter får komma till tals och uttrycka sina attribut och 

åsikter kring Åre som varumärke och vilka utmaningar detsamma står inför idag.  

1.3 Problembakgrund 

Ökad globalisering, tillgång till information och konkurrens driver idag företag, 

organisationer, myndigheter och länder till att strategiskt skapa en image kring sitt 

varumärke. Varumärket anses vara en av de fem viktigaste framgångskomponenterna 

för en produkt inom turistbranschen
15

och ett vitalt element för de individuella företag 

som verkar inom densamma. Precis som för många produkter inom tjänstesektorn så 

är de produkter som erbjuds inom rese- och turistbranschen vad som kan kallas för 

ogripbara. Detta betyder att det är av största vikt att det som skall levereras och dess 

eller företagets varumärke kommuniceras till konsumenten på ett sätt som talar till 

dennes egna perceptioner
16

 och gör det möjligt för en person att få en känsla för 

produkten utan att kunna ta i den. Detta är problem som företag verkandes inom rese- 

och turistbranschen ständigt brottas med, men om man utökar perspektivet och ser till 

marknadsföring och varumärkesskapande för en hel destination är det lätt att se att 

problemet av olika anledningar snabbt växer.  

En produkts image, typiskt kommunicerad genom skapandet av ett varumärke
17

, 

brukar beskrivas som ett namn, en term, en symbol, en design eller en kombination av 

dessa element som avser att identifiera en produkt från en skapare och differentiera 

                                                           
10

 Elisabeth Hallbäck SkiStar AB, Annika Stjerna Åreföretagarna AB. Personlig kommunikation, 

090512. 
11

 P. Kotler, G. Armstrong et. al. Principles of Marketing (Pearson Education Limited, tredje 

europeiska upplagan:2002), s. 196. 
12

 Affärsplan Åreföretagarna AB 2008-2010. Sammandrag, s.8. 
13

 Ibid, s. 8. 
14

 P.W.Williams et al. (2004), “Branding Mountain Destinations: The Battle for Placefulness”, Tourism 

Review,59(1): s. 7. 
15

 V.T.C Middleton (J. Clarke) Marketing in travel and tourism, tredje upplagan (Oxford:Butterworth-

Heinemann, 2001), s. 131 
16

 Ibid. 
17

 V.T.C Middleton (J. Clarke) Marketing in travel and tourism, tredje upplagan (Oxford:Butterworth-

Heinemann, 2001), s. 131 
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denna från konkurrenter
18

. Då uttrycket destination ofta definieras som en plats med 

någon form av fysisk eller tänkt gräns mot omvärlden
19

, såsom en nation, en stad, en 

nationalpark eller en resort, kan man anta att det antalet produkter som erbjuds inom 

denna destination omfattar mer än ett varumärke med mer än en image. Då målen för 

företagen som står bakom dessa produkter och varumärken ofta liknar varandra i stora 

drag, att locka ett större antal besökare till destinationen där de verkar, samt att dessa 

besökare spenderar mer under den perioden de vistas inom destinationen, beskrivs i 

växande mån nyttan av att dessa aktörer samverkar och hjälps åt att skapa ett 

varumärke och en image för destinationen
20

. Det är inte ovanligt att proceduren att 

skapa ett varumärke, en image, och att arbetet med inarbeta den kallas för ”branding” 

(från det engelska ordet ”brand”) även i svensk litteratur och jag kommer därför att 

anpassa mig till det.  

1.4 Problemformulering 

Vilka utmaningar står destinationsvarumärket Åre främst inför idag? 

1.5 Syfte 

Syftet med undersökningen är att genom kvalitativ metodik få en bild av hur de 

företrädare för näringslivet och den offentliga sektorn som ingår i undersökningen ser 

på Åre som destination ur ett varumärkesperspektiv. Situationen kommer alltså att 

belysas ur flera olika perspektiv för att få en så bred bild som möjligt av hur 

destinationen Åre nu framstår och vilka utmaningar som finns för 

destinationsvarumärket som finns beroende på vem man frågar. Målsättningen är att 

kunna presentera för Åreföretagarna AB en bild av hur varumärkessituationen ser ut 

idag och vilken verktygslåda med åsikter som finns tillgänglig hos destinationens 

intressenter för att kunna arbeta vidare med varumärkesutvecklingen. Genom att 

försöka urskilja vilka de främsta utmaningarna för varumärket är hoppas jag kunna 

inspirera till fortsatt utveckling av varumärket inom problemområdena. Ur ett 

teoretiskt/akademiskt perspektiv finns ett hål att fylla i ett teoretiskt område som är 

relativt outforskat och jag hoppas bidra med insikt i de utmaningar som det innebär att 

göra en plats till ett varumärke samt att se om de utmaningar som presenteras i 

relevant teori är representerade i fallet Åre.  

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att bara diskutera destinationen Åre och gör inga ansatser att 

skapa teorier som är direkt tillämpbara på andra destinationer än denna även om det 

finns destinationer både nationellt och internationellt som är av samma karaktär som 

Åre. Destinationen Åre betraktas i denna uppsats som orten mellan områdena 

Björnänge och Ullån och eventuella utmaningar eller problematik som gäller 

skidområdena Tegefjäll och Duved (som traditionellt sett betraktas som delar av 

Åredalens skidsystem) och de interaktioner som finns mellan dessa och Åre kommer 

inte att diskuteras här. Problematik gällande angränsande byar och destinationer är en 

mycket intressant fråga men avgränsas från denna studie.  

                                                           
18

 P. Kotler et.al. Marketing for Hospitality and Tourism (Pearson Education Ltd, fjärde europeiska 

upplagan:2006), s. 315. 
19

 Ibid, s. 727. 
20

 E.g. V.T.C Middleton (J. Clarke) Marketing in travel and tourism, tredje upplagan 

(Oxford:Butterworth-Heinemann, 2001), s. 131 
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Vidare skall undersökningen och uppsatsen betraktas som en första ansats till att 

skapa en bild av hur Åre som varumärke framstår ur olika perspektiv och vidare 

studier anses nödvändiga för att få en mer applicerbar och tydligt urskiljbar bild av 

situationen. På vilket sätt varumärket Åre uppfattas av en turist/konsument är givetvis 

mycket intressant i det stora sammanhanget men kommer inte att diskuteras vidare 

här, varken generellt i form av teorier kring köpbeteende eller specifikt i form av 

konsumentens perspektiv och syn på varumärket. Diskussioner kommer heller inte att 

föras huruvida det är i destinationens bästa intresse att turismen ökar eller minskar 

och heller inte angående om det verkligen är lämpligt att satsa stora resurser på att 

skapa ett starkt varumärke av destinationen detta då detta arbete redan inletts. Dock är 

även denna frågeställning intressant och vidare forskning på detta område 

uppmuntras. Avgränsningar kommer även att göras när det gäller jämförelserna 

mellan Åre som vinterdestination och som åretruntdestination. Idag finns stora 

skillnader i destinationens karaktär beroende på säsong men denna uppsats kommer 

att fokusera på Åre som en destination, året runt. Detta då destinationen redan tagit ett 

beslut att skapa destinationsvarumärket Åre – Året runt, att betrakta som ett 

varumärke oavsett säsong. Jag kommer inte att kommentera huruvida detta är ett bra 

beslut eller om skillnaderna är så stora på säsongsbasis att man borde ha satsat på att 

differentiera produkten. Dock går det inte att undvika att vissa av de utmaningar som 

destinationen står inför beror direkt eller indirekt på dessa skillnader och de kommer 

därför att röras vid när så är oundvikligt. 
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2 Studiens teoretiska utgångspunkter 
Tidigare erfarenheter används för att kunna hantera verkligheten och för att föra 

diskussioner och tolka ny information. Förförståelse, både teoretisk och allmän, 

kommer att påverka vilka frågor jag ställer och vilka svar jag tror att jag kommer få. 

Det är därför av högsta vikt att dessa tidigare erfarenheter såväl som mina 

perspektiv, min kunskapssyn och källor utvärderas i syfte att ge en bild av vad som 

lett fram till den helhet som jag vid den här uppsatsens avslutande kommer att kalla 

kunskap. 

2.1 Förförståelse 

2.1.1 Teoretisk förförståelse 

Min akademiska bakgrund är tudelad. Jag är i grunden civilingenjörsstuderande men 

kan då jag nått så långt som C-nivå inom företagsekonomi även sägas ha 

samhällsvetenskaplig bakgrund. Detta anser jag kan vara till fördel då olika 

bakgrunder ger olika perspektiv. Det går att reflektera kring huruvida en 

naturvetenskaplig bakgrund skulle ge ett mer objektivt paradigm än en 

samhällsvetenskapligt formad akademisk bakgrund. Naturvetenskaplig teori baseras 

huvudsakligen på objektiva referensramar och ett bevisande synsätt, en uppdelning i 

rätt och fel och en klar begränsning av vad som ses som fakta och vad som är 

värderingar. Samhällsvetenskapen ger till synes större möjligheter till utveckling av 

subjektiva verkligheter och en inställning att gränsen mellan fakta och värderingar är 

svår att dra. Det kan även hända att jag som naturvetare skulle vara mer intresserad av 

kvantifierbara data och attraheras av möjligheten att mäta, väga, jämföra och i 

slutändan presentera ett exakt tal som svaret på frågan om livet, universum och 

allting. Eller med andra ord, att jag skulle kunna sätta allt för hög tilltro till det som 

kan beskrivas med siffror och därför anse att den kvalitativa studie som genomförs i 

denna uppsats inte skulle kunna presentera samma sorts kunskap som en kvantitativ 

ansats. Min vilja att kunna rationalisera, kvantifiera, minimera felmarginaler och 

avvikelsekanaler, använda statistiska beräkningar och matematiska försäkringar för att 

leverera definitiv kunskap efter ett summatecken, ställs på prov i en undersökning där 

allt handlar om åsikter och upplevelser, där inget är exakt men allt är individuellt. Min 

förhoppning och tro är att jag med medvetenhet om denna min vilja att kvantifiera 

skall vara förmögen att kliva in i den mer oexakta världen av kvalitativ kunskap med 

ett öppnare sinne än om jag varit omedveten. 

2.1.2 Allmän förförståelse 

Sett ur ett mer allmänt perspektiv så kan jag anses ha en betydande skillnad i 

förförståelse jämfört med en person som besökt Åre vid ett fåtal tillfällen eller inte 

alls. Det är erfarenheten av att under en längre period varit bofast på orten och kunnat 

betrakta den under såväl låg- som högsäsong som gör att jag har haft möjlighet att 

betrakta köparna av produkten Åre och vad denna destinations varumärke står för hos 

olika grupper. Detta har lett till att jag bildat mig en uppfattning om att det skulle 

finnas skillnader i uppfattning om vad Åre som destination egentligen står för och vad 

det är som säljs. Som nära betraktare tar jag alltså med mig en förutfattad mening om 

att det finns en möjlighet att olika intressenter kopplar olika attribut till 

destinationsvarumärket och har olika agendor när det gäller destinationens image. 

Detta är dock en fördom, byggd på egna intryck och jag hävdar inte att den skulle ha 
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något med den egentliga verkligheten att göra. Insikten om min förförståelse ger mig 

möjlighet att göra den mindre inflytelserik. Dock kan jag inte bortse från att alla 

tidigare upplevelse kommer att påverka de val och diskussioner som uppsatsen 

innefattar, utan den allmänna förförståelsen som jag har är det knappast troligt att jag 

hade varken uppmärksammat eller valt att undersöka problemområdet. Mina 

kopplingar till destinationen kommer även att påverka mina val av de personer som 

ingår i undersökningen, det är min förförståelse som lett till att jag valt just dem och 

att jag är av uppfattningen att dessa personer skulle kunna inneha kunskap som skulle 

kunna leda denna undersökning framåt och till en mer upplyst position. En person 

med en annan kunskapssyn hade givetvis kunna välja andra personer, jag har dock 

försökt att aktivt presentera objektiva anledningar till varför just dessa personer valts, 

ofta med hänvisning till yrkeskompetens, koppling till destinationen eller tidigare 

uttalanden. 

2.1.3 Kunskapssyn 

Positivism och hermeneutik är två diametralt motstående kunskapsteoretiska 

perspektiv. Positivismen har som grundläggande antagande att det, precis som inom 

naturvetenskapen, finns vissa generaliteter inom samhällsvetenskapen och de sociala 

systemen
21

. Positivismen är alltså ett naturvetenskapligt kunskapsideal överfört till 

den socialvetenskapliga kontexten. Positivismen söker allmängiltighet och 

lagmässighet.  Den positivistiska tanketraditionen medför således att sociala fenomen 

går att betrakta som oberoende av tid, rum, sammanhang och betraktare. 

Matematiken, fysiken och andra naturvetenskapliga discipliner anses på detta sätt vara 

intimt sammankopplade med positivismen. När det gäller samhällsvetenskaplig 

forskning görs kanske den mest uppenbara kopplingen mellan positivism och statistik. 

Statistiken avbildar verkligheten och gör den konkret och greppbar. Enligt Jacobsen är 

tre teser centrala inom positivismens syn på hur och i vilken grad det är möjligt att 

erhålla kunskap om verkligheten
22

. Först och främst statuerar positivismen att det 

finns en objektiv värld utanför oss själva, att det är möjligt att separera forskaren från 

samhället denne studerar. Vidare säger positivismen att den objektiva verkligheten 

kan studeras på ett objektivt sätt, att sinnesintryck och uppfattningar är mindre 

tillförlitliga än objektiva, kvantifierbara och mätbara data. Den tredje centrala tesen 

inom den positivistiska kunskapssynen säger att det om den objektiva världen är 

möjligt att upparbeta kumulativ kunskap, att all ny objektiv kunskap kan 

sammanläggas för att få en bättre och bättre bild av den objektiva verkligheten. 

Hermeneutiken å andra sidan ser sociala fenomen som väsentligt väsensskilda till 

naturens fenomen.
23

 Sociala system, och alltså människor som samagerar, är enligt 

den hermeneutiska åskådningen så komplexa att de blir omöjliga att generalisera. 

Hermeneutiken erkänner även de sociala systemens relativitet i tid och rum. Hur 

sociala fenomen beskrivs och uppfattas är avhängigt den kontext som fenomenet 

studeras i. Huruvida ett sammanlevande par är jämställda eller inte kommer att få 

olika svar beroende på när och var frågan ställdes. I viss kontext kommer frågan inte 

ens att vara intressant, är det relevant att diskutera jämställdhet mellan makar i länder 

där kvinnor inte har rösträtt? Med det i åtanke är det inte svårt att acceptera att ordet 

hermeneutik kommer från det grekiska ordet för tolkning eller förståelse
24

. Statistiken 

                                                           
21

 D.I. Jacobsen, Vad, hur och varför?(Lund:Studentlitteratur, 2002), s. 30 
22

 Ibid, s. 31 
23

 S. Andersson, Positivism kontra hermeneutik, (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1979), s 17. 
24

 D.I. Jacobsen, Vad, hur och varför?(Lund:Studentlitteratur, 2002), s. 32 
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är i sammanhanget ointressant utan det viktiga är att så många perspektiv som möjligt 

används för att belysa problematiken och att ett svar på en fråga alltid beror på var 

och när frågan ställs.  

Med en positivistisk ansats förklarar forskaren istället orsaker och verkan mellan olika 

samhälliga fenomen. Empiriska data i kvantitativ form skall bli statistik och 

analyseras på ett sådant sätt att generella lagar kan skapas. Med den nyvunna 

statistiken och garantier för objektivitet beskrivs verkligheten frikopplad från 

forskarens egna preferenser och värderingar samt från kontexten ur vilken statistiken 

skapades. Forskaren tillåts anta att dennes resultat är tillämpbara i alla typer av sociala 

miljöer. 

Med detta i bakhuvudet kan man fråga sig vilket av dessa kunskapsperspektiv detta 

arbete har som pretentionen att göra till sitt? Problemformuleringen som sådan 

rymmer dimensioner som skulle kunna tolkas som att ambitionen är att göra en 

undersökning som beskriver olika personers syn på situationen i just Åre just nu. Jag 

hävdar att resultatet av undersökningen skulle vara av upplysande karaktär och 

ingenting som är generaliserbart över varken tid eller rum. Respondenternas åsikter 

gällande destinationens karaktär får anses skilja sig beroende om vi frågar dem idag 

eller om vi hade frågat dem i begynnelsen av turismens tidevarv. Den ekonomiska 

situationen i näringsliv och samhälle kan också vara ett exempel på en faktor som 

skulle kunna ge olika svar. Dessa är exempel för att belysa min uppfattning om att i 

problemställningens natur är inget varken objektivt eller beständigt. Hur det sociala 

fenomenet beskrivs beror alltså på i vilken kontext fenomenet beskådas i. Med ett 

positivistiskt angreppssätt skulle istället sammanhanget vara en nullitet, något som jag 

inte kan sälla mig till. Syftet är att skapa en helhetsförståelse för det valda 

problemområdet och alltså kan jag antas ha ett hermeneutiskt angreppssätt. Med detta 

sagt kan det dock vara värt att påpeka att jag anser att ingen forskare kan vara 

fullständigt kunskapsteoretiskt konsekvent. Jag är av den bestämda uppfattningen att 

det även finns tillfällen där hårdkokt statistik kan användas som kunskap. 

2.2 Perspektiv 

För att nå en så bred bild som möjligt när det gäller varumärket Åre så har flera 

perspektiv valt att belysas. Vidare kommer näringslivets perspektiv att generaliseras 

enligt uppfattningen hos ett antal företrädare för Åres näringsliv, det är mycket 

möjligt och kanske även troligt att andra företrädare har ett annat perspektiv på 

situationen och problemställningen. Dessutom kan det diskuteras om en persons 

yrkesroll är dennes enda perspektiv, alla tillfrågade är bofasta på orten vilket ger dem 

ett ytterligare perspektiv, några har tidigare besökt Åre som turister vilket också 

bidrar till ett breddande av förförståelsen hos dessa. Vidare är exempelvis en av 

respondenterna både företrädare för kommun och näringsliv, vilket skulle kunna ge 

denne dubbla agendor. Mer angående respondenterna och deras eventuella agendor 

och förförståelse diskuteras i kapitel 4 – Praktisk metod. Dock är det med 

utgångspunkt att de intressentgrupper som verkar i Åre skall få komma till tals om sin 

egen produkt och sitt eget varumärke som undersökningen genomförs och det 

motstående perspektivet, kundens uppfattning om varumärket, lämnas till senare 

forskning. Alternativa perspektiv till de jag har valt är förutom det uppenbara 

konsumentperspektivet även ett rent internt perspektiv på destinationens utmaningar 

utifrån de som är bofasta på orten utan att ta hänsyn till deras näringslivsperspektiv. 
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2.3 Angreppssätt 

Vilken strategi är då bäst för att samla in data om verkligheten? Och vilken metod ger 

den mest fullständiga bilden av denna verklighet? För att börja med strategin så talar 

man ofta om två motsägliga angreppssätt, deduktiv respektive induktiv 

datainsamling
25

. Dessa ställs mot varandra såsom bevisandets respektive 

upptäckandets konst
26

. 

Vid genomförandet av en deduktiv studie talar man om en väg som leder från teori till 

empiri och en forskningsmetodik där de inledande teorierna tillsammans med de 

observatoriska data som insamlats leder till ett resultat där den ursprungliga teorin 

antingen verifieras eller falsifieras.
27

 Den deduktivt styrda forskaren skaffar sig alltså 

vissa förväntningar om hur världen ser ut och går sedan ut i verkligheten för att 

empiriskt undersöka om dessa grundläggande förväntningar och verkligheten stämmer 

överens. De förväntningar som forskaren besitter har denne tillskansat sig från 

tidigare forskning, erfarenheter och redan existerande teorier. Denna strategi har 

kritiserats för att få forskaren att bara leta efter det han önskar finna, att bara söka den 

information han finner relevant utifrån sina egna erfarenheter
28

.  

Till skillnad från en deduktiv studie så är det induktiva idealet att alla forskare går ut i 

verkligheten utan förväntningar, denna helt öppna ansats för att samla in empiri 

skapar sedan nya teorier. Teori skapas med denna ansats från empiri. Målet är att 

forskaren på intet sätt skall begränsas av tidigare teorier eller förutfattade meningar, 

den information som är relevant skall sökas och finnas
29

. Induktiva respektive 

deduktiva synsätt grundar sig i empirismen (tanken om att endast observation av 

verkligheten leder till ny kunskap), respektive rationalismen (filosofiinrikningen som 

anser att sann kunskap skapas ur analys och logisktteoretiskt tänkande)
30

.  

Äran för ett tredje angreppssätt brukar ges filosofen och logikern C. S. Peirce. Denne 

tänkare förhöll sig till induktiva och deduktiva tankesätt genom att presentera en term 

besläktad med båda; ”abduktion” 
31

. Här rör sig forskaren mellan teori och empiri och 

låter förståelsen successivt växa fram. Vad detta begrepp innebär är således att hitta 

en hypotes som bäst förklarar en situation eller problemställning med de givna fakta 

som finns att tillgå. Abduktion är en process av att generera, kritisera, acceptera och 

förklara. Med denna utgångspunkt kan en första hypotes skapas genom att söka efter 

bekräftande data. Detta leder till en iterativ process.   

För att relatera till min studie så kan angreppssättet beskrivas som att jag var induktivt 

styrd i den inledande fasen under vilken problemställningen växte fram, 

representanter för Åreföretagarna AB såväl som jag själv hade genom egna 

spekulationer och iakttagelser fått uppfattningen om att det möjligtvis skulle kunna 

vara så att det fanns ett antal utmaningar för destinationsvarumärket. Frågan angående 

vilka dessa utmaningar var och hur de artade sig väcktes och problemet formulerades. 

                                                           
25

 D.I. Jacobsen, Vad, hur och varför?(Lund:Studentlitteratur, 2002), s. 34 
26

 I.M. Holme, B.K.Solvang, Forskingsmetodik (Lund:Studentlitteratur, andra upplagan, 1997), s. 51 
27

 A. Grünbaum, W.C. Salamon, The Limitations of Deductivism, (California, USA: University of 

California Press, 1988), s 61ff. 
28

 D.I. Jacobsen, Vad, hur och varför?(Lund:Studentlitteratur, 2002), s. 35. 
29

 Ibid. 
30

 www.infovoice.se/fou - Forskningsmetodik, 090512 
31

 D.R. Anderson, Creativity and the Philosophy of C.S. Peirce, (Kluwer Academic Publishers, 1987), s 

40.  

http://www.infovoice.se/fou
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Tanken i första läget var att kvantifiera och få siffror på besökarnas uppfattning av 

varumärket och en kvantitativ studie skulle vara där det mest passande. Det klassiska 

kvantitativa mätinstrumentet är ett frågeformulär med givna svarsalternativ
32

, något 

som förutsätter att respondenterna kan passa in sin uppfattning av verkligheten i mina 

på förväg definierade svarsalternativ. Detta förutsätter att jag har kunskap om det 

område jag skall undersöka. Risken är annars att undersökningen inte mäter någonting 

annat än min uppfattning av företeelsen, det är ju jag som skrivit både frågorna och 

svaren! Jag tvingades i detta läge inse att tillräcklig kunskap inte finns i ämnet, varken 

hos mig eller hos de som skulle kunna ge mig svaren. Förkunskaperna i ämnet är för 

begränsade för en induktivt styrd studie. Jag valde därför att studera teorier som var 

besläktade med min frågeställning och att insåg att forskningen kring området Åre 

som varumärke måste startas med att samla information från de intressenter som 

finns. I denna fas av studien var jag således mer deduktivt styrd och det nya problemet 

växte fram. Informationsinsamlingen gjordes med hjälp av böcker, artiklar, 

avhandlingar, andra uppsatser samt framför allt intervjuer med ett antal inblandade. 

Dessa kvalitativa intervjuer valde jag att genomföra som semistrukturerade 

djupintervjuer (mer information angående intervjuernas genomförande hittas i kapitel 

4 – Praktisk metod).  

När den kvalitativa studien inleddes och de empiriska data som jag samlat in hade 

kombinerats med teoretiska reflektioner så fann jag att en iterativ strategi var 

tillämpbar. Detta eftersom ytterligare teoretisk kunskap var nödvändig för att förstå 

och tolka mina insamlade data och sedermera analysera dessa. I detta fall kan sägas 

att jag var abduktivt styrd. Genom studiens fortlöpande så har angreppssättet således 

växlat. Denna blandning av olika angreppssätt har beskrivits som den ”gyllene 

medelvägen” där teorier används som en startpunkt för att närma sig den empiriska 

verkligheten. En verklighet som sedan används för att skapa nya teorier.
33

    

Jag har längs med arbetets gång blivit varse att det med en gyllene medelväg gäller att 

alltid försöka att ha ett öppet sinne inför den information som presenteras, detta för att 

inte riskera att låsas fast i de teorier som använts som utgångspunkt. Detta är något jag 

försökt att vara medveten om vid genomförandet av intervjuerna. Jag är även 

medveten om att just detta faktum att jag innan den empiriska delen av studien 

genomfördes tagit del av teorier kan ha påverkat mig att ge de empiriska resultaten en 

innebörd som givits av teorierna. Denna ständiga svårighet att avgöra om hönan eller 

ägget kom först kräver en medvetenhet och en självinsikt hos forskaren som inte alltid 

är lätt att definiera. Jag har dock hela tiden försökt att trots min förförståelse, mitt 

angreppssätt och min kunskapssyn förhålla mig som upptäcktsresande längs 

kunskapens värld, en väg som redan asfalterats av de framstående forskare som 

presenterat de teorier jag valt att ta del av inför min egen undersökning. 

2.4 Källor 

2.4.1 Inledande reflektioner 

En primär källa är vetenskaplig information i original och de primära källor jag 

använder mig av i min uppsats är det empiriska data jag själv insamlat samt de 

vetenskapliga artiklar och originalpublikationer jag använt mig av. En sekundärkälla 

(andrahandskälla) pekar till en eller flera primärkällor. Det är bitvis svårt att skilja 

                                                           
32

 D.I. Jacobsen, Vad, hur och varför?(Lund:Studentlitteratur, 2002), s. 38. 
33

 M. Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s 60. 
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mellan sekundär och primär källa och distinktionen mellan dem är ofta inte 

nödvändig
34

. P.Kotler är trots sin framstående position sekundärkälla exempelvis när 

det gäller teorier kring adaptionskategorierna
35

. Svårigheten att skilja dem åt ger mig 

möjligheten att använda dem parallellt och utan ambition att vara akademisk korrekt 

så presenteras dessa två källtyper i ett gemensamt kapitel i källhänvisningarna.  

I en uppsats av detta slag är fördelarna med att använda externa källor odiskuterbara, 

att inte ta del av undersökningar, rapporter, litteratur och slutsatser av forskare och 

författare med mycket större resurser, erfarenheter och kunskapsbanker än mina är 

närmast att kalla idioti. Dock måste ständiga reflektioner göras kring hur väl källan 

man väljer att ta del av kan relateras till de primära data som jag samlat in och 

ihållande källkritik göras, hur framstående forskare källförfattaren än må vara. 

2.4.2 Datainsamling 

Stora delar av den litteratur jag använt mig av kan sägas vara sekundära källor då det 

är sällan jag hittat ett verk där författarna inte hänvisar till eller hämtar information 

från primära källor. Kurslitteratur från tidigare akademiska kurser vid Umeå 

Universitet har varit mycket användbar, exempelvis från kurser inom marknadsföring, 

statistik och metod. Av anledningar som är rent och skärt logistiska har litteratur från 

Jämtland läns bibliotek i Östersund samt Mittuniversitetets bibliotek, även detta i 

Östersund, använts. Söktermer vid eftersökandet av denna litteratur har varit 

”destination”, ”brand”, ”travel”, ”tourism”, ”marketing”, samt ”produkt” och de 

motsvarande svenska uttrycken. Sökning i Umeå Universitets databas ”Emerald” 

(fulltextsök) på orden ”Destination marketing” och ”destination product”, samt 

”destination image” och ”destination branding” har gett de artiklar i fulltext som jag 

använt mig av. Vid sökningar på de klassiska varumärkesuttrycken har ett stort antal 

träffar erhållits, av dessa har ett mindre antal ansetts relevanta för studien. När 

sökningar har gjorts specifikt för att hitta artiklar som kopplar varumärkesskapande 

med fysiska platser har jag fått väldigt få träffar men de artiklar som funnits har varit 

relevanta. Att så få referenser finns på området motiverar vidare studiens 

genomförande och i en av de få referenser som jag har hittat uppges det exempelvis 

att ”Destinationer, fysiska platser, möter utmaningar i sitt varumärkesskapande som 

skiljer sig från mer traditionella områden (materiella produkter, tjänster etc.) och är ett 

akademiskt relativt outforskat område
36

.”.  

2.4.3 Källkritik  

Att spekulera kring huruvida alla de källor jag använt mig av är sanningsenliga eller ej 

kan sägas vara att ta sig vatten över huvudet. Ur min situation är det svårt, om inte 

omöjligt, att uttala sig angående trovärdigheten hos de forskare och författare vars 

verk jag har tagit del av. Jag kommer dock nedan kort att kommentera de källor jag 

använt mig mest av och reflektera över dess trovärdighet och eventuella ideologiska 

influenser, egenintressen eller dolda agendor som kan komma att färga innehållet. P. 

Kotler och V.T.C. Middleton är båda välkända författare inom marknadsområdet, den 

senare mer specifikt när det gäller turist- och resemarknaden. Dessa forskares 

                                                           
34

 I.M. Holme, B.K.Solvang, Forskingsmetodik (Lund:Studentlitteratur, andra upplagan, 1997), s. 133 

ff 
35

 P. Kotler, G. Armstrong et. al. Principles of Marketing (Pearson Education Limited, tredje 

europeiska upplagan:2002), s. 223. 
36

 S.Hosany et al. (2007), ”Destination image and destination personality”, International Journal of 

Culture, Tourism and Hospitality Research, 1(1): s. 62 



12 

 

trovärdighet kommer jag inte att varken ifrågasätta eller kommentera. För de artiklar 

jag använt mig av är det av intresse att reflektera över i vilket sammanhang de har 

publicerats, en affärstidsskrift kan tänkas ha en annan agenda än en forskningsinriktad 

tidsskrift. International Journal och Culture, Tourism and Hospitality Research 

(beskriver sitt eget syfte som att främja och utveckla kunskaper på turismområdet 

inom forskning, utbildning och bland de som arbetar professionellt inom 

turistbranschen
37

) likväl som European Journal of Marketing (beskrivs i databasen 

Emerald’s informationsfält som en tidsskrift som inte backar för att publicera 

nydanande och kontroversiell forskning så länge som den uppfyller deras 

publikationskriterier – dessa omfattar exempelvis att den ska vara resultatet av 

rigoröst, högkvalitativt forskningsarbete, vara av relevans och deriveras från stringent 

teoretisk begreppsmässighet
38

) och Tourism Review (den officiella tidsskriften för 

AIEST, the International Association of Scientific Experts in Tourism, en respekterad 

sammanslutning för forskare inom turismområdet
39

) är samtliga tidskrifter som enligt 

den information som erhålls strävar att upplysa och utbilda inom turism- och 

marknadsfrågor. Ingen av dem är affärstidsskrifter och förhoppningsvis skulle detta 

kunna betyda att mindre risk för att eventuell lobbying mot specifika företag, 

investerare eller andra intressenter förekommer. Viss kritik skulle kunna riktas mot att 

referenser till de externa utmaningar som blir specifika för faktumet att skapa ett 

varumärke av en plats i stort sett bara kommer från en enda källa, artikeln ”Branding 

Mountain Destinations: The Battle for Placefulness” som diskuterar 

destinationsvarumärkets utmaningar ur perspektivet av en Nordamerikansk bergsort, 

även denna publicerad i Tourism Review. Detta motiveras med likheten i kontext och 

bristen på relevant forskning, något som även nämns ovan i Kapitel 2.4.2 – 

Datainsamling.  

För övergripande information om det specifika i att skapa ett varumärke av en 

destination har jag bland annat använt mig av Steven Pike’s artikel ”Tourism 

destination branding complexity”, publicerad i Journal of Product and Brand 

Management (Emerald Group Publishing Ltd). Denna artikel är extensivt refererad i 

annan litteratur jag använt mig av och jag drar därför slutsatsen att den får anses vara 

välrenommerad inom sitt område. Denna artikel känns som en mer ”praktiskt teori” 

gällande destinationsbranding, kanske för att författaren arbetat praktiskt inom 

området i årtionden
40

. Detta är även något som bekräftas av publicisterna själva, 

artiklar som publiceras i tidskriften ”måste bidra med implikationer och 

rekommendationer för praktiska utövare”
41

. Generellt så har jag försökt att ta del av 

både praktiskt och mer filosofiskt inriktade teorier, dock är det inte att förglömma att 

området destinationsbranding bara har ådragit sig akademisk uppmärksamhet sedan 

slutet av 1990-talet
42

.  

                                                           
37

 http://eurojournals.com/TOURISM.htm, 090901 
38

 http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ejm, 090901 
39

 

http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/de/4F077E8503C2391CC125696E004B3E2E?OpenDocumen

t 090901  
40

 S. Pike. ”Tourism destination branding complexity”, Journal of Product and Brand Management, 

(2005), 14(4): s. 258 
41

 http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jpbm, 090914 
42

 S. Pike. ”Tourism destination branding complexity”, Journal of Product and Brand Management, 

(2005), 14(4): s. 258 

http://eurojournals.com/TOURISM.htm
http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ejm
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/de/4F077E8503C2391CC125696E004B3E2E?OpenDocument
http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/de/4F077E8503C2391CC125696E004B3E2E?OpenDocument
http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jpbm


13 

 

3 Varumärket 
Jag har valt att anlägga två huvudspår när det gäller detta teorikapitel. Som 

inledning kommer jag att presentera klassiska teorier kring 

branding/varumärkesskapande och värdet i detta, framförallt för att ge läsaren en 

bild av vad som egentligen åsyftas med skapandet av ett varumärke generellt. I 

påföljande delkapitel kommer jag att mer specifikt beskriva destinationsvarumärket 

och presentera de skillnader i varumärkesskapande som finns till traditionellt 

marknadsarbete och de utmaningar som kan komma att bli aktuella. 

3.1 Varumärket externt 

I en växande värld av information och utbud av produkter och tjänster blir varumärket 

idag ett kraftfullt hjälpmedel för att differentiera sin vara inom turistbranschen
43

. En 

produkts image, typiskt kommunicerad genom skapandet av ett varumärke
44

, brukar 

beskrivas som ett namn, en term, en symbol, en design eller en kombination av dessa 

element som avser att identifiera en produkt från en skapare och differentiera denna 

från konkurrenter
45

. Med ett starkt varumärke kommer hög grad av lojalitet hos 

konsumenterna, dvs. konsumenten väljer varumärket över andra även om substituten 

erbjuds till ett något lägre pris
46

, något som gör varumärket i fråga mer 

motståndskraftiga mot konkurrenternas marknadsföringsstrategier. Förutom dessa 

generella fördelar talas det inom rese- och turistbranschen framför allt om fem 

specifika fördelar direkt gentemot konsumenten med att skapa sig ett starkt 

varumärke
47

.  

- Minskad sårbarhet vid oförutsedda händelser och kriser inom branschen på 

medellång och lång sikt. Återhämtningstiden efter kriser kan förkortas medan 

motståndskraften mot priskrig och tillfälliga nedgångar kan förbättras. 

 

- Minskad risk för konsumenten vid köptillfället genom signalerandet av 

förväntad kvalitet hos den immateriella produkten. Varumärket erbjuder 

implicit eller explicit garanti till kunden. 

 

- Underlättar marknadssegmentation genom att tilltala vissa segment av 

konsumenter och inte andra. Exempelvis kan en researrangör som erbjuder 

singelresor tilltala singlar och inte par vilket säkerställer att det faktiskt är 

singlar och inte par på resorna. 

 

- Starkt vapen för långsiktig planering, att utvidga ett starkt varumärke kan 

minska risken vid produktutveckling, marknadsutveckling och diversifiering. 

 

                                                           
43

 P. Kotler et.al. Marketing for Hospitality and Tourism (Pearson Education Ltd, fjärde europeiska 

upplagan:2006), s. 315. 
44

 V.T.C Middleton (J. Clarke) Marketing in travel and tourism, tredje upplagan (Oxford:Butterworth-

Heinemann, 2001), s. 131 
45

 P. Kotler et.al. Marketing for Hospitality and Tourism (Pearson Education Ltd, fjärde europeiska 

upplagan:2006), s. 315. 
46

 P. Kotler, G. Armstrong et. al. Principles of Marketing (Pearson Education Ltd, tredje europeiska 

upplagan:2002), s. 469. 
47

 V.T.C Middleton (J. Clarke) Marketing in travel and tourism, tredje upplagan (Oxford:Butterworth-

Heinemann, 2001), s. 133ff 
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- Ökad chans för effektivitet när internet som marknadsföringsplats och 

användandet av reklambanners på hemsidor ökar, konsumentens igenkännande 

är direkt avgörande när ett budskap kommuniceras under kort tid. 

 

Ett varumärke består rent operationellt av två delar; varumärkesnamnet, den del av 

varumärket som kan uttalas samt varumärkessymbolen, den del av varumärket som är 

igenkännbar men ej utsägbar – exempelvis en symbol, en design, ett distinkt typsnitt, 

en färg eller en text . Viktigast av allt blir dock det som varumärket förknippas med 

av konsumenten och man brukar tala om fyra olika nivåer av värde som ett varumärke 

kan kommunicera till denne
48

; attribut, fördelar, värden samt personlighet/image. 

Dessa kommer i tur och ordning att behandlas nedan. 

3.1.1 Attribut och fördelar 

De attribut som varumärket förknippas med skall komma till konsumenten i samma 

stund som de ser varumärkessymbolen eller hör varumärkesnamnet. Dessa attribut 

kan kommuniceras till konsumenten från säljaren exempelvis genom reklam, ett 

lyckat exempel på produktsidan är Volvo vars varumärke över hela världen 

förknippas med säkerhet. Hur konsumenten uppfattar och relaterar till varumärket är 

det som främst avses påverkas med skapandet av detsamma, önskan finns att 

kommunicera värden, fördelar och visioner hos företaget
49

 till kunden och att denne 

tillsammans med varumärket kopplar ett antal positiva attribut. För att koppla till 

destinationsvarumärket som är aktuellt i den här studien, Åre, så skulle dessa attribut 

till exempel kunna ha koppling till skidåkning eller utomhusaktiviteter, något som Åre 

sedan länge varumärkesfört sig själv i samband med. Skidåkning skulle exempelvis 

kunna associeras med ”spänning”, utomhusaktiviteter med exempelvis ”frihet”. 

Attributen till trots så är det fördelarna som varumärket förknippas med som leder 

konsumenten till konsumtion. Därför måste attributen kunna översättas till 

funktionella och känslomässiga fördelar. För att fortsätta på ovanstående exempel så 

kan attributet ”spännande” översättas till den funktionella fördelen ”att kunna få testa 

sina gränser” och till den känslomässiga fördelen att kunna känna sig ”häftig” på 

semestern.  

3.1.2 Värden 

Varumärket i sig säger också någonting om köparens kärnvärden. De som väljer att 

åka till Åre skulle exempelvis kunna antas värdera spänning och frihet högt, kanske 

framför andra attribut som till exempel ett exotiskt värde, och detta är vägen till att 

finna den marknaden som tilltalas av produkten eller destinationen.  

                                                           
48

 P. Kotler, G. Armstrong et. al. Principles of Marketing (Pearson Education Ltd, tredje europeiska 

upplagan:2002), s. 469. Fritt översatt. 
49

 P. Kotler et.al. Marketing for Hospitality and Tourism (Pearson Education Ltd, fjärde europeiska 

upplagan:2006), s. 316. 
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3.1.3 Personlighet/Image50 

Ett varumärke utstrålar även en personlighet, en projektion av denna skiner över 

konsumenten och varumärket kommer att tilltala personer vars verkliga eller önskade 

självbild matchar varumärkets image. Vilken tonårsförälder vill inte betraktas som 

häftig och någon som tar med sina barn på spännande semestrar? Vilken skidåkare 

vill inte framstå som någon som testar sina gränser? Detta sätt att identifiera sig med 

sin konsumtion har att göra med de olika faktorerna som konsumenten styrs av i sitt 

köpbeteende. För att förstå vem som väljer vilken produkt och varför väljer jag att ta 

del av Kotlers syn på konsumentbeteende. I valet av produkt styrs konsumenten av ett 

antal olika faktorer
51

 som jag åskådliggör nedan. Dessa har även starkt koppling till de 

värden som varumärket anses kommunicera enligt 3.2.3 ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Faktorer som påverkar konsumentbeteendet/valet av produkt. Fritt efter Kotler 

et. al.  

De kulturella faktorerna har enligt Kotler att göra med konsumentens uppväxt och 

uppfostran
52

, dessa får konsumenten med sig genom sin uppväxtmiljö. Exempelvis 

kan social klass och subkultur (t.ex. nationalitet, religion eller geografisk region
53

) 

vara grundläggande vid val av semesterresmål eller huruvida personen i fråga har 

valet att kunna åka på semester utanför hemmet både sommar och vinter eller över 

huvudtaget. Ser vi vidare till de sociala faktorerna så handlar det mindre om 

konsumentens uppväxtmiljö och mer om de grupper där konsumenten befinner sig vid 

tillfället för konsumtionen. Konsumenten kommer att tillhöra ett antal 

referensgrupper, grupperingar vilka har direkt eller indirekt inflytande på 

konsumentens beteende. Dessa kan vara familj, vänner, grannar, arbetskollegor eller 

organisationer där konsumenten ingår. Även grupper där konsumenten önskar ingå 

                                                           
50

 Det diskuteras huruvida ett varumärkes personlighet och image är detsamma, exempelvis S. Hosany 

et. al. anser inte det (S.Hosany et al. ”Destination image and destination personality”, International 

Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 1(2007), s. 62-81) medan Kotler et al. använder 

begreppen parallellt (P. Kotler, G. Armstrong et. al. Principles of Marketing (Pearson Education Ltd, 

tredje europeiska upplagan:2002), kap. 13). Andra hävdar att varumärkets personlighet är något som 

bestäms av säljaren och image är den uppfattningen som konsumenten får. Jag väljer att här och 

fortsättningsvis använda begreppen parallellt men är medveten om att det skulle kunna ifrågasättas. 
51

P. Kotler et.al. Marketing for Hospitality and Tourism (Pearson Education Ltd, fjärde europeiska 

upplagan:2006) s. 192. 
52

 P. Kotler et.al. Marketing for Hospitality and Tourism (Pearson Education Ltd, fjärde europeiska 

upplagan:2006) s. 192-193. 
53

 Ibid, s. 193. 
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har i många fall inflytande, exempelvis fanclubs
54

 där medlemmarna idoliserar en 

känd person. I många fall handlar konsumtion här om konsumentens vilja att ”passa 

in” och denna vilja kan styra konsumentens val av produkter. De sociala faktorerna 

inbegriper även konsumentens familj, dels dennes egna föräldrar som har påverkat 

konsumenten exempelvis när det gäller orientering inom områden som religion, 

politik och ekonomi, dels konsumentens egna barn och make/maka som ofta dagligen 

påverkar konsumentens köpbeteende
55

. Den roll och/eller status som konsumenten har 

i varje grupp som denne ingår i har också stor betydelse. Gällande status så kan ofta 

ett köpbeteende anammas enbart i syfte att behålla den status konsumenten har
56

.  

De personliga faktorerna filtrerar än mer fram det slutgiltiga köpbeteendet, beroende 

på ålder och var i livscykeln konsumenten befinner sig så kommer denne att ha olika 

prioriteringar. Är det lika angeläget med en sommarsemester när konsumenten har ett 

hus som behöver målas om? Det är dock viktigt att väga in att även konsumentens 

livsstil har stor betydelse, två personer med samma bakgrund, ålder, plats i livscykeln 

och liknande ekonomiska förutsättningar gör inte samma köp. I livsstil innefattas även 

konsumentens aktiviteter, intressen och åsikter – hela personens livsmönster
57

. Dessa 

faktorer är ofta de svåraste att kartlägga, liksom de psykologiska faktorerna – de är 

inte kvantitativa såsom årsinkomst och ibland okända även för konsumenten själv. 

Detta gäller särskilt för de psykologiska faktorerna, såsom motivation – varför gör 

konsumenten egentligen köpet? Vilket behov försöker konsumenten att fylla? Teorier 

om behovsfyllande har presenterats av både exempelvis Maslow och Freud men 

kommer inte att diskuteras vidare här. De psykologiska faktorerna involverar även de 

tidigare erfarenheter som konsumenten har av en viss produkt, hur mottaglig för och 

på vilket sätt som konsumenten uppfattar reklambudskap, samt vilken attityd 

konsumenten har till olika produkter eller situationer. Attityd kan exempelvis ha stark 

koppling till hur konsumenten resonerar kring vad som är moraliskt riktigt att göra. 

Psykologiska faktorer kan även handla om vilken uppfattning en konsument har om 

en produkt denne aldrig har testat
58

, exempelvis uppfattningen att att Åre skulle vara 

en spännande plats att vistas på, och är starkt kopplat till den image som personerna 

bakom varumärket önskar framhäva. 

3.2 Varumärket internt 

Utöver de direkta fördelar gentemot konsumenten som diskuterats ovan kan även 

indirekta fördelar med ett starkt varumärke skönjas. Ett varumärke som är starkt 

internt ger strategiska fördelar i form av att rätt bild av varumärket förs ut av dem som 

verkligen arbetar med att möta kunder, i vissa branscher är det nästintill de anställda 

som är varumärket, exempelvis inom flygbranschen där de flygvärdinnor och annan 

personal som kunden möter är vad som formar dennes hela uppfattning
59

.. Det hävdas 

                                                           
54

 P. Kotler et.al. Marketing for Hospitality and Tourism (Pearson Education Ltd, fjärde europeiska 

upplagan:2006) s. 196. 
55

 P. Kotler et.al. Marketing for Hospitality and Tourism (Pearson Education Ltd, fjärde europeiska 

upplagan:2006) s. 196.197. 
56

 Ibid, s. 198. 
57

 P. Kotler et.al. Marketing for Hospitality and Tourism (Pearson Education Ltd, fjärde europeiska 

upplagan:2006) s.. 201. 
58

 Ibid, s. 210. 
59

 Emerald Insight, Viewpoint, (2003), “Getting it right on the inside – The challenge of internal 

branding”. Strategic Direction 19(10) s. 11. 
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därför att betydande vikt måste läggas vid att förbereda anställda på att leverera det 

varumärket lovar
60

. 

Ett gemensamt varumärke ger alla anställda på ett företag en möjlighet att känna sig 

delaktiga och en gemensam plattform att stå på och kan göra att samtliga som arbetar 

inom destinationen och alltså får stå för varumärket kan känna sig stolta och måna om 

att göra sitt bästa. Detta kan också ses som en fördel ur ett rekryteringsperspektiv; när 

det är fastställt och starkt etablerat vilka attribut en individ inom organisationen som 

levererar varumärket skall stå för gör det att man kan väga in dessa redan vid 

anställningspunkten och det blir lättare att anställa personer som passar in i bilden
61

. 

Viktigt att påminna sig om är att ett gott rykte inom rese- och turistbranschen inte kan 

skapas bara genom att ha en framgångsrik marknads- eller säljavdelning, 

varumärkesattributen måste omfatta och omfamnas av alla anställda för att gästens 

förväntningar skall besannas
62

.  

Vidare kan ett starkt internt varumärke göra att det mest grundläggande syftet med ett 

varumärke uppfylls, att skilja sig från mängden. Medan system, produkter och 

processer är öppna för alla konkurrenter att kopiera (i högre eller lägre grad) så finns 

det ingen som kan kopiera prestationerna av individuella personer och deras kultur, 

värdegrunder och beteende
63

, något som kan lyfta varumärket till något extraordinärt.  

3.3 Destinationsvarumärket 

Destinationerna anses vara turistindustrins främsta varumärken och vara ständigt 

ökande i betydelse
64

. Det ökande antalet internationella transaktioner
65

 och det faktum 

att konsumenter av turismprodukter och destinationer får fler och fler valmöjligheter 

gör att det är viktigare än någonsin för destinationerna att bli starka varumärken 

samtidigt som det i den ökande konkurrensen också blir svårare att differentiera sig.
66

. 

Att välja att konsumera en destination innebär de facto att välja bort en annan då det 

bara är möjligt att vara på en plats samtidigt. För turistdestinationerna blir det därför 

viktigt att ha tillgång till någon form av varaktig konkurrensfördel och en möjlighet 

att differentiera sig från andra platser är att skapa ett varumärke av destinationen
67

 . 

Svårigheterna att skapa ett varumärke av en destination jämfört med en klassisk vara 

eller tjänst hävdas av S. Pike genom följande sex punkter
68

. 

                                                           
60

 Ibid. 
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 Emerald Insight, Viewpoint, (2003), “Getting it right on the inside – The challenge of internal 
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upplagan: 2006), s. 356. 
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Management, 14(4): s. 258. 
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 M. J. Baker  (2003), “Critical success factors in destination marketing”, Tourism and Hospitality 

Research, 8(2): s. 79. 
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 S. Pike. (2005), ”Tourism destination branding complexity”, Journal of Product and Brand 

Management, 14(4): s. 258. 
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- Destinationer är multidimensionella i mycket högre grad än en vara eller 

tjänst. (För att skapa en koppling till konsumenten föreslås därför en distinkt 

kommunikation fokuserat på ett eller ett fåtal varumärkesassociationer.) 

 

- Destinationer har en mycket mer heterogen mix av varumärkesintressenter.  

 

- Politiken kring beslutsfattande när det gäller destinationsvarumärken är 

mycket mer komplex än inom ett företag som producerar traditionella varor 

eller tjänster. 

 

- Möjligheten att kontrollera hur varumärket förs ut är mycket lägre för 

destinationer. Alla som vistas på en destination är ambassadörer för 

varumärket och om inte de boende på destinationen jobbar i samma riktning 

som varumärkesskaparna kommer arbetet med att skapa ett starkt 

destinationsvarumärke att misslyckas. 

 

- Varumärkeslojaliteten (en av grundstenarna för att avgöra konsumentens bild 

av ett varumärke
69

) är ofta väldigt svår att överblicka för de som utsetts att 

genomföra arbetet med skapandet av destinationsvarumärket, de har ofta ingen 

tillgång till alla de kundregister som finns ute hos respektive företag på 

destinationen. 

 

- Marknadsbudgeten är ofta väldigt begränsad för skaparna av ett 

destinationsvarumärke då dessa ofta existerar i form av intresseorganisationer 

eller småskaliga destinationsbolag. Även de största destinationsbudgetarna är 

ofta små i jämförelse med de hos stora bolag som verkar på destinationen och 

de kommer därför att ha svårt att föra ut sitt budskap. 

 

Som en följd av mixen och mängden av varumärkesintressenter och den komplexa 

relationen med de som faktiskt är bosatta på destinationen som skall varumärkesföras 

brukar man tala om att det finns två syften med att skapa ett varumärke av eller 

marknadsföra en plats, dels ett externt syfte (att tillfredsställa potentiella målgrupper, 

företagare och besökare, genom att leva upp till de förväntningar som de har på vad 

platsen har att erbjuda
70

) och dels ett internt (att tillfredsställa redan etablerade 

företagare och bofasta genom de resurser de erhåller från konsumtionen av de varor 

och tjänster som destinationen erbjuder
71

). Dessa två perspektiv diskuteras i följande 

kapitel separat. 

3.3.1 Destinationsvarumärket Externt 

För en destination är varumärkesnamnet och ofta även symbolen detsamma som 

destinationens namn, ett verkligt som exempelvis ”New York” eller ett mer taget som 

den svenska skidorten ”Riksgränsen”. För många destinationer som varumärkesför sig 

                                                           
69
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själva med ortens eget namn som varumärke inskränks möjligheterna att differentiera 

sig från andra produkter med hjälp av ett slagkraftigt varumärkesnamn och det blir 

därför än viktigare att stärka sitt sammantagna varumärke med hjälp av en 

utmärkande slogan eller en symbol eller bild som visas tillsammans med namnet vid 

marknadsföring av destinationen. Baker presenterar fem externa fördelar med att 

branda en destination
72

. 

- Turism innehåller komplexa och deltagande köpbeslut, genom effektiv 

branding kan konsumentens valmöjligheter reduceras.  

 

- Branding kan bidra till att minska den ogripbarhet som turismprodukten ofta 

förknippas med, speciellt om den kombineras med tidigare positiva 

erfarenheter. 

 

- Branding kan kommunicera enhetlighet i en sektor som annars anses känslig 

när det gäller konsumentens upplevelse av varumärket. 

 

- Branding kan bidra till att reducera risken av missnöje hos konsumenten om 

denne väljer en destination som inte passar dennes smak. 

 

- Ett starkt varumärke kan vara en kvalitetssäkring gentemot konsumenten och 

bidra till mer precis marknadssegmentering. 

 

Effektiv destinationbranding föreslås starta med att klart och tydligt identifiera de 

distinkta fördelar och attribut som fångar platsens personlighet
73

. Detta görs 

förslagsvis någon form av samarbetsorgan på destinationen som har bildats för att 

tillvarata platsens intressen och i vilket så många som möjligt av destinationens 

intressenter finns representerade. De olika attribut som man sedan enas om bäst 

beskriver platsens fördelar och som får den att framstå som attraktiv för marknaden 

sätts sedan samman till en identitet som samtliga intressenter antar i syfte att förmedla 

en enhetlig bild av destinationen
74

. För att skapa ett destinationsvarumärke som 

uppfattas som starkt i den externa målgruppen hävdas även nyttan av att skapa 

varumärket och dess attribut i en process som sträcker sig mellan potentiella 

konsumenter och destinationen, detta för att överbygga eventuella glapp mellan 

besökarnas perceptioner och platsens faktiska styrkor
75

. Till skillnad från vanliga 

produkter som kan förändras, bytas ut eller dras tillbaka om de inte passar 

konsumentens efterfrågan, så är destinationer inte lika lättföränderliga. En 

destinationsprodukt kan inte omedelbart dras tillbaka om bilden av det varumärke 

man skapat inte passar kunderna, vikt bör därför läggas vid skapandeprocessen. Om 

destinationen inte är noggrann i detta arbete och inte lyckas med att koppla passande 
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attribut till varumärket så är risken att bilden som konsumenten har av destinationens 

varumärke i slutändan inte är samma som destinationens egen bild av sig själv
76

. 

Effektiv destinationbranding föreslås starta med att klart och tydligt identifiera de 

distinkta fördelar och attribut som fångar platsens personlighet
77

. Detta görs 

förslagsvis någon form av samarbetsorgan på destinationen som har bildats för att 

tillvarata platsens intressen och i vilket så många som möjligt av destinationens 

intressenter finns representerade. De olika attribut som man sedan enas om bäst 

beskriver platsens fördelar och som får den att framstå som attraktiv för marknaden 

sätts sedan samman till en identitet som samtliga intressenter tillsammans jobbar för 

att stärka i syfte att förmedla en enhetlig bild av destinationen.  

3.3.1.1 Externa utmaningar 

Destinationer, fysiska platser, möter utmaningar i sitt varumärkesskapande som skiljer 

sig från mer traditionella områden (materiella produkter, tjänster etc.) och är ett 

akademiskt relativt outforskat område
78

. Till skillnad från ett varumärkesnamn på en 

traditionell produkt/tjänstemarknad så kan varumärken i form av namnet på en 

destination/fysisk plats varken skyddas eller ägas utan är öppet för alla att använda. 

En situation där samtliga aktörer på en destination kan använda sig av destinationens 

eget varumärke (namnet) skulle alltså kunna göra det möjligt för en kund att 

förknippa destinationens varumärke med olika attribut beroende på vilket sätt denne 

har kommit i kontakt med det. Detta är en av de främsta anledningarna till nyttan med 

att diskussion mellan intressenterna för destinationsvarumärket förs, för att enas om 

en gemensam image för varumärket och så även för platsen
79

 (se fördelar med starkt 

varumärke, 3.2 – Varumärket). För att skapa ett stabilt destinationsvarumärke lyfter 

Williams et al. fram fyra betänkanden som ej bör åsidosättas
80

. 

- Varumärkets utveckling och levererande bör baseras på en bred, deltagande 

process som enar hela spektret av destinationsintressenter genom samarbete 

snarare än konkurrens. 

 

- Varumärket och dess levererande bör vara intimt sammankopplade med de 

strategiska värden som destinationen har och i synnerhet med vilken kapacitet 

destinationens natur- och kulturresurser kan hantera. 

 

- Varumärkesstrategin bör vara orienterad mot att skapa värde för en tydligt 

definierad och begränsad målgrupp eller ett antal segment, till skillnad från att 

vara orienterad mot maximal volym. 
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- Varumärket bör stödja och styra destinationen i att uppfylla dess önskade 

utvecklingsvision. 

3.3.1.1.1 Marknaden 

För destinationer såväl som turistprodukter inom destinationen kan svårigheter uppstå 

med att definiera den marknad som varumärket skall tilltala. Kotler lyfter fram ”den 

kritiska massan som efterfrågar produkten” som ett av de fem viktigaste villkoren för 

att kunna skapa ett starkt varumärke
81

 och för destinationer kan denna massa skilja sig 

åt mycket beroende på årstid. En stor andel av turistdestinationerna i världen är idag 

mer eller mindre säsongsberoende, för Åre har äldre ytliga studier kunnat skönja 

skillnader i marknad mellan sommar- och vintersäsong
82

 på grundval av exempelvis 

resvilja, boende- och kringaktivitetspreferenser. Detta skulle kunna betyda att det 

skulle kunna finnas svårigheter att definiera marknaden även för 

destinationsvarumärket Åre.  

3.3.1.1.2 Attribut och fördelar 

När det kommer till varumärken i form av destinationer är ofta de attribut som först 

associeras fram de rent fysiska. Många destinationer bygger stora delar av sina 

varumärken på att de associeras med attribut som beskriver dem som vackra eller 

spektakulära platser, detta är dock i dagens situation, med global konkurrens om 

konsumenterna, inte något som ett framgångsrikt destinationsvarumärke kan förlita 

sig på eller ta för givet skall räcka för att attrahera konsumenter
83

.  

Destinationer kan även i hög grad uppvisa brister i fördelar trots gynnsamma attribut, 

om en destination blir för populär kan varumärkesimagen fläckas av att konsumenten 

uppfattar det som negativt att det är ett stort antal besökare av destinationen, en 

vacker vy är ingen fördel om utsiktsplatsen är så välbesökt att det inte går att få en 

skymt av utsikten. Att den sammantagna marknaden blir för stor för att varumärket 

skall vara fortsatt starkt kan vara risken då olika intressenter på destinationen riktar 

sig till olika marknader. För Åre har det tidigare funnits tecken på att en viss del av 

marknaden uppfattar destinationen som ”för populär [för att man skall kunna]utnyttja 

och njuta av åkningen och vistelsen maximalt i Sveriges skidparadis”
84

. På 

marknadsområdet har det av denna anledning generellt nyligen börjats diskutera 

”demarketing”, eller fritt översatt, negativ marknadsföring, för att inte uppmuntra 

turister generellt eller vissa grupper av turister specifikt att besöka en viss 

destination
85

. Problem som kan urskiljas med denna typ av marknadsföring på en 

destination som inte har ett tillräckligt starkt destinationsvarumärke är att olika 

intressenter riktar positiv och negativ marknadsföring till de marknader som de anser 

vara sina individuellt främsta och på så sätt fäller krokben för varandra
86

. Detta 

problem kan tänkas än större om olika intressenter på destinationen har olika stora 
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resurser, ett företag med stora resurser kan tänkas attrahera en viss marknad medan en 

annan slags marknad kanske skulle gynna destinationen som helhet mer. 

3.3.1.1.3 Intressekonflikter 

Problematiken med att olika intressenter på samma destination inte bidrar tillsammans 

för att skapa ett starkt destinationsvarumärke diskuteras extensivt i en artikel av 

Williams et al. för destinationen Whistler/Blackcomb i British Columbia, Kanada. De 

menar att intressekonflikterna mellan privata och publika krafter snarare försvagar 

destinationen än stärker dess varumärke
87

 och utmaningarna beskrivna i detta 

delkapitel är återgivningar ur denna artikel om inte annan källa anges. 

Intressekonflikten antas inträffa när stora företag på destinationen inte anpassar sig till 

destinationens gemensamma filosofier och målsättningar och alltså inte bidrar till att 

skapa ett starkt destinationsvarumärke. Artikeln föreslår att de företag med störst 

resurser har möjlighet att påverka destinationens marknad och image i så hög grad att 

destinationen själv förknippas med de attribut med vilka företaget/en förknippas. 

Detta skulle betyda att trots att en gemensam insats görs på destinationen för att skapa 

ett starkt destinationsvarumärke (exempelvis genom bildandet av 

destinationsorganisationer eller destinationsbolag) så är företagen så pass 

dominerande i sin marknadsföring att destinationens egen image får stå tillbaka. 

Verkligheten är dock sådan att många destinationsorganisationer är beroende av dessa 

privata ekonomiska muskler. Detta kan enligt Williams et al. betyda att dessa de 

ekonomiskt starkaste intressenterna blir övermäktiga i processer som formar 

destinationsvarumärket. Där destinationsorganisationens mål och vision för 

destinationsvarumärket skulle kunna vara att få så stor del av marknaden som möjligt 

att besöka den specifika destinationen kan de företagsvarumärken som är starka på 

destinationen vara icke-platsspecifika och ha som mål att få så stor del av marknaden 

som möjligt att vara lojala varumärket, inte destinationen. I exemplet Åre så är 

SkiStar AB den största privata aktören på destinationen men har även aktivitet på ett 

antal andra orter i Sverige och Norge. I ett resekontext skulle detta kunna betyda att 

en icke-platsspecifik aktör kan välja att styra sitt varumärke och sin marknad mot den 

fysiska plats där det för tillfället är mer fördelaktiga förutsättningar. Då ett aktiebolags 

huvudsakliga uppgift är att skapa värde för sina aktieägare kan det skönjas en 

intressekonflikt mellan privata och publika intressen på destinationen. Detta gäller 

även det faktum att ett multidestinationsföretag, för att öka lönsamheten, samordnar 

sin verksamhet på olika destinationerna med varandra och att det i förlängningen 

skulle kunna leda till att de liknar varandra i högre grad. Detta garanterar kvaliteten på 

destinationerna för flerdestinationsbolaget men kan leda till att det blir svårare för 

destinationsvarumärket i fråga att differentiera sig. 

Denna intressekonflikt i artikeln gällande Whistler/Blackcomb diskuteras även i de 

stora företagens vilja att framhäva enbart sina egna vinstområden som attraktiva vid 

marknadsföring. Exempelvis så lägger Intrawest Corporation, den ledande privata 

kraften på destinationen, framförallt fokus på berget i sig och den liftburna 

skidåkningen i sin marknadsföring – då det är där deras intressen ligger – där den 

officiella destinationsorganisationen Tourism Whistler framhäver hela destinationen. 

Tourism Whistler har getts mandat att tillvarata hela destinationens bästa och 

marknadsföra denna till den marknad destinationen ansetts tilltala. I styrelsen för 

Tourism Whistler sitter dock företrädare för de största företagen och till följd av detta 
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faktum kan likheter urskiljas när det gäller strategier för varumärkesskapandet. Detta 

kan enligt artikelförfattarna bidra till att konsumenter av de skilda varumärkena, 

destinationens och de enskilda företagens, kan få svårighet att skilja dessa åt – något 

som ofta destinationens varumärke förlorar på. Visuella likheter mellan varumärkena 

kan göra att destinationens varumärke sammanblandas med det varumärke som hör 

till företaget med de ekonomiska musklerna. Detta drabbar i slutändan ofta mindre 

företag som skulle vinna på ett starkt destinationsvarumärke och även destinationen i 

sig som tappar sina platsspecifika attribut och istället sammankopplas med företagets 

icke-platsspecifika attribut. Konsumenter som är mindre imponerade av företaget i 

fråga kan automatiskt bli mindre attraherade av destinationen om 

varumärkesattributen blandas samman till följd av att konsumenten får samma 

associationer av dem. På samma sätt kommer de som relaterar företagsvarumärket 

med positiva attribut känna att de får fördelar att besöka destinationen de 

representerar, nackdelen är om konsumenten inte känner att det är en platsspecifik 

attraktion. 

3.3.2 Destinationsvarumärket Internt 

I ett starkt destinationsvarumärke ligger konsumentens förväntningar på destinationen 

till grund för om denne kommer att uppfatta destinationen positivt eller negativt. På 

samma sätt så kommer konsumenter att förvänta sig samma kvalitet (bemötande) hos 

samtliga produkter som bär samma varumärke
88

 och för en destination som under sitt 

eget varumärkesparaply samlar ett stort antal turistprodukter kan ett starkt 

destinationsvarumärke vara ett sätt att garantera samma kvalitet på bemötandet 

oavsett underprodukt (restaurang, hotell, butik etc.). Motivation och samarbete är av 

hög prioritet i en bransch med så hög grad av direktkontakt mellan konsument och 

produktleverantör
89

 och detta vägs bemötande av både personal och bofasta på 

destinationen in. Enligt Middleton och Clarke så ger ett starkt destinationsvarumärke 

här fokus för integration av intressenterna
90

. På populära destinationer är den 

sammantagna turismprodukten komplex och även om inte bofasta invånare ser sig 

själva som involverade i turistbranschen så är de intressenter när det kommer till 

värdet i destinationen/den fysiska platsen. Ett starkt varumärke kan bidra till en stark 

sammanhållning mellan personal, bofasta och företagare samt ömsesidig förståelse 

dem emellan. En destination som är ett starkt varumärke kan också i högre grad locka 

till sig kompetent personal
91

. 

3.3.2.1 Interna utmaningar 

Vidare utmaningar för destinationens varumärke är de mål och visioner som sätts upp 

för destinationen inte helt överensstämmer med de starkast privata intressena eller inte 

håller lika hög prioritet som dess egna agendor
92

. Exempel på detta skulle kunna vara 

de året-runtsatsningar som görs på många alpina anläggningar runt om i världen. 
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Antingen kan det ligga i hela destinationens intresse att leva året runt men de starkaste 

företagen ser inte tillräcklig motivation för att göra stora satsningar under perioder då 

deras främsta marknader sviker, eller så finns det ett intresse för destinationen att få 

möjlighet till återhämtning (exempelvis för natur och miljö) efter intensiva 

besöksperioder men företagen prioriterar vinst och ökade marknadsandelar högre. För 

att koppla till kapitlet gällande marknaden för destinationsvarumärken så kan dessa 

skillnader mellan företag och samhälle arta sig i att de söker en närmare koppling med 

varandra under perioder när deras respektive marknader sviker. Intressekonflikter kan 

även finnas mellan lokalbefolkningens bild av destinationen och den bild som 

destinationens varumärke ämnar förmedla, att lokalbefolkningen involveras i 

planeringen nämns som en av de mest kritiska framgångsfaktorerna är det gäller 

skapandet av ett starkt destinationsvarumärke
93

. Om inte bofasta på destinationen är 

nöjda med den service de själva får, exempelvis i form av samhällstjänster, finns 

risken att de medvetet eller omedvetet sprider negativa budskap och bidrar negativt 

till varumärkets externa attraktivitet. Arbetet med att skapa ett destinationsvarumärke 

måste vara i fas med de bofastas bild av sin egen tillvaro, det måste finnas enighet 

mellan varumärket och verkligheten
94

. Detta betyder att innan ett 

destinationsvarumärke kan nå sin fulla potential så måste det finnas en medvetenhet 

hos lokalbefolkningen angående destinationsvarumärket och dess positiva effekter
95

. 

Slutligen finns även utmaningar när det gäller utvecklingsvisionerna. Som destination 

är det vanligt att attributen byggs kring de naturresurser som finns på platsen och 

hållbar utveckling är näst intill ett måste för att få ett långsiktigt starkt etablerat 

varumärke. Här är det viktigt att intressekonflikt inte uppstår mellan olika intressenter 

som skulle kunna arbeta på olika lång eller kort sikt beroende på sina individuella 

framtidsvisioner.
96
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4 Praktisk metod 
Valet av problemställning är av sådan natur att den bäst lämpar sig att göra som en 

kvalitativ studie. Då några ”sanna” svar inte kan fås av min problemställning ter sig 

valet av en kvalitativ studie naturlig där det kan diskuteras kring problemställningen 

med respondenter från olika aspekter och synsätt för att nå en djupare förståelse i 

ämnet. De olika perspektiven jag valt att titta på är hur problemställningen påverkar 

både de stora privata aktörerna, de mindre inflytelserika desamma samt de publika 

aktörer som verkar på destinationen.  

4.1 Urval 

För att kunna få en bra förståelse för de olika perspektiv jag valt att se min 

problemställning ur har jag kommit att välja företrädare för dels de två största och 

mest inflytelserika privata aktörerna på destinationen Åre – SkiStar AB samt Holiday 

Club, dels för två mindre privata aktörer. Vidare har näringslivschefen på Åre 

Kommun intervjuats som en av företrädarna för det publika intresset – den andra är 

VD:n för destinationsbolaget Åreföretagarna AB (som fått som uppdrag att i 

destinationens bästa intresse företräda densamma). Utöver dessa tre klara perspektiv 

(inflytelserik privat intressent, mindre inflytelserik privat intressent samt publik 

intressent) har en företrädare för den byrå som varit inblandad i arbetet med 

varumärket Åre fått uttala sig och även en person som var VD för företaget Å.R.E. 

AB när det ombildandes till SkiStar AB. Denne person har även varit VD för Holiday 

Club under den period när arbetet med att samarbeta för destinationens bästa inleddes. 

Då ambitionen är att belysa problemformuleringen så allsidigt som möjligt ansåg jag 

att detta urval skulle ge mig ett brett informationsspektra. 

Syftet med intervjuerna är att öka informationsvärdet och att skapa en djupare 

förståelse för destinationsvarumärket Åre och alltså skapa en mer stabil grund för 

vidare diskussioner och uppfattningar angående detsamma.  I och med detta så är mitt 

val av de personer som skall ingå i undersökningen varken slumpmässig eller någon 

tillfällighet utan snarare systematiskt utifrån på förhand formulerade kriterier
97

. Jag är 

intresserad av att välja ut undersökningsenheter med olika förförståelse och på så sätt 

få ett varierat material med stor bredd. Urvalet av respondenter kan alltså totalt sett 

anses vara av typen ”bredd och variation”
98

. När kontakten med de personer som skall 

agera företrädare för sina respektive intressentperspektiv skulle väljas kan det snarare 

handla om ett urval på grundval av ”information”
99

, de uppgiftslämnare som har 

ansetts kunna lämna riklig information har valts för kontakt (exempelvis en 

marknadschef eller destinationschef). 

Valet att intervjua företrädare för de största två privata aktörerna på destinationen får 

anses vara ett relativt självklart val ur problemställningens synvinkel. Det är idag 

SkiStar AB och Holiday Club som har störst budget att marknadsföra destinationen 

extensivt i och med de marknadsföringskampanjer som görs för det egna varumärket. 

Det är dessutom dessa två som skulle kunna antas hamna i intressekonflikt med 

destinationens varumärke enligt diskussionen i kapitel 3.31.1.3 – Intressekonflikter. 

Valet av dessa två får därför anses vara ett systematiskt urval till följd av min egen 

förförståelse, för SkiStar AB’s räkning valdes destinationschef Niclas Sjögren-Berg 
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enligt tidigare diskussion angående tillgång till information kring ämnet och för 

Holiday Club valdes Hans Ericson av samma anledning (då marknadschef Anna 

Forsberg som först var tilltänkt fick förhinder). 

I mitt val av mindre privata destinationsaktörer använde jag mig av en blandning av 

bekvämlighetsurval och på grundval av information. Jonas Henning som är delägare i 

det lilla Årebaserade företaget Executive Skiing valdes då han förutom småföretagare 

är politiskt engagerad och sedan länge bosatt i Åre, jag har tidigare kommit i kontakt 

med honom i arbetsrelaterade sammanhang och vet att han är en person med vilja att 

uttrycka sig. Isabel Hamilton valdes sedan hon efter att av en händelse fått 

information om de stundande intervjuerna visat ett stort intresse för ämnet och ansågs 

kunna tillföra information i sammanhanget ur de mindre privata aktörernas 

perspektiv.  

Jan Andersson, näringslivschef på Åre kommun och Lars-Börje Eriksson, VD för 

Åreföretagarna AB valdes även dessa utifrån att de ansågs kunna tillföra viktig 

information ur det publika perspektivet och bägge anses generellt på destinationen 

vara angelägna om destinationens bästa i form av utveckling och visioner. 

Dessa grupper får anses vara direkta respondentintervjuer. Björn Saletti på 

reklambyrån Ogilwy och Mats Svensson som tidigare varit VD på Å.R.E. AB vid 

ombildandet till SkiStar AB och på Holiday Club skulle kunna anses vara 

informantintervjuer då de får anses stå något utanför de tre direkta perspektiven som 

problemställningen har antagit. Dessa valdes på rekommendation från Annika Stjerna 

på Åreföretagarna AB då de varit delaktiga under tidigare arbete med 

destinationsvarumärket Åre och även i bildandet av destinationsbolaget. Dock har 

samma teman och frågeställningar använts vid intervjuerna av dessa. Källkritik 

diskuteras vidare under kapitel 4.6 – Källkritik. 

4.2 Allmän intervjumetodik och Access 

Intervjuarens uppträdande betyder mycket när det handlar om kvalitativ metodik, 

öppen informationsutväxling kommer ur intervjuobjektets tillit till intervjuaren
100

 och 

en bekväm respondent kan betyda hela skillnaden för en lyckad intervju. Då 

intervjuaren, jag i detta fall, är relativt okänd för flera av intervjuobjekten kan det vara 

svårt att etablera den tillit som krävs för att få tillgång till den önskade informationen. 

Jag har valt att ta del av Jacobsens rekommendationer för att bygga upp en bekväm 

intervjusituation
101

 och intervjuerna har därför inletts med en översikt och 

bakgrundsfakta om undersökningen, en presentation av vem jag är och i vilket syfte 

undersökningen genomförs, samt information angående av vilken anledning 

respondenten valts ut och hur den information som kommer fram i intervjun skall 

användas.  

Det var viktigt för mig att de utvalda respondenterna blev informerade om hur lång tid 

intervjuerna skulle ta, då tidsaspekten är viktig för alla inblandade. Jag anser att om 

jag inte berättat för respondenterna hur mycket tid jag uppskattade att intervjun skulle 

ta i anspråk, skulle respondenterna ha kunnat bli irriterade och stressade över detta. 

Vid den tidpunkt när intervjuerna genomfördes är en stor del av de intressenter i 

destinationen jag valt att intervjua upptagna med arbete som gäller budget, ekonomi, 
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bokslut samt sammanfattning av säsongen och förberedande arbete inför kommande 

säsong och jag anser mig lyckligt lottad som har fått göra anspråk på respondenternas 

tid i en sådan situation. Jag anser att jag vid alla intervjutillfällen blivit bemött på ett 

allmänt trevligt sätt. Respondenterna har utöver upplysning om tidsaspekter blivit 

informerade om ämnet för intervjun som ”varumärket Åre” och syftet med uppsatsen 

och det faktum att de kan komma att bli citerade med namn. Av denna anledning har 

samtliga respondenter fått möjlighet att läsa igenom sin intervju efter transkribering 

och getts möjlighet att komma med kommentarer och rättelser. Mer om detta i kapitel 

7 – Sanningskriterier.  

Samtliga intervjuer genomfördes som relativt öppna, individuella intervjuer, ansikte 

mot ansikte. Fördelar och nackdelar med personliga intervjuer, till skillnad mot 

exempelvis telefonintervjuer går att diskutera och handlar ofta just om access. Enligt 

Jacobsen finns det ett antal förutsättningar under vilka den öppna personliga intervjun 

lämpar sig bäst
102

. 

- När relativt få enheter undersöks (då individuella besöksintervjuer annars kan 

bli tids- och kostnadskrävande). 

 

- När man är intresserad av vad den enskilda individen säger (och kanske inte 

lika intresserade av att kunna generalisera till en population). 

 

- När vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett specifikt 

fenomen. 

 

Samtliga av dessa förutsättningar ansågs föreligga och då samtliga respondenter fanns 

på plats i Åre sågs inget problem med kostnader för besök. Det hävdas att 

respondenter kan ha lättare att känna sig bekväma och prata om känsliga ämnen 

ansikte mot ansikte än per telefon
103

 och detta ansågs vara en fördel i sammanhanget, 

samt även möjligheten att kunna observera intervjuobjektet under intervjun, något 

som inte är möjligt vid en telefonintervju. Dock finns alltid risk för intervjuareffekt 

(intervjuaren påverkar intervjuobjektet under intervjutillfället) och denna anses vara 

större vid intervjuer ansikte mot ansikte än per telefon
104

 . För att undvika detta har 

jag alltid försökt minimera påverkan av mitt kroppsspråk etc. vid intervjutillfället. 

Intervjuobjekten kontaktades via telefon ungefär en vecka innan intervjutillfället, 

flertalet önskade få en återkommande kontakt via mail med förslag om datum och tid 

som de sedan kunde bekräfta. De respondenter som ansågs vara extra upptagna under 

tidsperioden när intervjuerna skulle genomföras kontaktades först per mail och sedan 

per telefon.  

Jag träffade samtliga respondenter på deras respektive arbetsplatser där det var 

möjligt, i övriga fall i en så neutral miljö som möjligt (ej i respondentens hem 

exempelvis). Med avseende på ”kontexteffekten”
105

så ansåg jag det viktigt att 

intervjua personerna i en miljö där de kände sig bekväma, en naturlig miljö anses 
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generellt ge naturliga svar.  Alla respondenter godtog att intervjun skulle bli föremål 

för inspelning och transkribering. Samtidigt med inspelningen tog jag skriftliga 

noteringar för att vara säker på att inte missa något jag under intervjun ansett vara 

särskilt intressant och för att ha en backup om någon skulle ha gått fel med 

inspelningen. 

4.3 Specifik intervjumetodik 

Vanligtvis är den öppna intervjun strukturerad till en viss grad, till exempel med hjälp 

av en lista över de ämnen som skall tas upp
106

. Intervjuerna i detta fall kan närmast 

karakteriseras som semi-strukturerade. Detta då vissa teman och frågor var 

förbestämda men där följdfrågor och frågor som väcktes under intervjuns gång även 

förekom i hög grad. De svar jag fick från respondenterna styrde alltså i hög grad 

intervjuernas utformning och utfall, något som är karakteriserande för en kvalitativ 

studie generellt och en öppen intervju specifikt. 

Samtliga intervjuer fokuserades framförallt kring följande tre teman: 

1. Destinationens varumärkessymbol och –leverans 

 

2. Destinationsvarumärket i dagsläget 

 

3. Destinationsvarumärket i framtiden 

 

Följande fem frågor utgjorde det ursprungliga diskussionsunderlaget vid samtliga 

intervjuer (under första frågan får respondenten titta på destinationens 

varumärkessymbol, bifogas som Bilaga 1 – Destinationsvarumärket), kopplingen till 

teorikapitlet gällande utmaningar för destinationsvarumärken är tydlig, första och 

andra frågan adresserar attributen som måste kopplas till varumärket för att ge det 

värde, dels genom att se vilka attribut respondenterna själva kopplar med varumärket 

och dels för att se om dessa är de som de anser är Åres egentliga styrkor. Fråga tre 

anknyter till varumärkets styrka och har varit en ingång till att tala om utmaningarna 

för varumärket. Detta gäller även fråga fem. Med fråga fyra avses eventuella 

intressekonflikter urskiljas.  

1. Vad får du för associationer i samband med den här bilden? 

 

2. Kan du specificera vad det är du tycker gör Åre speciell som destination? 

 

3. Är varumärket Åre – året runt ett starkt varumärke idag och vilken marknad 

har det? 

 

4. Hur beroende är destinationsvarumärket Åre av de andra starka varumärkena 

på orten? Och i sådant fall, vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 
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5. Hur ser du på framtiden för varumärket Åre? 

 

Både temana och frågorna har som syfte att säkerställa att de ämnen som anses viktiga 

verkligen tas upp under intervjutillfällena men ingen fast ordningsföljd har hållits 

förutom att associationerna kring varumärkessymbolen alltid har inlett 

diskussionerna. 

4.4 Bortfall 

Det enda ursprungliga bortfallet var Anna Forsberg, marknadschef på Holiday Club, 

som istället ersattes av Hans Ericson, marknadsassistent på Holiday Club. Anna 

Forsberg föreslog själv honom som ersättare och han får därför anses ha tillgång till 

samma information som henne, speciellt eftersom Anna Forsberg även har läst 

igenom och godkänt transkriberingen av den intervju han deltog i. 
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4.5 Intervjusammanställning 

 

Respondent 

 

Befattning Intervjutyp Intervjumetod Åtgångstid 

Niklas 

Sjögren-

Berg 

 

Destinationschef, 

SKISTAR AB Åre 

Personlig 

intervju, 

090528 

Semistrukturerad 50 min 

Jonas 

Henning 

Egen företagare i 

Åre, 

kommunalpolitiker 

Personlig 

intervju, 

090602 

Semistrukturerad 45 min 

Björn Saletti Företrädare 

Ogilwy 

Personlig 

intervju, 

090603 

Semistrukturerad 90 min 

Mats 

Svensson 

 

F.d. VD Å.R.E AB 

F.d. VD Holiday 

Club.  

Personlig 

intervju, 

090603 

Semistrukturerad 90 min 

Jan 

Andersson 

 

Näringslivschef, 

Åre Kommun 

Personlig 

intervju, 

090603 

Semistrukturerad 50 min 

Lars-Börje 

Eriksson 

 

VD 

Åreföretagarna 

AB 

Personlig 

intervju, 

090607 

Semistrukturerad 90 min 

Isabel 

Hamilton 

VD Fjällgården, 

Åre 

Personlig 

intervju, 

090607 

Semistrukturerad 60 min 

Hans 

Ericson 

Marknadsassistent, 

Holiday Club Åre 

Personlig 

intervju, 

090608 

Semistrukturerad 35 min 

Tabell 1. Intervjusammanställning. 

4.6 Källkritik till primärdata 

Vid kontakt med intresseorganisationer är det viktigt att vara medveten om att det är 

deras uppgift att bedriva lobbying och opinionsbildning i sina medlemmars intressen. 

Detta kan betyda att det är möjligt att en företrädare för dessa organisationer ser ett 

intervjutillfälle som en möjlighet att föra ut sitt budskap framför att diskutera de 

frågor som är intressanta för studien. Det finns även risk för att de gör ett aktivt val att 
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inte belysa alla aspekter av ett problemområde då det skulle kunna tala emot 

medlemmarnas intressen. Denna risk återfinns dock alltid vid kvalitativa studier där 

respondentens svar låts styra diskussionen. Att respondenten styr diskussionen 

behöver däremot inte betyda att denne fullt styr vad som skall diskuteras. Med 

följdfrågor och en medvetenhet om situationen är det ändå möjligt att belysa de 

ämnen som har relevans för studien. 

I detta sammanhang skulle det kunna betyda att företrädaren för destinationsbolaget 

finner intervjutillfället som en möjlighet att tala i sina medlemmars intressen framför 

att ta ställning till de egentliga intervjuämnena och därför inte skulle kunna se 

vinningen av att belysa de utmaningar eller svårigheter som varumärkesskapandet står 

inför. Jag finner det även troligt att det inte bara är denne som har anledning att se till 

sin egen agenda utan samtliga direkta och indirekta intressenter i varumärket kommer 

medvetet eller omedvetet att föra fram sitt eget perspektiv som ett som är extra viktigt 

att bevaka. I detta sammanhang skulle det exempelvis betyda att varje 

bolagsföreträdare skulle hävda att just dennes målgrupp är destinationens viktigaste 

målgrupp att satsa på och att de problem som denne ställs inför är de som är de 

viktigaste att lösa. I intervjun med en enskild företagare baseras intervjun givetvis på 

subjektiva upplevelser för personen i fråga. Då jag får anta att varje person har sitt 

egenintresse som närmaste perspektiv så är det givetvis så att företagaren kommer att 

ha ett individperspektiv där varje motgång för den egna personen kommer att 

betraktas som en generell svårighet. Företagarens perspektiv och egna åsikter är dock 

delvis det jag har velat belysa i den här studien och därför finner jag ändå relevans i 

dennes svar precis som i de svar jag fått från andra intressenter som får förväntas 

bevaka sina intressen.  
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5 Empiri 
För att kunna återge den kvalitativa empirin på ett intressant och lättillgängligt sätt 

väljs ett tematiskt upplägg för att presentera de empiriska resultaten. Då empiri och 

teori är intimt sammanlänkade har jag valt att använda mig av samma huvudsakliga 

tematisering som i teorin – externa och interna utmaningar vid destinationsbranding. 

En annan intim sammanlänkning är sprungen ur det faktum att jag har ett 

hermeneutiskt synsätt som i praktiken gör det omöjligt att skilja empiri från analys. 

Detta genom att jag redan i empirikapitlet nedan måste göra en reducering av data 

för att plocka fram det essentiella ur intervjuerna och detta i sig är en form av analys. 

Detta skall dock inte tolkas som att jag medvetet försöker analysera empirin i någon 

större utsträckning i detta kapitel, för detta hänvisar jag till kapitlet ”Analys och 

slutsatser”. Följande presentation är ett urplock ur de data som framkommit, detta i 

ett försök att göra informationen överkomlig. Fullständig transkribering finns 

tillgänglig på förfrågan 

5.1 Utmaningar för varumärket, externt 

Samtliga respondenter är överens om att Åre idag är ett starkt varumärke som 

vinterdestination nationellt och även till viss del internationellt. När respondenterna 

ombeds associera kring destinationssamarbetets logotyp (Bilaga 1 – 

Varumärkessymbolen) representerar den vid första anblick för flera av de intervjuade 

företaget SkiStar AB, en av de största intressenterna. Andra tycker sig ha problem att 

associera kring varumärket, Niclas Sjögren-Berg på SkiStar AB beskriver sig själv 

som skadad eftersom han har varit med för mycket i arbetet och Isabel Hamilton (VD 

Fjällgården) beskriver på samma sätt sig själv som för insyltad. Exempelvis Lars-

Börje Eriksson, VD för Åreföretagarna talar om destinationens största styrkor som 

kombinationen mellan en by, ett berg och ett shopping-/restaurangutbud. 

 ”Den kombinationen är ju unik i Sverige. I Norden.” 

Han får medhåll från exempelvis reklambyrån Ogilwy’s företrädare Björn Saletti som 

anser att kombinationen mellan berget, byn och sjön är det som gör Åre unikt och 

även Isabel Hamilton som beskriver Åre som en by med berget nära. När de 

intervjuade tillfrågas om vilka starka attribut som de själva förknippar med 

destinationsvarumärket idag omnämns i flera fall ”aktivitet”, ”upplevelser”, ”natur”, 

”friluftsliv”, ”frihet” och ”skidåkning” som de främsta. Mats Svensson beskriver det 

med att 

”[…] det är ju mycket aktivitet. Man känner ju det här med aktivitet, frisk luft och 

rörelse. Många sådana basvärden tycker jag finns i Åre – året runt.” 

Isabel Hamilton framhäver kontrasterna mellan att kunna ta del av de senaste 

trenderna som snabbt kommer till byn och att kunna åka ut några kilometer utanför 

byn och där kunna njuta av lugnet. Kommunale företrädare Jan Andersson förknippar 

Åre med den alpina skidåkningen i första hand och Björn Saletti såväl som egne 

företagaren Jonas Henning trycker ytterligare på de fysiska attributen i form av 

berget. När respondenterna tillfrågas om de attribut som de själva förknippar med Åre 

är samma attribut som de tror att en konsument av destinationen generellt förknippar 

med orten så går åsikterna isär. När SkiStar AB’s företrädare Niclas Sjögren-Berg 

tillfrågas angående vad gemene man säger om man säger Åre så svarar han 

 ”Dyrt. Glassigt. Lilla Stureplan.” 
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Attribut som ligger väldigt långt ifrån det han själv förknippar Åre med. Dessa attribut 

är något som flertalet av de intervjuade håller med om, Lars-Börje Eriksson på 

Åreföretagarna AB säger att han tror att det är den bilden som har byggt Åre och att 

det är viktigt att behålla den, Niclas Sjögren-Berg att det är ett viktigt arbete att plocka 

bort bilden av Åre som en glassig ort. Andra, som Isabel Hamilton och Jan Andersson 

hävdar att den bild som de har av Åre är densamma som de tillresande har, en alpin 

ort med aktiviteterna i centrum.  

Generellt är respondenterna överens om att de attribut, fördelar och värden som Åre 

förknippas med idag framför allt gäller vinterprodukten. Björn Saletti trycker på det 

viktiga i att man lyckas förmedla en enhetlig bild av destinationen oavsett säsong,  

”Det viktigaste är att vara konsekvent. […] Oavsett vem som står bakom så måste det 

vara ett budskap, på vintern och på sommaren. Folk som tänker Åre tänker inte två 

saker, de tänker en sak. Det är det viktigaste.” 

Mats Svensson håller med och säger,  

”Eftersom det byts folk hela tiden tycker jag att det är viktigt att man är tydlig med 

vilka värdeorden är till alla, oavsett vilka värdeord man bestämt sig för. Det tror jag 

är viktigt.” 

Vid diskussioner angående vilka attribut som skulle behöva knytas till varumärket för 

att ge en enhetlig bild av åretruntdestinationen så går åsikterna isär. Vissa av 

respondenterna hävdar att det inte går att knyta några attribut som gäller för såväl 

vinter- som barmarksprodukten, andra att det är den alpina profilen och de rent 

fysiska attributen som att framhäva berget som man bör satsa på. Andra förslag till 

attribut som ges som skulle kunna gälla för destinationen året runt är ”frihet”, 

”mångfald”, ”aktivitet”, ”lugn och ro” och ”välkomnande” (det värdeord som i 

nuläget används av destinationsbolaget).  

Hans Ericsons bild av de som kommer till Åre skiljer sig lite från de andra 

respondenternas, han hävdar att Holiday Club redan idag ser fler och fler gäster som 

framför allt på sommaren men även på vintern reser till Åre inte bara för 

aktivitetsutbudet utan för semestern i sig och för byn. Han säger att de i och med 

barmarksprodukten ser en marknad även i de som kommer till Åre bara för att ta det 

lugnt. 

”Vi har mycket mer norrmän som kommer hit på sommaren än på vintern. Och där 

handlar det mycket mer om att komma iväg på semester än att vara aktiv, det jag 

nämnde tidigare. De har inte samma bild av Åre heller tror jag. Det är massa olika 

sorters norrmän.” 

Egne företagaren Jonas Henning hävdar snarare att, 

”Marknaden är ju en gäst som vill ha aktiv semester. Ålder spelar mindre roll. Men 

du måste gilla att vara aktiv. Kom inte till Åre och var passiv, vill du ligga på sängen 

kan du stanna hemma. Eller ligga på stranden.” 

Hans Ericson tror vidare att det skulle gynna åretruntprodukten att satsa mer på att 

marknadsföra andra aktiviteter än bara skidåkningen på vintern och säger 

”Jag tror att det skulle vara jättebra. Man åker ju till Åre för att man tycker om byn, 

var det bara för skidåkningen så skulle man kunna åka vart som helst. Jag tror att det 
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skulle vara jättebra för barmarksprodukten. Då är man ju mer öppen för att komma hit 

på sommaren.” 

Det här är någonting som Lars-Börje Eriksson på Åreföretagarna håller med om och 

även Niclas Sjögren-Berg på SkiStar AB anser att om man klarade av att koppla ett 

attribut som mångfald till varumärket även på vintern så skulle det gynna 

barmarksprodukten. Björn Saletti och Isabel Hamilton lyfter båda fram frihet som ett 

bra attribut som destinationen skulle kunna förknippas med året runt, Björn Saletti 

anser att det är något som redan förknippas med destinationen men som inte används.  

När de attribut som kopplas till destinationen diskuteras i form av fördelar för 

konsumenten vänds fokus framför allt åter mot den bild av destinationen som flera av 

respondenterna anser är den mediala bilden av destinationen. Vissa av respondenterna 

anser att den bilden, som beskriver Åre i termer som lyxig, glassig, hipp och dyr, 

stämmer och bör behållas, andra att den inte stämmer och måste tvättas bort och 

ytterligare andra att den inte ens stämmer längre. Generellt så verkar de flesta ändå 

anse att den bilden drar en viss typ av människor till Åre och genom att resa till en ort 

som förknippas med dessa attribut så vinner konsumenten fördelar. Björn Saletti 

uttrycker sig i frågan angående om man bör anstränga sig för att få bort bilden av Åre 

som lilla Stureplan 

”Då tar vi ju bort den där spännande stämpeln, den där åtrån. Det går att använda ord 

som rikedom och makt och fina saker, man vill ha det. Varför köper folk trisslotter, 

varför spelar folk på Bingolotto? Alla de här idiotgrejerna. Hela 

konsumtionssamhället. Det är ju åtrå, man vill ha något. Och det här är ju samma sak. 

Åre. Vi ligger ju ganska högt på åtrå-skalan. Varför ska man ta bort det, det kan jag 

inte förstå.” 

Lars-Börje Eriksson säger på samma ämne att han är av den bestämda uppfattningen 

att det är en del i marknadsföringen att underhålla den bilden samtidigt som han med 

medhåll av Niclas Sjögren-Berg på SkiStar AB menar att det gäller att hitta en balans 

mellan den bilden och den bilden av Åre som man försöker förmedla till den stora 

massan, Niclas säger på frågan om det finns en risk för konflikt mellan de två bilderna 

”Ja, det kan det mycket väl bli. Absolut. Framför allt kan det bli en krock där. Om det 

jag nu kallar ”normalgästen”, när de kommer hit så tycker de dels att det är 

spännande att se de här ”kändisarna” som de läser om i tidningarna och ser på TV 

men det kan också få dem att känna sig som andra klassens gäster i Åre. Och det är 

klart att när den ”finare Åregästen”, när de är här och ser Åre som ett tillhåll för 

gemene man så kan tycka att de inkräktar på mitt territorium. Det finns en konflikt 

där. Jag är helt övertygad om att man kan kombinera de två målgrupperna på ett bra 

sätt. Vi klarar oss inte utan den ena och inte utan den andra. Framgången är att 

kunna kombinera de här. ” 

Lite senare följer han upp diskussionen med 

”Sen måste vi också jobba gentemot media, via PR, att plocka bort den stämpeln av 

Åre som den här glassiga orten.” 

Generellt får variationen hos svaren anses vara stor i den här frågan, flertalet av 

respondenterna varierar under intervjun mellan att vilja satsa på den breda massan och 

att vilja behålla bilden av Åre som en lite ”glassigare” destination. Flertalet är dock 

övertygade om att det med hårt arbete skulle gå att fortsätta tilltala båda 

målgrupperna. 
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Fortsatt på ämnet fördelar leder flera av intervjuerna in på ämnet huruvida 

konsumenterna kan uppskatta de positiva attribut som finns hos varumärket under 

vissa perioder, samtliga respondenter anser att destinationen i nuläget är väldigt hårt 

belastad under vissa veckor under vintersäsongen och att den skidåkning och det 

fjälliv som man då i första hand förknippar Åre med inte medför dessa direkta 

fördelar till varje gäst. Oenighet råder angående huruvida man nått i taket eller inte, 

Jan Andersson, Näringslivschef på Åre Kommun svarar däremot annorlunda på 

frågan om man är i närheten av kapacitetstaket 

 

”Nej. Det finns 31 000 bäddar idag och till 2020 skall det finnas över 50 000 bäddar 

så det är en bit kvar.” 

Och anser därmed att det fortfarande finns utvecklingsmöjligheter även under de mest 

högbelastade perioderna. Lars-Börje Eriksson hävdar dock att  

”Det är väl rätt uppenbart att vi har perioder när vi är rätt nära maxbelastning. 

Påsk. Nyår. Då har vi uppenbara problem med allt från parkering till vattenrening 

och de delarna. Och det är ju givetvis ett hot mot attraktiviteten i varumärket Åre.”  

Björn Saletti associerar på samma ämne, angående om fördelarna är på väg att 

försvinna när besökarantalet växer och vi drabbas av traditionella ”storstadsproblem”. 

”Ja, vi halkar. Man är så blind att berget är så stort och vi är så bra. Att folk kommer 

av automatik för att vi är bäst. […]Man är ute på en farlig väg där om man tror att 

man kan uppföra sig som det folk åkte ifrån. Man åkte ifrån det där straffet och 

stressen och tjafset i storstan och sen kommer man hit och då ska folk vara på en här 

också. […] I Stockholm kan man ta det för det är en storstad men inte när man åker 

upp på fjället.” 

På förekommen anledning får han frågan om Åre är en fjällstad? 

”Det är inte en fjällstad. Folk åker inte till en fjällstad, de åker till en by i Norrland 

eller till norra Europas läckraste aktivitetsställe.” 

Niclas Sjögren-Berg tycker inte att Åre är en fjällby längre och är den som i dessa 

intervjusammanhang myntar uttrycket ”fjällstad” genom att säga att det är snarare det 

Åre är nu. Mats Svensson håller inte med  

”[…]Åre är ingen stad. Som stad är Åre riktigt, riktigt dålig.” 

När destinationens image och personligheten hos konsumenten och dennes beteenden 

börjar diskuteras så kommer flera av respondenterna in på skillnaden på destinationen 

beroende på säsong. Arbetet med Åre som en åretruntdestination är relativt nytt enligt 

många, trots att Åre en gång startade som en sommardestination. Stor oenighet råder i 

frågan huruvida sommar- och vintergästen på destinationen skiljer sig åt och i sådant 

fall hur. Jonas Henning, egen företagare, och Niclas Sjögren-Berg på SkiStar AB 

hävdar båda att skillnaderna än så länge framför allt handlar om det som brukar kallas 

kulturella och personliga faktorer, fjällen är i nuläget någonting som svensken framför 

allt besöker på vintern, Niclas anser att den i svenskarna djupt rotade allemansrätten 

gör att det idag är svårt att ta betalt för aktiviteter som destinationen skulle kunna bli 

bra på, som vandring och fiske . Jan Andersson hävdar att det finns stora geografiska 

skillnader i målgrupperna för vinter- och barmarksprodukten och alltså då att 
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sommarfjäll skulle tilltala konsumenter från andra områden, han nämner 

utlandsmarknaden som den viktigaste barmarksmarknaden. Andra skillnader som 

nämns är socioekonomiska faktorer, betalningsvilja samt helt enkelt omedvetenhet om 

destinationens åretruntutbud.  

När det kommer till utmaningarna gällande flerdestinationsbolag som SkiStar och 

Holiday Club anser flertalet av respondenterna att detta är en mycket viktig fråga att 

hålla ögonen på så att Åre inte riskeras att bli för lik andra destinationer under framför 

allt SkiStars paraply. Björn Saletti säger 

”[…]det där går lite med SkiStars styrelse, ena året skall det slätas ut då skall 

marknadsföringen vara likadan. Sen nästa år, då gick inte det så bra, då går man 

tillbaks till lokal marknadsföring. Sen tredje året går man tillbaks igen. Det är ett 

problem. Man vet inte. Jag tror inte att det finns någon som kan tala om hur det skall 

göras. Men jag tror att det är vansinne att släta ut. Det är helt sjukt.” 

Mats Svensson håller med 

”Det pendlar ju alltid fram och tillbaka. Jag har ju själv jobbat på SkiStar och vet ju 

hur det ser ut. Det finns ju i alla koncerner en dragkamp mellan ett huvudkontor som 

vill samla resurser, ekonomi, marknadsavdelningar, inköp och har en idé om att man 

kan rationalisera genom att likrikta. Då blir det samma hyrskidor i Åre som i Sälen. 

Och jag tror att det är dödsstöten. Jag är livrädd för den utvecklingen. Jag tror 

mycket mer på det individuella. Om man är så stora så kan man ju lika gärna 

utveckla sig åt olika håll och täcka in olika delar och ha en differentierad 

produkt.[…] Om man säger där någonstans i mitten av 2000-talet upplever jag, då 

var det som mest inne på centralisering, början och mitten av 2000-talet. Efter det så 

känner jag att man mer och mer eftersträvar att få olika profil på destinationerna. 

Det tror jag är hälsosamt.” 

Han ser alltså heller ingen stor risk att likriktningen tar överhand för tillfället. 

Respondenterna verkar heller inte generellt se något stort problem med att 

destinationslogotypen idag förknippas med SkiStar AB i väldigt hög utsträckning, 

flera av dem hävdar att det är oundvikligt eftersom det är de som har mest pengar till 

marknadsföring, andra att det är den enda situationen just nu men att de hellre skulle 

se att pengarna låg i destinationsbolaget och ett antal av intressenterna ser det som 

självklart och till och med ”bra” (Mats Svensson). Detta eftersom SkiStar AB har 

stora resurser att lägga på marknadsföring och att föra ut varumärkessymbolen. 

Destinationen gynnas därför av att varumärket syns i fler sammanhang. De som tycks 

se problem i situationen är framför allt de tre respondenter som kan ses som 

konkurrenter till SkiStar AB, Isabel Hamilton på Fjällgården, egna företagaren Jonas 

Henning och Hans Ericson på Holiday Club. Exempelvis säger Isabel Hamilton,  

”[…]det kanske är färgen, men det känns som att jag skulle sätta SkiStars logga på 

mitt material. Och det är inte intressant för mig riktigt.” 

Björn Saletti hävdar vidare att det viktigaste inte är vilken bild man presenterar utan 

att 

”Det handlar om att förmedla en bild, oavsett vilken det är. […] Idag förmedlar man 

två olika bilder, helheter. En vinterbild som SkiStar står bakom och en sommarbild 

som destinationen står bakom.” 
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Och alltså att det viktigaste är att logotypen används av alla som representerar 

destinationen, oavsett om den liknar något annat varumärkes logotyp. Hans Ericson 

på Holiday Club berättar att de använder destinationslogotypen i delar av sin 

marknadsföring och tycker att det borde finnas ett intresse att göra det samtidigt som 

han pekar på vissa nackdelar,  

”Jag tror att det finns ett intresse. Det borde ju vara en styrka att använda den. Men 

jag förstår ju verkligen om man känner att man inte vet om man marknadsför SkiStar 

eller Åre då. För oss är ju SkiStar en direkt konkurrent även om vi jobbar väldigt tajt. 

[…]Det blir ju lite fel där, att SkiStar och destinationen har samma logga. Egentligen 

borde destinationen ha en egen logga tycker jag. Och SkiStar en egen.” 

Som egen företagare pekar Jonas Henning på sin situation. 

”Jag är ju medlem i Åreföretagarna och skulle kunna använda den där loggan i all 

min marknadsföring och de kanske tycker att jag borde göra det också. Men 

kortsiktigt så måste jag få mitt företag att överleva så jag kan inte tänka på det 

långsiktiga varumärkesbyggandet på samma sätt som de stora företagen. Därför blir 

det kanske så att det där varumärket hänger mer samman med SkiStar och Holiday 

Club. Som tar det stora, tunga, destinationstänket.” 

Han visar alltså snarare på svårigheterna som enskild företagare att använda 

destinationsvarumärket i sin marknadsföring än att det skulle finnas någon nackdel 

med att det förknippas med de stora aktörerna.  

5.2 Utmaningar för varumärket, internt 

Internt (för de som ryms inom destinationsvarumärket, bofasta på orten och 

säsongsarbetare) anses destinationsvarumärket också vara väldigt starkt över lag men 

att attraktiviteten kan vara på väg ned inom vissa grupper. Vid samtal angående om 

besöksnäringen i Åre är i närheten av att slå i taket anser exempelvis Mats Svensson 

att detta kanske är något som mer påverkar varumärkets styrka intern än externt. Han 

säger i ett långt citat. 

”Man pratar ju i turistkretsar om carrying capacity, vad klarar den här destinationen 

av. Det är ju med flora och fauna och allt och där tror jag inte att vi har några 

problem med de ytor vi har, särskilt på barmarkssäsongen. Om vi behåller de här 

ytorna och inte förstör dem med annat, vindkraft eller något, så har vi ju i alla fall 

dem kvar. Och med vattnet är det så stor genomströmning så där har vi inga 

problem. Där kan vi hålla fräscht. Däremot tror jag att det finns en nivå där det blir 

sådant enormt tryck på besöksnäringen att lokalbefolkningen känner sig 

undantryckta. Ett exempel där är ju charterturismen kring Medelhavet, när det blev 

väldigt högt tryck där och man började köra de lokala traditionerna, nu är det ju tur 

att vi inte har så många sådana i Sverige, men när man började köra dem nere vid 

Medelhavet varje vecka. Grisfest varje vecka. Kanske två gånger i veckan för att alla 

gäster skulle få uppleva dem. När de börjar bli urvattnade, då har man ofta gått över 

den här carrying capacity. Och då blir det så att den lokala befolkningen börjar 

vända sig emot besöksnäringen. Och det finns ju några sådana typiska 

friktionspunkter här tycker jag.” 

Både han och Lars-Börje Eriksson på Åreföretagarna AB ser sig kunna se ett visst 

missnöje framför allt hos den yngre delen av de bofasta på destinationen, 

skolungdomar som växer upp i Åre kan ha svårt att se vidden av det viktiga med 

turistnäringen på destinationen, att det är det orten lever på. Enligt Mats Svensson kan 
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sådant ligga bakom att Åre idag ibland framhävs som för extremt utåt, man vill 

försöka få det att låta som att sin hemort inte är för alla.  

”Ibland framstår ju Åre, påhejat av sina invånare, som så jäkla extremt. Den där 

cyklingen som går att företa sig nedför skutan är för många helt ouppnåelig. För den 

breda massan. Man får inte bli för ouppnåelig. Det får inte bli så att om man inte kan 

hänga i krokig arm i en klippvägg, då har man inget i Åre att göra. Och särskilt på 

barmarkssäsongen tror jag att det är viktigt att man inte bli för extrem, man ska 

framhäva att man har naturen nära sig, en schysst, enkel utflykt i vildmarken, man är 

ute i två, tre timmar och vandrar lite grann. För en Årebo är det ju en vanlig 

söndagspromenad men för gästen är det ju en vildmarkstur.” 

Lars-Börje Eriksson uttrycker det som att Åre lider av en sjuka som kallas ”svarta 

pister”,  

”Vi lider av en sjuka som kallas ”svarta pister”. Allt i Åre ska ju alltid vara svarta 

pister, det är aktiviteter, skidåkningen, restaurangerna, butikerna, boendena, allting 

ska ju hela tiden vara så. Medan egentligen så handlar det om att vara mycket mer 

”glass och ballonger”.” 

Samtidigt som flera av respondenterna trycker på det viktiga i att destinationen blir 

mer för alla så säger Lars-Börje Eriksson att destinationens varumärke har tappat lite i 

attraktivitet på närmarknaden när den har blivit mer för den stora massan. Han nämner 

exempelvis Åres närmaste stad, Östersund, som en marknad där Åre kan ha tappat de 

senaste åren då de kommersiella produkterna som skapar volym har ökat. Niclas 

Sjögren-Berg instämmer och säger att han har fått mail från lägenhetsägare i Åre som 

hävdat att Åre inte längre är vad det var och att de nu ska sälja sina lägenheter och 

inte komma tillbaka.  

Sett till de som rekryteras till Åre för att säsongsarbeta så liknar deras bild av 

destinationsvarumärket mycket medias bild
107

, det anser nästan samtliga av 

respondenterna. Medan vissa tycker att det är viktigt att behålla den bilden hos dem, 

då de är några av de viktigaste ambassadörerna för Åre när de sedan åker härifrån, 

kommunens företrädare Jan Andersson hävdar att det är viktigt att behålla den hos 

dem eftersom det ger ett ”mervärde till den alpina produkten”. Niclas Sjögren Berg på 

SkiStar AB säger istället att den bilden av destinationen är det första de försöker ta ur 

de säsongsanställda när de kommer till Åre. Oavsett vilken bild de som anländer till 

Åre för att säsongsarbeta eller för att bo en längre period så förväntas deras 

arbetsgivare erbjuda dem ”värdskapsutbildningen” (se kapitel 1.3 – Åre – Året runt) 

för att de aktivt skall kunna bidra till det ”välkomnande Åre” som destinationsbolaget 

arbetar för att skapa. Värdskapet anses vara starkt etablerat och något som har bidragit 

till ökad kundnöjdhet, SkiStars Niclas Sjögren-Berg säger att det är någonting som de 

har kunnat se tydligt i sina egna undersökningar. Attributet ”välkomnande” är det 

dock få av respondenterna som nämner när de talar om Åre och flera kan inte nämna 

det när det efterfrågas. 

Initiativet till destinationssamarbete i form av en f.d. intresseorganisation som 

ombildats till destinationsbolaget Åreföretagarna AB ses som positivt och nödvändigt 

av alla som intervjuats. Målet är att alla företagare i Åre skall enas i samarbetet, Lars-

Börje Eriksson säger  
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”Det är inga problem [att få folk att gå med], problemet är att få folk att betala. Man 

vill gärna helst inte betala och ändå vara med så det gäller att få folk att förstå vad 

de betalar för. När man förstår det så finns det en jättestor lojalitet att vara med. Det 

är snarare en tidsfråga än att det handlar om att man inte vill.” 

Och uttrycker därmed ingen oro när det gäller viljan hos företagen att deltaga i ett 

destinationssamarbete. Däremot framhäver Eriksson problemet med att få små 

företagare att förstå vad det är de betalar för i och med medlemskapet.   
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6 Analys 

Som för alla destinationer som bygger sin varumärkessymbol på platsens namn så blir 

den visuella framställan av destinationen Åres varumärke väldigt viktig. De 

intervjuade respondenterna ser idag snarare utmaningar i att få de mindre 

intressenterna att använda destinationslogotypen snarare än i att den i nuläget 

förknippas med exempelvis SkiStar. Medvetenheten gällande nyttan i att en och 

samma bild kommuniceras utåt anses vare god bland vissa av respondenterna, framför 

allt bland de större företagens företrädare, men mindre god hos andra. Många 

destinationer, så även Åre, bygger stora delar av sina varumärken på att de associeras 

med attribut som beskriver dem som vackra eller spektakulära platser, detta är dock i 

dagens situation, med global konkurrens om konsumenterna, inte något som ett 

framgångsrikt destinationsvarumärke kan förlita sig på eller ta för givet skall räcka för 

att attrahera konsumenter
108

. Flera av respondenterna fokuserar på de fysiska 

attributen när de uppmanas associera kring varumärket och detta skulle alltså enligt 

teorin kunna vara en risk i sammanhanget. De attribut som de idag uppger att 

”gemene man”, ”svensken” eller ”konsumenten av destinationen” knyter till 

varumärket är bara i enstaka fall samma attribut som de själva nämner när de 

associerar kring destinationens styrkor. Att destinationsföreträdarna själva inte har 

samma bild av destinationsvarumärket som de uppfattar att konsumenterna har 

(exempelvis aktivitet vs. lyx) kan vara ett tecken på att varumärkesskaparna än så 

länge inte har lyckats i processen, tidigare forskning varnar för att inte vara noggrann 

i detta arbete. Om destinationen och inte lyckas med att koppla passande attribut till 

varumärket så är risken att bilden som konsumenten har av destinationens varumärke i 

slutändan inte är samma som destinationens egen bild av sig själv
109

 och detta är 

något som verkar vara fallet för Åre. Det är även noterbart att ingen av de intervjuade 

nämner attributet ”välkomnande” som något som varken de eller andra förknippar 

destinationsvarumärket med, trots att detta attribut är det som destinationsbolaget 

tidigare valt ut som främsta varumärkesattribut
110

. Här finns en tydlig utmaning för 

Åre som destination, för att skapa ett starkt destinationsvarumärke krävs att man enas 

internt om vilka attribut man gemensamt skall föra ut externt
111

 och dessa skall även 

vara attribut som destinationen kan leva upp till och som konsumenten får direkta 

fördelar av väl på plats. Enligt teorin är ett av syftena med hela skapandet av ett 

varumärke att knyta positiva attribut till detsamma så att en person i samma stund som 

denne ser/hör talas om varumärket gör associationer till dessa positiva attribut
112

. När 

destinationen har enats om dessa gemensamma attribut skall de enligt teorin även 

introduceras av alla intressenter
113

, något som utifrån empirin också verkar vara en 

stötesten. Företrädarna för de större intressenterna är överens om att 

samstämmigheten kring varumärkets visuella framställan är viktig men hos de mindre 

intressenterna, och även till viss del hos Holiday Club, går det att ana en tveksamhet 
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angående att anamma något som de anser är så starkt kopplat till SkiStar AB eller att 

helt enkelt som liten företagare överhuvudtaget involvera sig i långsiktigt 

destinationsbranding. Detta skulle kunna bero på att dessa intressenter i lägre grad har 

varit involverade i arbetet med varumärkesskapandet och kanske har inte hänsyn 

tagits till de attribut och värden som de har ansett vara viktiga – teorin förespråkar en 

hög grad av inblandning från samtliga intressenter på destinationen
114

.  I arbetet med 

att gå från en vintersportort till en åretruntdestination får det även anses viktigt att 

dessa gemensamma attribut går att förknippa med Åre oavsett säsong, det är av hög 

grad att destinationen och dess varumärke sänder ett samstämmigt budskap till 

omgivningen oavsett årstid. 

Utmaningar med att enas om eller etablera gemensamma attribut kan också leda till 

att de blir svårt att definiera en marknad för varumärket. Destinationen Åre tycks ha 

problem med marknadssegmentation dels över säsongsgränserna och dels när det 

gäller vilken som är destinationens huvudsakliga marknad. ”Den aktiva familjen” 

hävdas av lika många respondenter som de som hävdar ”Stureplansgänget” och flera 

av respondenterna hävdar att det är viktigt att behålla ett stort antal målgrupper och 

visa att destinationen är något för ”alla”, detta kommer att skapa problem för 

exempelvis destinationsmarknadsföringen. Enligt tidigare forskning så bör 

destinationen som helhet enas om vilken målgrupp de riktar sig till som 

åretruntdestination och skapa attribut som innebär fördelar för just den målgruppen, 

snarare än att försöka locka ”alla” bör destinationen utföra marknadssegmentering och 

se till vilka målgrupper som kommer att gynna destinationen på lång sikt, även ur 

hållbarhetsperspektiv
115

. Denna fråga är även intressant ur ett framtidsperspektiv då 

det råder stor oenighet vilken målgrupp som destinationen skall växa inom och alltså 

vilken marknad varumärket kommer att tilltala i framtiden. Noterbart är att Holiday 

Club’s företrädare som enda respondent uppmärksammar en tendens att varumärket 

skulle kunna bli mer attraktivt även hos de som inte går att klassa som ”aktiva” 

personer och alltså att destinationen i framtiden skulle kunna locka även exempelvis 

de som inte nödvändigtvis är skidåkare.  

Gällande de intressekonflikter som enligt teorin skulle kunna missgynna destinationen 

tycks Åre vara mer förskonat än vad teorin föreslår. De största intressenterna anses av 

samtliga respondenter ta ett stort ansvar för destinationens gemensamma utveckling. 

Detta gäller även det faktum att både SkiStar AB och Holiday Club är 

flerdestinationsbolag, teorin föreslår att detta skulle kunna betyda att dessa aktörer 

snarare skulle arbeta för att locka konsumenter till sina egna varumärken än till den 

specifika destinationen
116

, något som inte någon av respondenterna ser som en 

utmaning för varumärket i dagsläget. De stora intressenternas 

marknadsföringsmuskler ses som odelat positiva för destinationen som helhet. 

Däremot uttrycks viss oro inför det faktum att dessa flerdestinationsbolag, och där 

särskilt SkiStar AB, skulle kunna driva en process mot att få sina olika destinationer 

att likna varandra för att skapa en igenkänningsfaktor hos konsumenten. Detta är en 

utmaning för destinationsvarumärket som har som främsta syfte att differentiera Åre 

från andra platser
117

 och är ett av perspektiven på intressekonflikterna kring icke-
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platsspecifika attribut som nämns i teorin
118

. Enligt respondenterna så har detta 

problem varierat över tid med ledningen för SkiStar AB och med dess syn på 

huruvida denna multidestinationsorganisation bör centraliseras eller decentraliseras.  

För att kommentera ytterligare något angående marknaderna för varumärket och dess 

kopplingar till utmaningarna gällande fördelar för konsumenten så finns det en 

generell uppfattning bland respondenterna att de turister som kommer till Åre inte 

idag påverkas av att det är ett mycket stort antal besökare på destinationen under ett 

antal vinterveckor. Svårigheterna att definiera en marknad som nämndes tidigare 

verkar alltså idag inte innebära någon direkt extern utmaning för varumärket. I vissa 

av intervjuerna hävdas till och med nyttan av det stora antalet besökare, den 

personlighet/image som destinationsvarumärket utstrålar uppfattas av en viss 

målgrupp som tilltalande, de vill befinna sig där andra människor befinner sig och 

kunna identifiera sig med varumärkesimagen
119

. Däremot så verkar denna belastning 

på destinationen vara en intern utmaning. Trots att destinationsvarumärket beskrivs 

som starkt internt, bland de boende i Åre, så lyfter nästan alla respondenter fram 

exempel på situationer där varumärkets attraktivitet sviktar. Mats Svensson talar om 

”carrying capacity” i termer av vad lokalbefolkningen på en turistdestination klarar av 

innan missnöje uppstår. Den ”armbåge i ögat” som Mats Svensson oroar sig över hos 

den yngre generationen Årebor och den ”sjuka som kallas svarta pister” som Lars-

Börje Eriksson, företrädare för destinationsbolaget, talar om kan vara 

lokalbefolkningens egen form av marknadssegmentering och det som 

”demarketing”
120

. Genom att framhäva Åre som ”extremt” skulle destinationen inte 

tilltala vissa målgrupper lika mycket. Nyttan av att lokalbefolkningen är med och 

skapar destinationsvarumärket hävdas i tidigare forskning
121

 och framställs även som 

en av de mest kritiska framgångsfaktorerna vid skapandet av ett starkt 

destinationsvarumärke
122

. Om inte lokalbefolkningen känner en koppling mellan de 

attribut som destinationsvarumärket kopplas till och sin egen verklighet är risken att 

de känner sig förbisedda och inte förstår nyttan med destinationsvarumärket och dess 

positiva effekter.  Denna intressekonflikt mellan privata och publika intressen kan 

även ses i respondenternas olika uppfattning gällande om Åre fortfarande är en fjällby 

och hur frågan gällande typiska ”stadsproblem” såsom parkering, vatten- och 

avfallshantering hanteras. Denna utmaning skulle kunna ha en direkt koppling till 

svårigheterna i att definiera en marknad, stor skillnad i belastning över året leder till 

att destinationen måste ta en medelväg i kapacitetsbyggande och destinationen 

kommer därför att vara ständigt över- eller underbelastad beroende på säsong. Detta 

kan ytterligare kopplas tillbaka till de två syftena med ett destinationsvarumärke som 

teorin förespråkar
123

 – att dels tillfredsställa en konsument av destinationen genom att 

uppfylla dennes förväntningar (denne kommer att uppleva barmarkssäsongen som 

avbefolkad om denne har besökt vinterdestinationen och vice versa) och dels att 
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tillfredställa de som vistas permanent på destinationen (som i nuläget belastas hårt 

under högsäsong och har svårt att klara försörjningen under lågsäsong).  Därför 

nämner jag återigen vikten av att etablera attribut, internt och externt, som 

destinationen kan leverera i form av fördelar, intern och externt, oavsett säsong, 

annars riskerar destinationen i nuläget att misslyckas med båda de grundläggande 

syftena med skapandet av ett destinationsvarumärke.  
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7 Sanningskriterier 

Jag kommer att diskutera studiens sanningskriterier utifrån det syfte jag formulerat. 

Detta syfte är att utifrån ett antal olika perspektiv få en helhetsbild av de utmaningar 

som destinationen står inför i sitt varumärkesskapande. Med hänvisning till Bryman 

och Bell så kommer jag att diskutera sanningskriteriet utifrån fem kvalitetsbegrepp
124

. 

Följande fem delkapitel är samtliga återgivna från Bryman och Bell om inte annan 

källa anges. 

7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet beskrivs som aspekten av att forskaren har uppfattat den beskrivning 

av den sociala verkligheten som respondenten har beskrivit för forskaren på ett 

korrekt sätt. Man talar alltså om bristande tillförlitlighet när det går att finna 

oförenlighet mellan den sociala verklighet som respondenten har, och som denne 

beskrivit för forskaren vid intervjun, och den sociala verklighet som forskaren uppger 

att respondenten har haft när denne återger beskrivningen. Kortfattat alltså att 

forskaren har uppfattat och tolkat respondenten rätt. Att bekräfta detta kallar Bryman 

och Bell ”respondentvalidering”
125

 och i denna uppsats har jag försökt öka 

respondentvaliditeten genom att samtliga respondenter har getts tillfälle att bekräfta 

det som sagts i intervjuerna - de har tillsänts den transkriberade intervjun via mail och 

betts återkomma med eventuella kommentarer. Tillförlitligheten får även tidigare säga 

ha ökats genom att samtliga intervjuer spelats in och transkriberats. Detta bidrar till att 

chansen att jag har uppfattat det respondenterna har sagt på rätt sätt, fortfarande 

föreligger dock möjligheten att jag senare tolkat dem fel. 

7.2 Pålitlighet 

Pålitlighet har som utgångspunkt att andra forskare skall utföra revision på det gjorda 

forskningsarbetet. Här är syftet att bedöma om den forskare som genomfört studien 

antagit ett granskande synsätt och för att se ”i vilken utsträckning teoretiska slutsatser 

är berättigade”
126

. Möjligheterna till revision på ett forskningsprojekt av denna typ är 

minst sagt begränsade men förhoppningsvis leder en stundande opposition från andra 

studenter till en utvärdering av graden av granskande synsätt och därmed även graden 

av pålitlighet.  

7.3 Överförbarhet 

Min studie fokuserar på allsidig belysning av problemformuleringen. Jag har valt 

mina respondenter utifrån ett antagande att dessa kommer att ge mig så mycket 

information som möjligt då de kan antas representera olika perspektiv inom 

problemställningen. Jag har dock med bakgrund av studiens omfattning enbart 

intervjuat en företrädare för varje aktör och enbart med ett fåtal av aktörerna på 

destinationen. Bryman och Bell talar om bredd och djup när det gäller överförbarhet 

och i denna studies fall så kan min undersökning sägas ha en viss bredd då jag belyst 

flera perspektiv men mindre av ett djup då antalet respondenter är få. Ett sätt att öka 

överförbarheten i en mindre begränsad studie är att intervjua ett större antal 

företrädare för varje aktör, detta då mina svar i nuläget skulle kunna vara enbart den 
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enskilde individens och inte intressentens som sådan. Dock har vissa av 

respondenterna valts som enskilda individer och inte som företrädare för större 

aktörer och dessa har bidragit starkt till studiens bredd. 

7.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Att styrka och konfirmera handlar om att forskaren vunnit insikten att ingen forskning 

kan vara objektiv. Forskningen skall dock vara så objektiv som möjligt. Min ambition 

har självklart varit att inte låta en personlig agenda eller några personliga värderingar 

styra resultaten som min studie genererat men som jag diskuterar i kapitel 2:1 – 

Förförståelse så kommer all den erfarenhet och de tidigare upplevelser som jag 

tidigare tillgodogjort mig att påverka såväl min objektivitet som min förmåga att tolka 

och dra slutsatser. Min vetskap om detta faktum ger mig dock tillfälle att låta den 

påverka i mindre utsträckning. 

7.5 Äkthet 

För att reflektera över äktheten i denna studie har jag valt att fråga mig själv om jag 

tycker att undersökningen ger en rättvis bild av de olika uppfattningar och åsikter som 

finns i respondentgruppen. Detta är något som har mycket att göra med 

tillförlitligheten i studien och även den hermeneutiska kunskapssyn som jag har ansett 

mig ha, något som får mig att tro att den kontext som respondenten befinner sig i har 

stor betydelse för de svar denne får ses komma med. Jag hänvisar till kapitel 1.5 – 

Avgränsningar och påminner om att jag inte har som ambition att hävda att de åsikter 

som exempelvis presenteras av en liten företagare på den aktuella destinationen 

nödvändigtvis är desamma som en liten företagare på en annan destination skulle 

presentera. Samma gäller ur ett tidsperspektiv, jag har heller ingen ambition att hävda 

äkthet i denna studie över tid. Kontexten inom vilken respondenterna figurerar bör tas 

hänsyn till i allra högsta grad och jag anser att undersökningen ger en rättvis bild bara 

inom den kontext inom vilken den är genomförd. 

Vidare så kan under kriteriet äkthet olika sorters autenticitet diskuteras. Grundfrågan 

är om de individer som ingått i studien i och med sitt deltagande fått möjlighet att 

komma fram till en bättre bild av sin egen och andras situation, samt getts möjlighet 

att förändra densamma. Då detta är en relativt begränsad studie så tror inte att 

respondenterna genom att vara med i studien blivit upplysta i någon högre grad 

gällande sin egen situation och heller inte att de kommer att göra några omvälvande 

förändringar av de situationer de för närvarande befinner sig till följd av detta 

deltagande. Dock törs jag säga att jag vet att undersökningen har belyst vissa områden 

som vissa av respondenterna inte möter i sin vardag och de har getts möjlighet att 

under en ungefärlig timme sitta ned och reflektera över var de är i ett rent 

utvecklingsperspektiv och även var de som destination är på väg. Därför hoppas jag 

att deltagandet i studien har belyst vissa frågor som respondenterna kanske inte skulle 

ha reflekterat över om de inte hade getts möjlighet att deltaga i den aktuella studien.  
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8 Slutsatser 

De mest utmanande frågorna är vad och för vem? Vision 2020 är starkt etablerad 

bland intressenterna och antal bäddar är bestämt men vad är det egentligen Europas 

mest attraktiva åretruntdestination ska leverera och till vem? Att etablera de 

säsongsoberoende attributen internt och avgöra till vilka konsumenter de skall betyda 

fördelar kommer att bli avgörande. För att koppla tillbaka till syftet har en bild 

skapats av hur de företrädare för näringslivet och den offentliga sektorn som ingår i 

undersökningen ser på Åre som destination ur ett varumärkesperspektiv. Situationen 

har belysts ur flera olika perspektiv och olika uppfattningar (om hur destinationen Åre 

nu framstår och vilka utmaningar för destinationsvarumärket som finns) framträder 

beroende på vem man frågar. I kapitel 8.2 – Förslag till Åreföretagarna hoppas jag 

inspirera till fortsatt utveckling av varumärket inom problemområdena.  

Slutsatserna får sägas vara att de utmaningar som destinationen Åre ställs inför i 

arbetet med att etablera ett platsspecifikt varumärke i nuläget främst är följande. 

- Att lösa begynnande intressekonflikter mellan destinationens intressen och 

lokalbefolkningens. 

 

- Att etablera starka säsongsoberoende attribut och implementera dessa hos 

både stora och små intressenter. 

 

- Att definiera en tydlig målgupp för åretruntdestinationens varumärke och satsa 

på att skapa fördelar för den marknaden snarare än att maximera volymen. 

8.1 Förslag till vidare forskning 

För att kunna definiera marknaden för åretruntdestinationen bör allmänintresset för 

Åre som barmarksdestination undersökas och identiteten hos de som idag konsumerar 

destinationen under barmarkssäsongen fastställas. Vidare skulle det även vara av 

största intresse att undersöka varumärkets attraktivitet och styrka hos 

lokalbefolkningen och få deras bild av varumärket ur ett publikt perspektiv snarare än 

ur ett företagarperspektiv.  

8.2 Förslag till Åreföretagarna AB 

När det gäller att lösa de begynnande intressekonflikterna mellan lokalbefolkning och 

näringsliv är det, som refererats i analysen, mycket viktigt att tillse att de boende på 

destinationen känner sig sedda och att de attribut som knyts till 

destinationsvarumärket har koppling till deras verklighet. Det är inte möjligt att skapa 

ett starkt platsbundet varumärke om inte stödet från denna grupp finns med, då det är 

omöjligt för destinationsbolaget att kontrollera hur varumärket presenteras. Samma 

gäller de mindre företrädarna för näringslivet, då det är viktigt för destinationen att en 

enhetlig bild förs ut är det enligt teorin av största vikt att attributen som kopplas till 

dem tas fram i en deltagande process. Om inte detta tillgodoses så är risken att ett 

antal intressenter inte känner sig delaktiga och därmed inte intresserade att föra fram 

en bild av destinationen som de inte håller med om. En bred, deltagande process som 

tar hänsyn till alla intressenter skulle troligtvis innebära att fler kände glädje i att 

presentera den gemensamma varumärkessymbolen. När attributen cementerats bör 

destinationen försöka enas om en väl avgränsad målgrupp istället för att försöka 
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maximera volymen. När en åretruntsatsning nu för första gången görs och är inom 

räckhåll kan en säsongsutjämning ge möjlighet att utföra strategisk 

marknadssegmentering även på vintern med oförändrad vinst för destinationen. Ett 

löfte om en långsiktig handlingsplan från destinationens största intressenter när det 

gäller att fortsätta med produktdifferentiering skulle här kunna ge destinationsbolaget 

lugn och ro i sitt arbete med att stärka varumärket, säkra på att ha de största 

intressenternas stöd även i perioder av ledningsbyte eller andra typer av förändringar.  
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