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Abstract 

More and more municipalities are today choosing to join together to promote their regions. 

The reason for this is partly to strengthen their own brand due to the fact that competition 

today is tough but also to some extent to get people to move to the municipality (Syssner 

2012, s.22f.). According to Josefina Syssner who is a researcher in the field of marketing 

there is "a widespread belief that it is possible to improve the climate for a place to develop if 

you communicate the location on a strategic and balanced way" (2012, p.24). Some examples 

of regions that have joined together in their marketing are Höga Kusten, 

Norrköping/Linköping and eastern Småland / Öland in Sweden. I have in this study chosen to 

investigate whether the municipalities in the three Swedish regions collaborate strategically 

with their communications to attract tourists and to identify potential advantages and 

disadvantages that the responsible for the tourism communication in each municipality feel 

like such collaboration can bring. The study is based on Internet-based interviews with 13 

municipal informants and others with appropriate knowledge in the Höga Kusten, 

Norrköping/Linköping and eastern Småland/Öland. The selection of these interviewees was 

based on a so-called targeted selection since I as a researcher actively chose 18 people whose 

profession is characterized by the object of study, ie. marketing of the municipality. Since the 

aim is to study if there are any advantages or disadvantages to strategically market the 

municipalities together as a brand, I chose to start from the qualitative method and the 

qualitative analysis since I find it more suitable for this study - not least due to the 

interpretation of the material obtained during the interviews. The results clearly shows a 

multifaceted picture of the view of the common place marketing among the different 

municipality informants. Some municipalities choose to emphasize the importance of 

cooperation, while other municipalities believe that marketing is unimportant for them. The 

same kind of differences can be discerned in the perception of whether cooperation is 

expected to generate some advantages or disadvantages when responses differ between the 

municipalities. In summary, the study provides a broad picture of the view of common place 

marketing, the advantages and disadvantages of this marketing method, the cooperation and 

its effectiveness from the perspective of 8 municipality informants statements. 
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1.Inledning 

Starka varumärken byggs inte bara av en ”marknadsavdelning”, de byggs av alla. 

Det vi gör påverkar vårt rykte och omvärldens uppfattning och därmed också vårt 

varumärke. För många platser - städer, regioner, länder - handlar det i första 

hand inte om att man är dåliga på att bygga de egna varumärkena. Problemet som 

allt fler möter är att konkurrenterna har blivit så mycket bättre 

(www.regionjonkoping.se). 

Allt fler kommuner väljer idag att gå samman för att marknadsföra sina regioner. 

Anledningen till detta är till viss del för att stärka det egna varumärket då konkurrensen idag 

är stor men även till viss del för att få människor att flytta till den aktuella kommunen 

(Syssner 2012, s.22f.). Enligt forskaren Josefina Syssner finns det ”en utbredd uppfattning om 

att det går att förbättra förutsättningarna för en plats att utvecklas om man kommunicerar 

platsen på ett strategiskt och välavvägt sätt” (2012, s.24). Några exempel på regioner som gått 

samman i sin marknadsföring är Höga Kusten, Norrköping/Linköping och Östra 

Småland/Öland. 

Höga Kusten kallas det område som ligger i mellersta Sverige, närmare bestämt i 

Ångermanland. Kommunerna som tillhör detta område är  Härnösand, Kramfors, Sollefteå 

och Örnsköldsvik som ligger längs med Ångemanlandskusten (Örnsköldsviks Naturguide, s 

71). Tillsammans försöker de ”locka” fler att besöka de respektive regionerna. På hemsidan 

skriver de följande: 

Det är ingen slump att allt fler söker sig till Höga Kusten. För närheten till havet 

och den underbara skärgården. För naturen och stillheten. För kulturen och 

människorna. För aktiviteterna och äventyret. (www.hogakusten.com) 

Norrköpings och Linköpings gemensamma marknadsföring har fått namnet East Sweden. 

Dessa kommuner ligger i Östergötlands län (www.eastsweden.se). På deras gemensamma 

hemsida poängterar och belyser de fördelarna med att dessa två kommuner skapat ett 

gemensamt varumärke på följande sätt: 

East Sweden, med städerna Linköping och Norrköping som kraftcentrum, är en 

expansiv kunskaps- och innovationsregion med många internationella företag, 

framstående forskning och högklassiga utbildningar vid Linköpings universitet. 

Med närmare en halv miljon invånare, attraktiva boendealternativ, enastående 

http://www.eastsweden.se/
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naturvärden, sprakande studentliv och rikt kulturliv erbjuder vi unika möjligheter 

för människor och företag som vill växa och utvecklas. (www.eastsweden.se) 

Östra Småland består av kommunerna Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, 

Högsby, Mönsterås, Nybro, Kalmar, Emmaboda och Torsås. Öland består i sin tur av de två 

kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Tillsammans väljer samtliga kommuner att beskriva 

den gemensamma regionen på följande sätt:  

Välkommen till Sveriges semesterparadis. Ingen annanstans i Sverige hittar du så 

många kända besöksmål och okända smultronställen som i Östra Småland och på 

Öland. Hos oss väntar dig en härlig ledighet oavsett smak och intresse! 

(www.smaland-oland.se) 

Till teoretisk grund för denna uppsats har jag valt Strategisk kommunikation. Begreppet avser 

att beskriva det faktum att kommunikationen anpassas för att uppnå ett visst fastställt mål 

(Falkheimer 2003, s.18). Inom området för strategisk kommunikation har fokus 

huvudsakligen fästs vid PR (public relations), marknadsföring, platsmarknadsföring samt 

kampanjer. Många konsulter jobbar idag med platsmarknadsföring men trots detta är 

forskningen tydligt begränsad vad gäller detta fenomen. En avhandling har dock nyligen 

kommit ut skriven av Josefina Syssner, kulturgeograf vid Linköpings universitet. 

Avhandlingens titel är ”Världens bästa plats”? Huvudsaklig utgångpunkt för avhandligen är 

frågan ”Hur kan vi se på platsmarknadsföring ur ett demokratiperspektiv”?  

En tydlig brist i den litteratur som finns på området är avsaknaden av synen på för- respektive 

nackdelar i förhållande till gemensam platsmarknadsföring, utifrån nyckelpersonerna inom 

kommunikationsarbetet. Det är mot denna bakgrund jag valt att fokusera på just detta i denna 

uppsats.  

1.1 Problembakgrund 

Utgångspunkten för kommunernas samarbete i regionerna tycks baseras på tanken om att det 

endast skall generera fördelar – utan att ta hänsyn till de nackdelar som ett sådant arbete även 

skulle kunna tänkas medföra. Det skulle mot denna bakgrund kunna ses som intressant att 

undersöka vilka nackdelar som ett sådant platsmarknadsföringssamarbete kan medföra sett 

utifrån respondenternas perspektiv – lika väl som de fördelar de kan tänkas se.  

http://www.eastsweden.se/
http://www.smaland-oland.se/
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om kommunerna i tre svenska regioner samarbetar 

strategiskt med sin kommunikation för att locka turister samt identifiera potentiella för- 

respektive nackdelar som några nyckelpersoner inom kommunikation i kommunerna upplever 

att ett sådant samarbete kan medföra. De tre regionerna som studeras är: Höga Kusten, 

Norrköping/Linköping och Östra Småland/Öland. Resultaten från de olika regionerna 

kommer i ett senare avsnitt ställas i förhållande till varandra för att kunna jämföras. 

1.3 Frågeställningar  

För att besvara studiens syfte har jag valt att utgå från följande tre frågeställningar: 

1) Arbetar de aktuella kommunerna strategiskt med sin gemensamma  

kommunikation för att ”locka” turister?  

2) Upplever nyckelpersonerna inom kommunikation i  de respektive kommunerna några 

fördelar med samarbetet? Vilka? 

3) Upplever nyckelpersonerna inom kommunikation i de respektive kommunerna några 

nackdelar med samarbetet? Vilka? 

1.4 Förförståelse 

Min förförståelse som författare till denna studie baseras på min studiebakgrund inom media 

och kommunikation som erhållits vid Umeå universitet. Jag har  även en del kännedom om 

Höga Kusten och dess omnejd i och med att jag har mitt ursprung därifrån. 

1.5 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till Höga Kusten, Norrköping/Linköping samt Östra Småland/Öland. 

Anledningen till detta är att de arbetar på ett likartat sätt med sin turistkommunikation.  

1.6 Disposition 

Nedan presenteras studien och dess resultat. Studien baseras på ett antal intervjuer vilket 

presenteras och beskrivs mer ingående i metodavsnittet. Syftet med detta har varit att 

undersöka om kommunerna i tre svenska regioner samarbetar strategiskt med sin 

kommunikation för att locka turister samt identifiera potentiella för- respektive nackdelar som 

de nyckelpersonerna inom kommunikation i kommunerna upplever att ett sådant samarbete 

kan medföra. Nedan presenteras inledningsvis den teoretiska bakgrund som studien utgår från 

och därefter tidigare forskning på området. Därefter presenteras den metod som denna studie 
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har sin grund i, genomförandet av studien samt andra metodologiska aspekter och 

avslutningsvis presenteras det resultat respektive analys som denna studie genererat.  



5 
 

2. Teori 

2.1 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation har två olika utgångspunkter - ett organisations- och ett 

samhällsperspektiv. Denna studie fäster vikt vid det sistnämnda perspektivet, dvs. samhälls-

perspektivet då det fokuserar på den strategiska kommunikationens betydelse för demokrati, 

människors attityder, handlingar och diskussioner som förs på såväl området som i största 

allmänhet – något som är av ytterst stor betydelse sett utifrån studiens syfte. (Falkheimer & 

Heide, 2007, s.15). 

  

Tillämpandet av strategisk kommunikation kan baseras på ett antal olika mål och visioner. 

Oavsett vilket mål eller vilken vision som ligger till grund är det avgörande att: 
1)

 hitta samt 

använda rätt kanaler för budskapet som ska förmedlas så att det påverkar den bild av det 

aktuella målet som människor har, 
2)

 förstärka  organisationskulturen, 
3)

 se till att 

informationen är öppen och tillgänglig för alla och säkerställa det faktum att alla får möjlighet 

att medverka samt ha en åsikt i förhållande till fenomenet. (Falkheimer & Heide, 2007, s.134-

136). 

2.2 Marknadsföring 

Marknadsföring syftar enligt Falkheimer och Heide till att ”identifiera behov på en marknad 

och sedan kommunicera ett budskap” (2007, s.23). Philip Kotler m.fl. menar dock att 

marknadsföring syftar till att ”tillfredsställa kunders behov”. Kotler poängterar även 

”Marketing is a social  and managerial process by which individuals and groups obtain what 

they need and want through creating and exchanging product and value with others.” (Kotler 

et al., 2008, s 6-7). 

 

Kommunikationens stora betydelse för människans möjlighet att kommunicera samt göra sig 

förstådd är allmänt känd. I en värld som präglas av ständig utveckling och förändring har 

kommunikationen dock kommit att få allt större betydelse. Den kommunikativa 

kompentensen är mot denna bakgrund en av individens nyckelkompetenser – både i yrkes- 

och privatlivet (Falkheimer & Heide 2007, s.51). Det är av denna anledning viktigt att 

ständigt ha kommunikationen och dess funktion i åtanke – då det styr hur vi agerar, tänker 

samt förstår olika kommunikativt präglade situationer (Ibid. 2007, s.68). 

 

Carl Gezelius och Per Wildenstam skriver i deras bok ”Marknadsföring” om marknads-

föringen idag. De menar att syftet är att lyssna på marknaden och därefter göra det de vill ha. 
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Vidare skriver de att målgrupperna har blivit förändrade. Livsstilarna är förändrade, vi har ett 

ökat flöde av information och varor är lättare att kopiera. Marknadsföringen börjar inom 

organisationen, en äkta relation bör byggas med kunderna, en ökad globalisering och de 

etniska och etiska frågorna har fått större betydelse (Gezelius och Wildenstam, 2011, s. 7-9) 

2.2.1 Positionering 

Begreppet positionering syftar till att beskriva hur kunder/turister placerar en aktuell plats 

eller ett fenomen i sina tankar baserat på dess attribut. Detta ställs sedan i relation till liknande 

platser och fenomen – dvs. konkurrenter sett ur ett marknadsföringsperspektiv (Kotler et al., 

2008, s 432). 

 

Dagens människor exponeras och utsätts idag ständigt av en stor mängd information om 

diverse produkter, platser och servicear. Det intryck vi får och de känslor det medför utgör 

själva positioneringen för ett fenomen, en produkt eller en plats (Kotler et al., 2008, s 434). 

Om till exempel en stad väljer att positionera sig som en produkt genom att basera 

marknadsföringen på att besökaren får ett antal intryck vilket leder till vissa uppfattningar och 

känslor skulle det kunna tänkas leda till att besökaren har svårare att glömma platsen. Genom 

att vidare erbjuda besökare/kunder lägre priser eller speciella fördelar skapas en ytterligare 

kokurrenskraftig fördel (Kotler et al., 2008, s 436). Detta skulle även kunna tänkas gälla för 

besök av olika platser där besökaren ges fördelaktiga priser eller andra förmåner. Finns det 

sevärdheter eller landskap som upplevs på detta sätt uppfattas de som mer attraktiva än andra 

platser, städer och landskap som inte anses ha samma ”speciella” förmåner.  

 

2.2.2 Identifiera konkurrenter 

För att få större andelar på marknaden vilket i detta fall innebär att få fler att känna till 

platsen, besöka den och eventuellt flytta till den bör den aktuella platsen ”identifiera 

konkurrenter”. För att göra det bör de ansvariga (Kotler et al., 2008, s 463-465): 

 

1. Hitta konkurrenternas mål – 

Varje aktör och konkurrent har en egen uppsättning mål och metoder för att uppnå 

dem. Det är av den anledningen därför intressant för en organisation att veta vad 

dennes konkureneter har för marknadsandelar, ledarskap, ekonomisk situation 

(ekonomisk tillväxt/minskning) osv. På så sätt styrker organisationen sin egen 

konkurrenskraft och möjlighet att uppnå sina mål. 
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2. Identifiera konkurrenternas strategier – 

Att identifiera konkurrenters strategier har kommit att få allt större betydelse så 

organisationer med allt för liknande strategier konkurrerar med varandra på ett mer 

ingående sätt än organisationer med olikartade strategier gör. Inom olika industrier 

och marknadsområden kan strategiska grupper komma att uppstå baserade på det 

faktum att de har gemensamma strategier. Konkurrensen är som störst inom dessa 

grupper men det är viktigt att ha i åtanke att det även förekommer konkurrens inom 

själva gruppen.  

 

3. Bedöma konkurrenternas styrkor och svagheter – 

Det är av stor betydelse för den egna organisationens egna styrkor och svagheter att 

identifiera konkurrenters faktiska och potentiella styrkor respektive svagheter. Detta 

då sådan kunskap ökar den egna organisationens konkurrenskraft och möjlighet att 

agera på bästa möjliga sätt i samtliga situationer. Större delen av denna typ av 

information erhåller organisationen genom vanlig marknadsundersökning men det går 

även att tillämpa s.k. benchmarking där organisationen mäter sig med andra firmor sett 

utifrån såväl styrkor som svagheter för att identifiera potentiella utvecklingsområden 

samt utvecklingsmöjligheter. 

 

4. Uppskatta konkurrenters reaktioner – 

Det kan i ett flertal situationer vara av vikt för en organisation att kunna förutse sina 

konkurrenters reaktioner på olika händelser, situationer och företeelser. För att kunna 

göra detta måste en grundlig analys av konkurrenten genomföras – något som kräver 

god kännedom om just konkurrenten och dennes sätt att tänka, filosofera och agera. 

 

2.2.3 AIDA-modellen 

För att få människors uppmärksamhet måste ett effektivt budskap skapas. En modell för att 

skapa budskap som uppfattas samt definieras som effektiva är den s.k. AIDA-modellen. 

Förkortningen ”AIDA” står för Attention, Interest, Desire och Action. Genom att utgå från 

denna modell ska kommunikatören få en bild av vad, hur och på vilket sätt det aktuella 

budskapet ska förmedlas för att få bästa möjliga resultat – dvs. största möjliga effekt (Kotler 

et al., 2008, s. 703). 

 

2.2.4 PR 

Ett idag väl använt begrepp är ”PR” som beskriver s.k. Public Relations, dvs. strategiska 

relationer med olika grupper. Trots denna förståelse beskrivs begreppet ofta som svår-
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definierat och tvetydigt. PR-forskarna Scott Cutlip, Allan Center och Glen Broom  har dock 

kommit att skapa en allmängiltig definition av begreppet som lyder på följande sätt:  

 

”Public relations is the management function that establishes and maintains 

mutually beneficial relationships between an organization and the publics 

on whom its success or failure depends.” (Falkheimer & Heide 2007, s.21). 

 

PR syftar till att föra andras talan vidare till den egna organisationen, lyssna, ta in, anpassa 

verksamheten till omvärldens krav samt hantera konflikter (Falkheimer & Heide 2007, s.22). 

I den konkurrenskraftiga värld vi idag lever i kan rykte anses ha desto större betydelse för den 

egna organisationen – sett ur ett såväl positivt som negativt perspektiv. Ryktet kan öka 

intresset för en organisation och förbättra dess anseende sett ur omgivningens perspektiv, men 

den kan på samma  sätt underminera det som tidigare uppfattats som konkurrenskraft. Det är 

mot denna bakgrund viktigt att ständigt hålla ryktets betydelse och potentiella effekter i 

åtanke. Genom att tillämpa en effektiv PR kan organisationen alltså öka intresset för och 

anseendet gentemot organisationen hos omgivningen (Cutlip et. al 2009, s. 25). 

 

För att finna eventuella probelm som kan uppstå med PR har Scott M. Cutlip m.fl., tagit fram 

en modell med fyra steg. Denna modell har till syfte att hjälpa organisationen med hur de ska 

gå till väga när ett problem uppstår och består av de delar som framgår av modellen nedan 

(Cutlip et. Al 2009, s.285-287): 
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Sammanfattningsvis beskriver modellen de fyra stegen på följande sätt: 
 

1) Göra en situationsanalys där PR problemen ska hittas.  

     ”Vad är det som händer nu?” 

2) Göra en strategi, planera och förutbestämma.  

    ”Vad ska vi säga och göra, och varför ska vi göra det?” 

3) Implementera, börja arbeta  och kommunicera. 

    ”Hur och när ska vi göra och säga det?” 

4) Utvärdera.  

    ”Hur gick det?” 

 

Dessa steg är viktiga för organisation att använda sig av om och när ett problem uppstått då 

det lägger grunden för ett gott hanterande av det faktiska problemet samt dess lösning baserat 

på det faktum att en grundlig och genomgående analys genomförts. Mot denna bakgrund är 

det av vikt för organisationer som får problem i samband med PR att utgå från de ovan 

nämnda delarna samt frågorna då de lägger grunden för en djupgående förståelse för 

problemet, dess innebör och den potentiella lösning som går att finna. 

 

2.2.4.1 Kommunikationsmodell 

James E. Grunig började studera PR 1976. Då tog han idéerna om en- och två-vägs 

modellerna om kommunikation och utarbetade idéerna om att tillföra kommunikationssyftet 

likväl som riktning. Han använde sig av Thager’s  (1968) ”synchronic” och ”diachronic” 

kommunikation för att beskriva två sior av PR. Med ”synchronic” menas att ta publikens 

beteende och organisationens, för att föra det samman, så att organisationen kan fortsätta dess 

arbete utan att bli störda av annat. Tanken bakom ”diachronic” kommunikation är att ordna ett 

tillstånd som passar såväl publiken som organisationen (Grunig, 1992, s.287). 

 

År 1984 konstaterade Grunig att termerna ”synchronic” och ”diachronic” inte beskriver 

skillnaden mellan de två olika PR-perspektiv som han ursprungligen hade i åtanke. Han 

myntade därför begreppen ”asymmetrical” och ”symmetrical” för att beskriva PR-syftet, dvs. 

att sträva efter balanserad snarare är obalanserad kommunikation och effekt (Ibid., s.287). 

Enligt Grunig sprids information via media genom s.k. en-vägs kommunikation. Han menar 

dock att  detta ändrades när PR fick en vetenskaplig förankring och därmed blev en två-vägs 

kommunikation. Med detta menade Grunig att praktiker hämtat information från, men även 
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gett information till dess publik (Ibid. s.287-288). Gruning beskriver även två-vägs 

symmetrisk kommunikation som en annan typ av två-vägs kommunikation. Två-vägs 

asymmetrisk kommunikation är ytterligare en annan form av kommunikation där forskning 

används för att göra det enklare att förstå, snarare än att identifiera vad det är som sägs – 

något som troligtvis syftar till att övertala eller motivera målgrupper (Ibid,.s 289).  

  

2.2.5 Platsmarknadsföring 

“The rapid advance of globalization means that every country, every city 

and every region must compete with every other for its share of the world’s 

consumers, tourists, investors, students, international sporting and cultural 

events, and for the attention and respect of the international media, of other 

governments, and the people of other countries.” (Anholt 2007, s.1 ur 

Syssner,2012, s. 22) 

 

Det finns idag en allmänt utbredd uppfattning om att det mesta går att förändra till det bättre. 

Sett ur ett platsmarknadsföringsperspektiv innebär det att en plats kan utvecklas och uppfattas 

som mer attraktiv om den kommuniceras på ett genomtänkt och strategiskt sätt (Syssner 212, 

s.24). Genom att strategiskt marknadsföra en plats skulle det kunna leda till att såväl fler 

turister som inflyttare attraheras och lockas av platsen just för att de upplever sig gynnas av 

att välja den aktuella platsen. Platsmarknadsföring har mot denna bakgrund kommit att bli allt 

mer populär på senare tid då det anses öka konkurrenskraften (Ibid. s.24). 

Platsmarknadsföring är som tidigare nämnts populär idag, men är trots det inte ett nytt 

fenomen (Govers & Go 2009:43). Det har sedan urminnestider varit kännt att det är av stor 

vikt för platser att särskilja sig från andra för att överleva i mer konkurrenskraftiga tider. 

Särskiljning har ofta grundats på unika landmiljöer eller kulturarv av olika slag (Govers & 

Go, 2009, s49).  

 

Upplevelser och mänskliga interaktioner är som tidigare nämnts viktiga för platser. När en 

turist besöker en stad styr dessa upplevelser personens känslor och tankar om staden (Ibid., 

s.139) samt vad denne sedan för vidare genom ”word-of-mouth”, dvs. personlig 

kommunikation (Kotler mfl. et al, 2008, s. 708). Detta sätt att föra marknadsföring är minst 

lika viktigt som de tidigare nämnda marknadsföringssätten. Vad människor har för 

uppfattning om en plats kultur, miljö eller människor påverkar hur den aktuella platsen 

beskrivs för andra. På så sätt påverkar, som tidigare nämnts, hur andra människor uppfattar 
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och känner för platsen – oavsett om de själva besökt den eller ej. På så sätt består den bild av 

en plats som människor har av olika idéer, upplevelser och tankar  (Ibid., s.141). Det är dock 

viktigt att vara medveten om att det som sägs om en plats inte nödvändigtvis måste påverka 

den bild som andra har/får av platsen (Ibid., s.141). 

2.2.5.1 City branding 

Städer söker ständigt nya sätt för att marknadsföra deras unika egenskaper och på så sätt 

attrahera besökare. Målet är alltså att hitta en speciell marknad som ska leda till fler besökare. 

(Winfield-Pfefferkorn, 2005, s.14-15). Enligt Peter Spearritt bör ”städer försöka marknadsföra 

sig själva så som invånarna finner troligt”. När en stad marknadsförs bör därför de som bor i 

staden tillåtas vara en del av marknadsföringen (Winfield-Pfefferkorn, 2005, s.15). 

I syfte att uppnå en lyckad marknadsföring och sk. City branding bör staden ha ett mervärde 

av positiv karaktär, något som baseras på (Winfield-Pfefferkorn, 2005, s.24f): 

 Människors upplevelser av platsen, något som oftast sprids via ”word-of- 

       mouth”. För att detta ska generera ett mervärde måste dessa upplevelser vara     

       positiva. 

 Hur populationen uppfattas av de som besöker platsen. Populationen och dess  

       beteenden samt ageranden har stor inverkan på besökarens upplevelser av en  

       plats och det är av den anledningen viktigt att även populationen månar om  

       platsens bästa och popularitet. 

 Vad staden står för, vilket påverkas av besökarens upplevelse av såväl platsen  

       som populationen och dess marknadsföring. Detta är därmed mer komplext att  

       kontrollera och styra över än de två ovan nämnda punkterna. 

  Hur staden ser ut och hur den framställs inför besökare. 

Städer med varumärkesstyrkor kännetecknas av 
1)

 en intressant historia, 
2)

 att de är i  ständig 

förändring, 
3)

 har mångfald samt att de har 
4)

 framåtanda (Winfield-Pfefferkorn, 2005, s.133f). 

Staden marknadsförs genom ”word-of-mouth”, då de anser att varumärket är trovärdigt. 

Marknadsföringen sker även genom public relations och reklamannonser. (Winfield-

Pfefferkorn, 2005, s.133f). Enligt Gyorgy Szondi bör marknadsförandet av en stad ses som 

något komplicerat och vetenskapligt (Dinnie,2011, s.64). Det kan av den anledningen anses 

vara svårt att veta hur en stad på bästa sätt ska marknadsföras. Vad ska lyftas fram och hur 
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görs det på bästa sätt? Städer med negativt/dåligt rykte kan ha fått det genom tidigare misstag 

eller att marknadsföringen av staden inte var tillräcklig för att locka turister – även om 

människor inte har någon relation till staden, så kan de glömmas  bort. (Winfield-Pfefferkorn, 

2005, s.135f). 

2.3 Kampanjer 

Det är viktigt att vara medveten om att en kampanj kräver omfattande och gedighet förarbete. 

När en kampanj ska skapas och sedan införlivas är det första steget att göra en analys av 

kampanjens mål samt dess målgrupp. Vad vill kampanjen uppnå, varför, hur och för vem? 

När detta klargjorts träder kampanjen in i det andra steget som karaktäriseras av en 

omfattande undersökning. Vad är det som sägs om platsen, har det gjorts liknande kampanjer 

tidigare och hur nås bäst den målgrupp som kampanken riktar sig mot? När detta identifierats 

träder kampanjen in i ett tredje steg som utgörs av val av marknadsföringsåtgärder. Det är 

viktigt att vara medveten om att det endast är fantasin och kreativiteten som sätter gränsen i 

detta steg. Det är dock viktigt att ställa sig frågan: Vad kommer du att ge i utbyte mot att 

människor ger dig av sin tid? I samband med att organisationen erhåller en bild om detta är 

det dags för att träda in i det näst sista och femte steget – nämligen införlivandet av själva 

kampanjen. I det femte steget genomförs lanseringen av kampanjen. I samband med att den 

införlivas träder studien in i det sjätte och sista steget där resultaten av kampanjen mäts. 

Mätningen baseras på statistik och kan genomföras på olika sätt beroende på vad det är för typ 

av kampanj som skapats och införlivats (Jönson, 2011, s.78-89).  

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att finna lämplig tidigare forskning har söktjänsten ”Digitala Vetenskapliga Arkivet” 

tillämpats. Genom att använda sökorden ”jämförande”, ”likheter”, ”skillnader” och ”turist-

regioner” fann jag den första studien som beskrivs nedan. Den andra studien återfanns på 

Umeå universitetsbibliotek. 

3.1.1 Örebro läns turism: en jämförande studie av övriga stora 

turistregioner 

Jon Jönsson har gjort en studie där han jämför Örebro läns turism med andra stora turist-

regioner. De regioner han valt att jämföra Örebro med är: Glasriket, Höga Kusten, Härjedalen, 
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Gästrikland, VästSverige, Siljan och Jämtland. Han har därefter ställt sig följande frågor: 
1)

 Är 

dessa regioner på något sätt medvetet – med ett helhetsbegrepp – varumärkesförda samt 
2)

 

Kan detta helhetsbegrepp betraktas som lyckosamt för aktörerna inom turism i de olika 

regionerna ur ett teoretiskt perspektiv? (Jönsson 2008, s. 9). Jönsson har i sitt resultat kommit 

fram till hur Örebro län kan gå tillväga för att stärka Örebro som varumärke. Han menar att de 

kan dra nytta av att inspireras av andra samt ta lärdom av andras misstag (Ibid., s. 60). Denna 

studie kan sammanfattningsvis beskrivas som ett bra underlag för min studie då de har samma 

fokus och mål – att jämföra olika turistregioner.  

 

3.1.2 Världens bästa plats? 

Josefina Syssner, forskare vid Linköpings universitet, har valt att forska om plats-

marknadsföring, makt och medborgarskap. Hon har utgått från olika utgångspunkter, den 

första är att platsmarknadsföring riktas åt flera håll samtidigt. Inåt, för att skapa gemensamhet 

och utåt för att skapa ett starkt varumärke. Den andra utgångspunkten är att det är ett politiskt 

arbete som syftar till att den bild som staden ger ut ska fungera som en ledstjärna i olika 

politiska frågor. Det tredje antagandet forskaren haft är att platsmarknadsföring är en 

platsskapande process (Syssner 2012, s.14-15). Forskaren menar dock att platsmarknadsföring 

i samband med den globala konkurrensen mellan länder, regioner, städer och kommuner blivit 

ett måste (Ibid 2012, s. 21). Sammanfattningsvis anser Syssner att platsmarknadsföring inte 

bara syftar till att locka studenter, turister eller inflyttare till staden - det syftar även till att 

skapa gemensamhet. Målbilderna var gäller platsmarknadsföring är vidare desamma i såväl 

den kommunala som regionala politiken. De visioner och värden som kommer fram vid 

platsmarknadsföring är viktigast och det gäller att hitta samt analysera detta på bästa sätt (Ibid 

2012, s. 111). 
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4. Material och metod 

4.1 Material 

4.1.1 Ämnes- och materialval 

Då det idag blir allt mer populärt med platsmarknadsföring finner jag det intressant att få ta 

del av olika kommuninformatörers syn på samarbetet mellan regioner samt huruvida de 

upplever några fördelar eller nackdelar med detta. Detta undersöks i denna studie med hjälp 

av ett antal intervjuer.  

 

4.1.2 Urval 

Denna studie baserades på e-postbaserade intervjuer med 8 nyckelpersoner inom 

kommunikation med lämplig kunskap inom kommunerna Höga Kusten, 

Norrköping/Linköping samt Östra Småland/Öland. Urvalet av dessa intervjupersoner 

baserades på ett s.k. målinriktat urval då jag som forskare aktivt valde ut 18 

kommuninformatörer och andra aktörer vars yrkesroll karaktäriseras av studieobjektet, dvs. 

marknadsföring av den egna kommunen. Intervjupersonerna uppfattades mot denna bakgrund 

inneha erfarenheter som kunde tillföra relevant information till studien (Bryman, 2011, s.434). 

Samtliga personer tillfrågades att delta i studien vid studiens början – 13 av de 18 individerna 

var villiga att delta. Dock var det i slutändan endast 8 stycken som svarade. Vilken 

information de respektive intervjupersonerna kunde tillföra var dock inte klarlagt vid 

intervjuernas början och samtliga intervjuer blev av den anledningen förutsättningslösa. 

Samtliga intervjuade fick ett och samma frågeformulär (se bilaga 1). 

4.2 Metod 

4.2.1 Kvalitativ analys 

Då avsikten med studien var att få en djupare förståelse för hur kommunikationsavariga i 

Höga Kusten, Norrköping/Linköping, Östra Småland/Öland upplever marknadsförings-

samarbetet mellan regionerna valdes en kvalitativ metod. En kvalitativ analys syftar till att 

försöka förstå livsvärlden hos en eller flera individer. Hade syftet med studien varit att 

undersöka samt synliggöra en mängd eller kategorier hade studien istället utgått från en 

kvantitativ ansats då den anses vara mer lämpad för den typen av undersökningar (Hartman 

2004, s.273). Då syftet är att undersöka om nyckelpersonerna upplever några fördelar 

respektive nackdelar med att strategiskt marknadsföra kommuner tillsammans som ett 

varumärke anser jag dock att en kvalitativ analys är en mer lämpad metod – inte minst för 

tolkandet av det material som erhålls under intervjuerna. Jag valde att genomföra e-post 
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baserade intervjuer med de kommunikationsansvariga inom respektive kommun. Detta gav 

mig möjlighet att samla in en större mängd information samtidigt som det gav 

intervjupersonerna möjlighet att besvara frågorna när de själva upplevde sig ha tid och 

möjlighet. 

4.2.2 Komparativ metod 

Grunden i en komparativ studie är densamma som i andra empiriska studier. Syftet med denna 

metod är att synliggöra vad som avses att undersökas utifrån en viss problembakgrund. Vidare 

besvaras även en forskningsfråga i slutsatsen. Utifrån detta syfte tillämpas olika teorier och 

modeller för att besvara frågan. Material samlas in för att sedan analyseras och relateras till 

teorin. Utifrån detta går det sedan att reflektera kring en slutsats som förhoppningsvis 

besvarar forskningsfrågan (Denk, 2002, s.31).  

Det finns tre olika typer av komparativa studier (Ibid., s.33-34): 

1) Komparativ fallstudie; då undersöks endast en sak/plats. 

2) Fokuserade studier; vilket innebär att ett lite större antal undersöks. 

3) Statistiska studier; där statistiska metoder används, som kräver ett störe antal. 

Sett utifrån dessa komparativa metoder är denna studie en statistisk studie. Detta då det är 

flera kommuninformatör som intervjuats och en mängd information som analyserats grundligt 

utifrån den kvalitativa analysmetoden.   

4.2.3 Undersökning 

Undersökningen baseras på ett antal intervjuer som genomförts med nyckelpersoner inom 

kommunikation från de respektive kommunerna. Sammanlagt har 8 stycken intervjuer 

genomförts i syfte att skapa en bild av hur marknadsföringssamarbetet mellan regionerna 

uppfattas – sett utifrån intervjupersonernas berättelser. 

4.2.4 Reliabilitet och validitet  

Begreppet reliabilitet beskriver det faktum att en mätning ska vara genomförd på ett sådant 

sätt att den ska kunna repeteras och även då generera samma resultat som den gjorde vid det 

första tillfället. Vid en intervju är det mot denna bakgrund viktigt att frågorna är formulerade 

på ett sådant sätt att de inte kan misstolkas eller missförstås – beroende på tidigare erfarenhet, 

kunskap och upplevelse. (Hartman 2004, s. 146). Nogrannhet är något som är viktigt i en 

sådan här studie då det är en förutsättning för att bästa möjliga frågor formuleras och att 

svaren läses av på bästa sätt. 
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Jag har som tidigare nämndes även valt att aktivt försöka nå högsta möjliga validitet i denna 

studie. Begreppet validitet beskriver det faktum att studien endast mäter/studerar det den avser 

att mäta/studera. Många forskare har dock kommit att mena att dessa två begrepp, validitet 

och reliabilitet, är mer lämpade för den kvantitativa metoden. (Bryman, 2011, s.353-354): 

4.2.5 Metoddiskussion 

I en kvalitativ analys finns det en risk för att forskarens förförståelse påverkar tolkningen av 

materialet. Då jag som forskare har en förkunskap baserad på studier inom medie- och 

kommunikationsvetenskap skulle kanske vissa tolkningar och förståelser ske av de respektive 

intervjupersonernas utsagor som bär på tydliga influenser av just min utbildning. Vidare 

skulle detta kunna tänkas leda till analytiska perspektiv samt slutsatser som personer som inte 

har denna utbildning skulle kunna utläsa eller förstå kopplingen i. Det skulle exempelvis 

kunna tänkas vara så att de som tillfrågats väljer att svara på ett sätt som enligt dem ”låter 

bra” men kanske inte nödvändigtvis är sanningen – något min förkunskap skulle kunna 

upptäcka samt synliggöra tillskillnad från andra som inte har denna utbildning. Detta är något 

jag anser vara mycket positivt. 

Något annat som är bra med den valda metoden är att den ger forskaren en mer djupgående 

bild av de svar som intervjuerna genererat. 

4.2.6 Metodsvårigeter 

Det som skulle kunna tänkas vara problematiskt i denna studie är det faktum att den är 

internetbaserad. Frågorna skickades ut via mejl vilket omöjliggjorde direkta följdfrågor, 

vidareutvecklanden av frågor samt svar, förtydligande och förklarande. Detta skulle kunna 

tänkas leda till outvecklade/ofullständiga svar. Vidare kan detta även leda till att 

intervjupersonen inte väljer att svara på samtliga frågor, missförstår det som avses med 

frågorna eller inte förstår dem alls. En annan problematik som skulle kunna tänkas uppstå är 

att intervjupersonerna väljer att svara oärligt/överdriva för att framställa sig, sin organisation 

eller en plats i bättre dager eller på motsatt vis nedvärdera konkurrenter. Tolkningar kan i 

denna studie endast baseras på de textade svar som de respektive intervjupersonerna lämnat – 

inte utifrån känslor, situationen som intervjun ägde rum i, olika situationsbundna faktorer och 

sinnesstämningar. Detta skulle kunna tänkas leda till en bristfällig insikt i de svar som 

intervjupersonen lämnat då metoden leder till att jag som forskare går miste om den 

personliga berättelsen och utsagan. 
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Då studien vidare har tydligt begränsade tidsramar och resurser var det svårt att hitta en metod 

som genererade både omfattande, riklig, stor kvantitet, kvalitet och personlig information. 

Begränsningarna resulterade i att vissa aspekter fick prioriteras högre än andra – i denna 

studie kom kvalitet att utgöra högsta prioritet. Jag var givetvis angelägen om relevant och äkta 

information, varav prioriteringen av kvalitet. Detta val har dock medfört vissa risker. Det 

finns exempelvis en risk i att några av intervjupersonerna inte hinner/väljer att svara då tiden 

är begränsad – både för dom och för mig som forskare. Givetvis hade jag valt att undvika 

detta om obegränsade tidsramar och resurser fanns att tillgå. I den bästa av forskarvärldar 

hade jag rest land och rike runt för att personligen intervjua informanterna, men tyvärr var 

inte detta möjligt denna gång. Jag anser dock trots detta att det material som erhållits under 

studiens gång genom intervjuerna är såväl intressant som relevant för studien och 

forskningsområdet för gemensam marknadsföring som sådant. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Intervju bakgrund 

De som intervjuats är: 

 Näringslivsutvecklare, Härnösand 

 Utvecklingsstrateg, Sollefteå 

 Kommunikationschef, Kramfors 

 Näringslivschef och turismansvarig Borgholm och Mörbylånga 

 Samordnare, Högsby 

 Ansvarig för turism och information, Hultsfred 

 Kommunikatör, Norrköping 

 Informations- och säkerhetsskyddschef, Mönsterås 

 

5.2 Benämningar på målgrupper 

Utifrån några svar från de respektive kommunerna gällande målgrupper tvingades jag som 

forskare undersöka vad några av de ord/begrepp som intervjupersonerna valt att använda sig 

av stod för. De visade sig vara namn på olika internationella målgrupper. ”Active family” är 

ett exempel på ett sådant begrepp som erhölls i samband med intervjun och beskriver 

europeiska familjer som har ett gemensamt intresse för sport, natur och kultur. Ett annat 

sådant begrepp var ”DINK” som intresserar sig för resande och har höga krav vad gäller just 

de resmål de väljer att besöka.”Whops” är ett tredje sådant begrepp som beskriver en grupp av 

äldre personer med utflugna barn som tillsammans vill ägna sig åt resande med fokus på natur 

och kultur. Sverige kan och bör ses som ett resmål som intresserar samtliga grupper då landet 

erbjuder vackra, intressanta och fascinerande upplevelser samtidigt som det är en plats där 

säkerhet och lättillgänglighet är två ledord. Målgruppen omnämns här det globala företaget 

(http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Malgrupper/). 

 

5.3 Resultat av undersökningen 

5.3.1 Strategisk kommunikation och interaktion 

Samtliga kommunrepresentanter träffas på diverse möten – beroende på vad personen i fråga 

är ansvarig för. Samtliga näringslivschefer träffas i en grupp och kommunchefer träffas i en 

annan grupp – grupper baserad på den funktion och roll som personen har. De olika 

kommunerna har många olika mål med samarbetet mellan regionerna. Härnösand svarade till 

http://partner.visitsweden.com/Startsida/Vart-arbete/Malgrupper/
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exempel: ”Att med gemensamma satsningar skapar vi en starkare Höga kusten” och Öland 

svarade ”Ja, gemensam marknadsföring”. Dessa två kommuner var dock de enda som 

använde ordet ”gemensam” i sina svar. Andra exempel på mål är: Hultsfred:” Att 

kommunicera en enhetlig bild vid till exempel krissituationer, och att få utbyte av varann.” 

och ”Högsby: Öka antalet turister, besökare och inflyttare.”.  

 

På frågan gällande vilka målgrupper som de olika kommunerna har svarade Härnösand: 

Active family, Dinks, Whops. Öland däremot svarade: Active family, Whops och det globala 

företaget. Fem andra kommuner skrev potentiella inflyttare, besökare, turister, kommunens 

invånare och allmänheten, medan Norrköpings kommun svarade att deras enda målgrupp var 

Norrköpingsborna. På frågan gällande huruvida de informerar eller kommunicerar med 

målgrupper svarade Norrköping, Öland, Hultsfred och Högsby både och. Härnösand och 

Mönsterås kommuner svarade att de jobbar mest med information, medan tre andra 

kommuner valde att inte svara alls. Region Höga Kusten är de enda som nämner att de 

marknadsförs genom en gemensam webbportal. De resterande kommunerna angav att de 

använder sig av kommunens hemsida och andra internetsidor, broschyrer samt arenor där 

målgrupperna anses finnas. 

 

5.3.2 Marknadsföring (Positionering, Identifiera konkurrenter, AIDA-

modellen, PR) 

På frågan gällande varför människor lockas att besöka just den aktuella kommunen svarade 

Mönsterås kommun: 

”Man kan nog påstå att varje person har en egen orsak att besöka regionen. 

Det handlar om allt från evenemang, träffa släkten, sol och bad, havet och 

skärgården, naturen, fisket, fågellivet… ja listan kan göras oändligt lång, 

men här finns något för alla.” 

 

Resterande kommuner svarade att anledningen till att människor lockades att besöka dem 

berodde på den natur och det lugn som de kunde erbjuda. På frågan gällande vad den egna 

regionen kännetecknas av blev svaren för samtliga detsamma som ovan – natur och lugn. 

Mönsterås svarade dock på ett annorlunda vis då de sa: ”Vanligast är nog: Öland, Kalmar 

slott, Astrid Lindgrens Värld och glasriket.”. Härnösand svarade till skillnad från Mönsterås 

att det var: ”Den dynamiska upplevelsen! Världsarvet. Att vi fortfarande höjs från havet 8 



20 
 

mm/år!” 

 

Nästan alla kommuner menar sig uppleva konkurrens från närliggande kommuner. Mönsterås 

kommun säger att det är: ”Självklart. I Sverige har vi 290 kommuner som alla vill ha en ökad 

ström av turister till respektive ort.”  Högby kommun anser dock inte att det finns någon 

konkurrens, något de tydligt poängterar genom att säga: ”Nej. De som kommer till oss vill ha 

det vi erbjuder. Närliggande kommuner hjälper till att locka besökare även till oss.”. På frågan 

gällande de budskap som de respektive kommunerna vill förmedla svarade samtliga 

intervjupersoner olika. ”Det äkta Öland är ett naturligt val”, Lets create Norrköping!” och ”Du 

syns och hörs i Hultsfred”, är några exempel på variationen av svar. 

 

5.3.3 City branding 

Samtliga kommunerna menar att det är viktigt att lyfta fram skillnader i förhållande till andra 

kommuner i den egna kommunens marknadsföring. Många menade att de fäste vikt vid sådant 

som är typiskt för just den egna staden, exempelvis gator och turistattraktioner. Andra 

intervjupersoner menade att de fäste vikt vid människorna och närheten. Utmärkande var dock 

det faktum att en kommun svarade att marknadsföring inte var viktigt för dem.  

På frågan gällande huruvida marknadsföringen sett annorlunda ut om bara den egna 

kommunen skulle marknadsföras utan påverkan av de andra kommunerna gav avsevärt få 

svar. Det var endast tre kommuner som svarade ja, Härnösand, Sollefteå och Högsby som 

svarade: ”Småskaligheten hade framträtt tydligare, det unika med det lilla samhället. En liten 

kommun blir mer anonym i ett större sammanhang.” 

 

5.3.4 Platsmarknadsföring 

Härnösand, Kramfors, Öland och Mönsterås svarade nej på frågan gällande huruvida de 

upplever svårigheter i att marknadsföra en plats. Högsby kommun svarade dock motsatt och 

menade: ”Ja, den lilla kommunens röst tycks försvinna bland de större kommunernas, som 

ibland inte tycker att våra besöksmål och aktiviteter är tillräckligt stora.” och Sollefteå 

svarade: ”Det är svårt att tränga igenom och sticka ut i den omfattande ”utbudsdjungeln”.”  

 

Samtliga intervjuade kommuner ser fördelar med att samarbeta med andra kommuner för att 

marknadsföra en plats. De menar att det ger bättre budget och styrka till varumärket. En 

kommun svarade: ”Ja, man kompletterar och förstärker varandras varumärken istället för att 
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konkurrera. Viktigt att även näringen har samma tänk. Vi vill att människor ska stanna fler 

dagar i vår region – då behöver vi också ett större utbud”. På samma sätt menade majoriteten 

av alla intervjuade nyckelpersoner att de inte upplevde några nackdelar med att samarbeta 

med andra kommuner. Fyra av kommunerna var dock av en annan åsikt:  

”Fokus tappas eventuellt” 

 

”Ja, eftersom Sollefteå skiljer sig en del från de andra HK-kommunerna bland 

annat genom att vi ligger i inlandet utan kust.” 

 

”Utmaningen är att välja rätt arena att vara på. En samsyn var man ska 

kommunicera och till vem är viktigt.” 

Högsby kommun menar dock: ”Ja. Vi kan inte visa upp vår småskalighet, den 

speciella atmosfären och det unika med det lilla samhället. Men det viktigaste är 

att vi missar den personliga kontakten på mässorna när vi är en stor och mera 

anonym samling av många kommuner. Den enskilda kommunen ska inte sticka ut 

då.” 

 

Endast två kommuner ville tillägga något gällande kommunikationen i deras region. Öland 

svarade att strategin för samarbetet gick att ladda ner på hemsidan vilket gjorde den ytterst 

tillgänglig för dem som var i behov av den. Medan Högsby svarade: ”Det är mycket bra med 

samverkan mellan olika kommuner.  Det är samtidigt mycket bra om alla kommuner, oavsett 

storlek, får möjlighet att visa upp det unika med just dem.” 

5.3.5 Kampanjer 

Svaren på frågan ”Regionerna gjort någon särskild kampanj för att locka turister/inflyttare?” 

är väldigt varierade, något som går att utläsa av citaten från de respektive kommunerna nedan:  

Högsby: ”Deltar i länsgemensamma projektet ”Internationell inflyttning för 

ökad tillväxt i Kalmar län”, med inriktning på Nederländerna, Tyskland och 

Danmark (2010-2012). Deltagande på emigrationsmässor i Nederländerna, 

bjuder in potentiella inflyttare hit och marknadsför vår region och vår 

kommun inför ev. inflyttning. Kanaler: mässor, Internet, e-post, inflyttar-

databas, återbesök hos oss. Via Regionförbundet i Kalmar län/Ehrenberg 
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Kommunikation besökte tyska journalister bl.a. regionen och vår kommun, 

vi guidade och visade upp besöksmål som de själva valt ut. Kanaler: E-post, 

Internet, via Ehrenberg Kommunikation även marknadsföring via tysk press 

och dokumentation/redovisningar till Regionförbundet m.fl. Ibland är det 

svårt att avgöra hur mycket just pågående projekt är anledningen till 

inflyttning. Slutresultatet är ännu ej färdigt, men fr.o.m. jan 2010 – t.o.m. 

aug 2012 hade 62 personer flyttat in till kommunen (från Tyskland och 

Danmark). 

Hultsfred: ”Ja, via mässor i Stockholm och Holland. Svårt att mäta resultat 

tyvärr.” 

Sollefteå: ”Ingen gemensam kampanj för HK-kommunerna. Därmot är 

Sollefteå kommun, liksom Kramfors , delaktig i ett projekt för att locka 

holländska inflyttare till kommunen. Projektet pågår fortfarande och hittills 

har ett 10-tal inflyttare kommit till kommunen” 

Härnösand: ”Inflyttnings aktiviteter har Härnösand gjort i många år i 

storstadsregionerna, med ett lyckat resultat! Direktutskick och möte med 

presumtiva inflyttare.  

Mönsterås kommuns tillfrågade informationsansvarig säger följande om kampanjer: 

”Mig veterligen har det aldrig gjorts någon kampanj gällande inflyttning 

där man kunna påvisa ett resultat i form av antal nyinflyttade. Jag anser att 

ett arbete för att få inflyttning inte kan avläsas i form av ”gav det något 

resultat”. Här talar man mer om en process där kampanjen blir en start på 

ett tankearbete. Innan man flyttar ex en familj handlar det om att två 

personer ska få arbete på orten, skolan ska fungera för barnen, kanske 

väljer man att flytta när de gått ut mellanstadiet, boende, fritidsintresse. 

Huset/lägenheten där man bor ska avvecklas osv. Innan alla dessa 

pusselbitar fallit på plats kommer personerna troligen inte att flytta och 

frågan är då hur man läser av resultatet från kampanjen!” 
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5.4 Analys 

5.4.1 Strategisk kommunikation och interaktion 

Som nämnts tidigare i teoriavsnittet (2.1) är det avgörande för en organisation att: 
1)

 hitta samt 

använda rätt kanaler för budskapet som ska förmedlas så att det påverkar den bild av det 

aktuella målet som människor har, 
2)

 förstärka  organisationskulturen, 
3)

 se till att 

informationen är öppen och tillgänglig för alla och säkerställa det faktum att alla får möjlighet 

att medverka samt ha en åsikt i förhållande till fenomenet. 

Region Höga Kusten använder sig av en gemensam webbportal. Detta tyder på att region 

Höga Kusten arbetar mer som en enhet än de andra regionerna där varje kommun upplevs 

jobba var för sig. Detta kan tolkas som att de har kommit längre i sitt strategiska samarbete 

vad gäller att använda rätt kanaler och att stärka den gemensamma regionala 

organisationskulturen.  Detta blir tydligt sett utifrån det faktum att endast två av kommunerna 

menade att gemensam marknadsföring var deras mål. Detta kan tolkas som att målen för den 

gemensamma regionsmarknadsföringen inte är väl förankrade i de olika organisationerna. De 

egna målen i de enskilda kommunerna verkar vara de viktigaste.  

 

Härnösand använder sig av Active family, dinks och whops som målgrupper. Öland säger att 

deras målgrupper är active family, dinks och det globala företaget. Som nämts tidigare (5.1) är 

detta internationella målgrupper – något som tyder på att de endast vill locka utländska 

turister. När de andra kommunerna i samma regioner inte nämner dessa som målgrupp skulle 

det kunna tolkas som att de inte har en gemensam bild om vilka personer som de vill ska 

besöka regionen. Om det dessutom är så att målgrupperna inte får ge feedback på arbetet som 

genomförs leder det till att kommunerna inte kan tillfredställa målgrupperna då de inte vet 

vilka krav och önskemål de har. Fyra av de åtta kommunerna svarade dock att de 

kommunicerar med sina målgrupper. Som nämnts tidigare (5.3.1) är det Norrköping, Öland, 

Hultsfred och Högsby som angav att de både informerar och kommunicerar. Detta bör således 

innebära att dessa kommuner har större chans att veta vad deras målgrupper vill ha. 

5.4.2 Marknadsföring (Positionering, Identifiera konkurrenter, AIDA-

modellen, PR) 

Begreppet positionering (2.2.1) syftar till att beskriva hur kunder/turister placerar en aktuell 

plats eller ett fenomen i sina tankar baserat på dess attribut. Detta ställs sedan i relation till 

liknande platser och fenomen – dvs. konkurrenter sett ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Enligt intervjupersonerna är naturen och lugnet det som turisterna huvudsakligen förknippar 

med deras städer. Vidare tycks de som svarat på frågorna veta hur och var de ska positionera 
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sig för att vinna besökare. Regionen Östra Småland/Öland svarar väldigt likt på frågan om 

varför människor lockas till deras region. Detta stämmer även för Höga Kusten regionen. Det 

tycks finnas en allmän uppfattning om vad det är som kommunerna åtminstonde vill tro att 

människor lockas till i deras region. Många svarade nämligen: ”se svar ovan” på frågan om 

vad regionen kännetecknas med. Härnösand och Mönsterås var dock de enda kommunerna 

som angav någon speciell sevärdhet med deras region. Kanske beror det på att det är något de 

intervjuade känner speciellt starkt för. 

De flesta av de intervjuade kommunerna upplever konkurrens från de andra kommunerna. Att 

känna till konkurrenter, veta om deras arbetssätt, känna till styrkor och svagheter samt förstå 

hur konkurrenterna kommer reagera är viktigt för att öka och bibehålla marknadsandelar 

menar Philip Kotler m.fl (2.2.2). Anholt (2.2.5) menar att den ökade globaliseringen har lett 

till att alla städer måste konkurrera med varandra för att få ta del av konsumenterna. Huruvida 

detta är en absolut sanning är svårt att veta, men de flesta tillfrågade i denna undersökning 

tycks uppleva och uppfatta det så. Huruvida denna konkurrens är positiv eller negativ uttalas 

endast tydligt av en kommun som menar att närliggande kommuner hjälper till att locka 

besökare även till dem.  Utifrån det går det att fundera på om konkurrens alltid är negativ eller 

om den även kan vara positiv. Konukrrensen skulle kanske även kunna tänkas leda till 

förbättrad marknadsföring vilket i sin tur skulle kunna tänkas leda till fler besökare. Å andra 

sidan skulle konkurrensen kunna leda till osäkerhet vilket blir synliggjort då turister väljer 

andra ställen att åka till framför den aktuella regionen.   

Kotler anser att organisationer bör använda sig av AIDA-modellen för att formulera ett 

budskap. Den utgår ifrån att budskapet ska först väcka uppmärksamhet, intresse, längtan och 

sedan få konsumenten handla ( 2.2.3). Många kommuner formulerade egna budskap eller 

använde sig av något som den egna kommunen har – inte de budskap som hela regionen 

använde sig av. Vissa delar av eller ord som stod i regionens gemensamma budskap kunde 

användas, såsom exempelvis: kusten, naturen och innovativt. Utifrån de olika svaren gällande 

budskap tycks inte kommunerna ha några budskap som genomsyrar hela verksamheten, som 

alla känner till och använder sig av. 

Trots att frågorna som ställdes till intervjupersonerna gällde den gemensamma regionala 

marknadsföringen så valde de att svara med de enskilda kommunernas budskap. Detta kan 

antingen tolkas som att de missuppfattat frågan eller som att de arbetar mer med 

kommunernas egna budskap än med regionens gemensamma, övergripande budskap. Jag 
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anser dock att det är viktigt att ha i åtanke att om organisationen inte arbetar aktivt med 

regionens gemensamma budskap så kan heller inte positiva eller större effekter förväntas.  

PR står för strategiska relationer med olika grupper (2.2.4).  Detta är sannolikt något viktigt 

att arbeta aktivt med som kommun. De försöker dock ha strategiska relationer med de andra 

kommunerna i regionen. Om de har det med målgrupperna eller de andra regionerna, är inget 

som framkommer bland svaren. 

5.4.3 City branding 

Som nämts tidigare söker städer ständigt nya sätt för att marknadsföra deras unika egenskaper 

och på så sätt attrahera besökare (2.2.5.1). Att marknadsföra det unika verkar vara något som 

kommunerna tänker på och använder i dess marknadsföring – något som tydligt gått att utläsa 

i intervjupersonernas svar. Frågan är om det är det unika som människorna är ute efter och 

som verkligen attraherar besökare? Mot denna bakgrund skulle det kunna tänkas ha varit 

intressant att  genomföra vidare forskning där även eventuella besökare kunde intervjuas.  

Något som inte tas upp i litteraturen är något som däremot en av kommunerna tar upp och 

beskriver under frågan ”Hade marknadsföringen sett annorlunda ut om ni bara skulle 

marknadsföra er stad, utan påverkan av de andra städerna i er region?” Denna kommun 

menade att småskaligheten framträtt tydligare, dvs. det unika med det lilla samhället. Vidare 

menar kommunen att en liten kommun i ett större sammanhang annars tenderar att bli mer 

anonym. Om denna anonymitet nu är en risk, för vidare tankar kring varför kommunen då 

väljer att marknadsföra sig tillsammans med andra städer. Som nämnts tidigare tror några av 

de tillfrågade intervjupersonerna att människor lockas till det unika i kommunen. Om det 

unika inte framträder lika tydligt borde det vara svårt att veta vad som lockar människorna att 

besöka platsen. 

5.4.4 Platsmarknadsföring 

Enligt forskare inom området för platsmarknadsföring är det inte enkelt att marknadsföra en 

plats (2.2.5.1). Dock tyder mer än hälften av intervjupersonernas svar på motsatsen. Det som 

enligt intervjupersonerna skulle kunna tänkas vara svårt var att ”tränga igenom i 

utbudsdjungeln” och att ”lyfta fram det unika på ett tydligt och synligt sätt”. En person 

menade att: ”den lilla kommunens röst tycks försvinna bland de större kommunernas, som 

ibland inte tycker att våra besöksmål och aktiviteter är tillräckligt stora.”. Det kan tänkas vara 

så att denna kommun har erfarenhet av detta då de marknadsförs i en stor region med stora 



26 
 

välkända turistmål. Att de andra svarande kommunerna i denna region inte tyckte att det var 

svårt att markandsföra en plats skulle kunna tänkas bero på att de anser sig ha större 

attraktionskraft.  

Precis som Josefina Syssner beskriver i sin bok ”Världens bästa plats?” syftar platsmarknads-

föring bland annat till att skapa gemensamhet (3.1.3). Kommuner i denna studie som gått 

samman med andra kommuner i sin region såg bara fördelar med detta. Utifrån några svar 

verkar gemensamheten vara en av de stora fördelarna, exempelvis att kommunerna hjälps åt 

för att få turister att stanna länge i regionen. Men är det verkligen bara fördelar med att vara 

med och marknadsföra en hel region istället för bara den enskilda kommunen? Utifrån 

tidigare svar gällande samarbete, mål och målgrupper i denna studie känns det inte som att 

fördelarna är övervägande – då kommunerna inte till fullo tycks dela tankar och känslor kring 

just dessa områden och ämnen. Endast fyra kommuner menade att det fanns något negativt 

med den gemensamma marknadsföringen. 

5.4.5 Kampanjer 

Att göra en kampanj är en långdragen process. Först ska kampanjens mål och målgrupp 

definieras. Sedan bör en undersökning genomföras för att se om liknande kampanjer gjorts 

tidigare. Därefter bör organisationen tänka på hur kampanjen ska gå till för att sedan införliva 

själva kampanjen. När allt är klart sker lanseringen och när den väl lanserats bör den 

utvärderas (2.3).   

Olika kampanjer har genomförts av de olika kommunerna för att locka turister/inflyttare. Av 

fem kommuner var det tre som nämnde att de gjort kampanjer för att locka Holländska 

turister/inflyttare. Intressant i samband med detta är det faktum att både kommuner från 

regionen Östra Småland/Öland och Höga Kusten har gjort kampanjsatsningar i Holland. Detta 

tyder på att Holländare är eftertraktade i de svenska kommunerna vilket troligtvis beror på att 

Holland ligger i nära anslutning till Sverige. Vidare är det lätt att åka till landet för att 

marknadsföra regionen och det korta avståndet gör det även möjligt/enkelt för Holländarna att 

flytta till Sverige om så önskas. Huruvida detta beror på den geografiska närheten eller en 

faktisk fascination för det nära belägna landet Sverige från Hollands sida kan dock endast 

diskuteras då besökarnas perspektiv inte är fokus i denna studie, utan kommunernas.  
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5.5 Komparativ analys 

5.5.1 Höga Kusten 

De svarande från Höga Kustens kommuner gav många liknande svar på frågorna vilket tyder 

på att de har samma sätt att se på och uppleva samarbetet. Detta är viktigt för att eventuella 

besökare/bosättare ska få en och samma bild av regionen. Trots detta anger samtliga 

kommuner att de upplever konkurrens. Kramfors kommun menade dock att de bara upplever 

konkurrens från närliggande städer. Detta skulle kunna tänkas bero på en bild av att ”större” 

kommuner har lättare att attrahera besökare än mindre städer, vilket också är anledningen till 

att de mindre närliggande kommunerna inte upplevs utgöra samma hot. Vidare skulle denna 

tanke kunna tänkas ha sin grund i en vetskap om de sevärdheter som närliggande kommuner 

har att erbjuda – ett utbud som Kramfors skulle kunna tänkas se som en obefintlig konkurrens. 

5.5.2 Norrköping/Linköping 

Då Linköping valde att inte delta i studien är det svårt att analysera dem sett ur ett 

komparativt analys perspektiv. De svar Norrköping däremot gav baserades huvudsakligen på 

kommunens eget arbete samt sätt att marknadsföra just Norrköping, något som vidare stärks 

av att de huvudsakligen anser sig ha de egna invånarna som målgrupp. Svaren tyder på att 

kommunerna ha flera samarbetsprojekt, möten och mål. De verkar dock inte samarbeta på ett 

fullt fungerande sätt då Norrköping har endast Norrköpingsborna som målgrupp. Detta skulle 

endera kunna tänkas bero på att frågorna missuppfattats eller att de faktiskt har ett dåligt 

fungerande samarbete med Linköping. En tredje anledning till detta skulle kunna tänkas vara 

att den tillfrågade kommunikatören inte anser att det viktigaste är att turisterna kommer till 

regionen, utan till den egna kommunen.   

5.5.3 Östra Småland/Öland 

Då intervjupersonerna är olika personer med olika bakgrund, erfarenheter och upplevelser kan 

svaren givetvis skilja dem emellan. Att de vidare arbetar inom olika kommuner, har olika 

yrkesroller (i vissa fall) och olika arbetsuppgifter kan också tänkas leda till att svaren skiljer 

sig åt mellan de respektive kommunerna. Huruvida vissa av intervjupersonerna var de rätta att 

intervjua kan ifrågasättas baserat på det faktum att de inte svarade på alla frågor. Detta går 

tydligt att utläsa i vissa intervjuer. Ett bra exempel är intervjun med en kommun där 

informationschef även var säkerhetsskyddschef vilket i vissa fall resulterade i att frågorna 

inriktades på området för säkerhet och skyddsfrågor snarare än marknadsföring och 

kommunikation.  
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Det är många kommuner som ingår i regionen Östra Småland/Öland – hela 12 kommuner. 

Detta skulle kunna tänkas leda till att det blir svårt att ha mål och målgrupper som genomsyrar 

och är gemensamma för alla kommuner. Kommunerna skiljer sig både i storlek och 

popularitet, vilket även skulle kunna leda till svårigheter i marknadsföringen av regionen. 

Öland skulle kunna definieras som ett populärt och attraktivt resmål – frågan är dock om de 

andra kommunerna i regionen vinner på att marknadsföra sig tillsammans med Öland, eller 

om de till och med skulle kunna tänkas förlora på det. 

Ytterligare en intressant aspekt som framkom under studien och som jag kom att förvånas 

över var det faktum att Mönsterås kommun menade att det inte går att göra en 

inflyttningskampanj där resultaten sedan går att mäta. Högsby kommun är dock av en annan 

anledning då de menar att 62 personer flyttat till kommunen efter att de börjat med 

inflyttningskampanjer i Danmark och Tyskland. Detta skulle kunna anses tyda på att 

Mönsterås kommun inte arbetat särskilt aktivt med inflyttningskampanjer eller att de inte vet 

hur de ska mäta resultaten av sådana kampanjer.  

5.6 Slutsats 

Syftet med denna studie var som tidigare nämnts att undersöka om kommuner i tre specifika 

svenska regioner samarbetar strategiskt med sin kommunikation för att locka turister samt för 

att identifiera potentiella för- respektive nackdelar som nyckelpersonerna inom 

kommunikation i kommunerna upplevde att ett sådant samarbete kunde medföra. Under 

studien av de tre regionerna Höga Kusten, Norrköping/Linköping och Östra Småland/Öland 

valde jag att utgå från följande tre frågeställningar för att söka svar till mitt syfte:  

1) Arbetar de aktuella kommunerna strategiskt med sin gemensamma kommunikation för att 

”locka” turister?  

Utifrån de svar som erhölls under intervjuerna med de respektive kommunerna gick det att 

utläsa ett mönster som tyder på att kommunerna inte arbetar särskilt strategiskt med de andra 

kommunerna för att locka beökare – trots att de tycks tro att de gör det. Vidare ger samtliga 

intervjupersoner sken av att kommunerna för de respektive regionerna träffas kontinuerligt i 

samarbetssyfte, men då det är flera personer inom varje kommun som ingår i samarbetet tycks 

träffarna vara mer utopi än verklighet – något som blir allt tydligare ju längre intervjun går. 

Träffarna förekommer och är alltså inte endast en utopi, men de förekommer inte på 

kontinuerlig basis och då det är så många olika personer och funktioner som ingår i 
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samarbetet är det svårt att samlas allihopa. På samma sätt blir det även svårt för 

intervjupersonen att svara för samtliga avdelningar, personer och funktioner som finns 

representerade i den egna regionens samarbetsgrupp. Många av de som svarat på frågorna 

jobbar med kommunikationen i länet men har inte nödvändigtvis det övergripande ansvaret 

för regionkommunikationen. Frågor rörande kommunikationen inom de respektive regionerna 

blev därmed svårbesvarade för vissa av intervjupersonerna. Bäst resultat på frågan rörande 

just detta hade givetvis genererat bäst svar om samtliga ansvariga hade intervjuats. Detta var 

dock inte möjligt pga. tidsbrist (både vad gäller sökandet av kontakter och genomförandet av 

intervjuerna).  Höga Kusten är sammanfattningsvis den region som jag upplever sig arbeta 

mest strategiskt med deras gemensamma kommunikation inom regionen för att locka turister. 

De beskriver i intervjun att de använder sig av en gemensam webbportal. Då Höga Kusten 

tycks fästa stor vikt vid detta forums existens skulle det kunna tänkas vara en del av 

samarbetet som de anser är speciellt lyckat eller viktigt – det är min bild av det.  

2) Upplever nyckelpersonerna inom kommunikation i de respektive kommunerna några 

fördelar med samarbetet? Vilka? 

Samtliga intervjuade kommuner menar att de kan se fördelar i samarbetet som de har med de 

andra kommunerna inom den egna regionen. Alla har de olika motiveringar till varför 

samarbetet fungerar och vilka fördelarna faktiskt är. Sammanfattningsvis tycks dock alla anse 

att det genererar en bättre turistnäring då samarbetet leder till att fler turister lockas till den 

egna kommunen samtidigt som de kan åka vidare till de andra kommunerna i regionen – 

vilket alla tjänar på. Min uppfattning är att det är viktigt för de respektive kommunerna att på 

detta enkla sätt kunna identifiera och fastslå de fördelar som samarbetet genererar. Om detta 

inte vore fallet, dvs. om de hade svårt att peka ut fördelar och vad samarbetet huvudsakligen 

resulterade i hade arbetet varit onödigt och helt funktionslöst. Tanken med samarbetet är ju 

trots allt att det ska gynna samtliga parter. Frågan jag ställer mig är dock om det verkligen är 

så positivt som intervjupersonerna vill ge sken av. De mindre kommunerna som inte har lika 

attraktiva seevärdheter skulle kunna tänkas hamna i skuggan av de ”större” och mer attraktiva 

seevärdheterna. Det tycks vara svårt att upprätta och bibehålla en gemensam målbild för de 

respektive regionerna vilket får mig att undra över hur mycket tid och engagemang som 

egentligen läggs på den gemensamma satstningen i platsmarknadsföringen jämfört med den 

egna kommunens marknadsföring?  
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3) Upplever nyckelpersonerna inom kommunikation i de respektive kommunerna några 

nackdelar med samarbetet? Vilka? 

Även om samtliga kommuner menade sig kunna utläsa fördelar ur samarbetet kom vissa även 

att belysa de nackdelar som det kan komma att leda till.  Ett tydligt exempel på en sådan 

nackdel är att det upplevs vara svårt att marknadsföra en liten kommun i en större region 

samtidigt som det kan förekomma stora skillnader mellan kommunerna. I sådana fall blir 

marknadsförandet av hela regionen som sådan mer komplicerad och kan komma att 

utkristalliseras i separat marknadsföring för de respektive kommunerna. Bortsett från detta 

nämndes dock få nackdelar vilket är både konstigt och naturligt. Att samarbeta kräver att ett 

större antal människor över kommungränser med olika erfarenhet, upplevelser, åsikter, 

yrkesroller och scheman skall hitta sätt att tillsammans arbeta – något som inte alltid är helt 

enkelt. Det skulle vidare kunna tänkas vara så att intervjupersonerna ogärna vill fästa vikt vid 

eller ens tala om det som är negativt då de känner en rädsla för att de övriga kommunerna i 

regionen skulle kunna få veta, missförstå eller ta illa upp av det. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att detta endast är ett analytiskt perspektiv och att avsaknaden av nackdelar under 

intervjuerna faktiskt kan bero på att det inte föreligger särskilt många sådana. Min uppfattning 

är dock att den komplexitet som samarbete i grupper – stora som små – kan tänkas leda till 

har sina både för och nackdelar oavsett vilka som ingår i den och vilka roller de har.  

Som tidigare nämts genomfördes intervjuerna via e-post pga. den såväl tids- som resursbrist 

som förelåg redan vid studiens början. I den bästa av världar hade jag rest land och rike runt 

för att genomföra intervjuerna personligen, men det var tyvärr inte möjligt i denna studie. 

Nackdelen med denna intervjumetod är att forskaren går miste om sinnesstämning, 

situationsfaktorer, den känsla som förekommer i intervjusammanhanget, kroppsspråk samt 

verbalt språk. Detta är viktiga element i en människas utsaga då det formar förståelsen för det 

som sägs ”mellan raderna” samt ”hur saker sägs”. Om det hade funnits mer tid hade jag 

önskat att genomföra samtliga eller åtminstone några av intervjuerna per telefon. Detta skulle 

kunna tänkas ha genererat ett rikligare material. Då många av intervjupersonerna i vissa fall 

svarade ytterst fåordigt hade det varit önskvärt att få ställa följdfrågor samt avläsa 

sinnesstämning och känsla.  Vad är anledningen till att personen i fråga svarar så fåordigt? 

Var frågan känslig på något sätt? Kunde personen inte svara på frågan? Ville personen inte 

svara på frågan? Många sådana frågetecken hade kunnat redas ut om intervjuerna åtminstone 

hållits per telefon. Trots detta anser jag att intervjupersonerna gjort det de kunnat för att svara 

på frågorna efter bästa möjliga kunskap och förmåga – mer än så kan man inte kräva. 
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5.7 Förslag till framtida forskning 

Jag finner som tidigare nämnts resultaten i denna studie intressanta då de ger en bild av delade 

meningar, åsikter och känslor inför gemensam marknadsföring mellan olika organisationer. 

Huruvida sådan marknadsföring är effektiv eller ej kan endast diskuteras – sett utifrån 

intervjusvaren. Min uppfattning är dock att vidare framtida forskning vore av såväl 

nödvändighet som intresse då litteraturen som tidigare nämndes uppvisar en tydlig brist på 

kommuninformatörernas syn på för- och nackdelar med gemensam platsmarknadsföring. 

Vidare skulle det vara intressant att inkludera även besökare samt invånare i de respektive 

kommunerna för att erhålla en bild av hur effektiv platsmarknadsföringen verkligen är för de 

respektive kommunerna/regionerna och hur den uppfattas. Bilden av gemensam 

platsmarknadsföring är mångfacetterad  och det kan diskuteras huruvida detta beror på 

intervjupersonernas personliga uppfattningar/utsagor eller marknadsföringsmetodens samt 

samarbetets effektivitet och funktion. Min uppfattning är dock att det är en blandning av de 

båda – personliga faktorer och marknadsföringen samt samarbetet som sådant. Studien ger en 

bild av hur ett antal kommuninformatörer och andra aktörer vars yrkesroll kommer i kontakt 

med det studerade objektet och hur de upplever och känner inför gemensam 

platsmarknadsföring sett utifrån den egna kommunens perspektiv – det är inte en absolut 

sanning och generaliserbar bild av hur gemensam platsmarknadsföring fungerar och upplevs 

av alla som tillämpar denna marknadsföringsmetod. Det är mot denna bakgrund som fortsatt 

forskning på området men med besökare och invånare i de aktuella kommunerna/regionerna i 

fokus blir intressant. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Kön:  

Ålder:  

Yrkesroll:  

Kommun:  

  

1. På vilket sätt träffas ni för att diskutera frågor gällande samarbetet i regionen? 

 

2. Har ni något mål med samarbetet med de övriga kommunerna i Höga Kusten? 

 

3. Vilka målgrupper har ni för er kommunikation?  

 

4. Arbetar ni mest med att informera era målgrupper, eller kommunicerar ni med dessa? 

  

5. Vilka kanaler (TV, internet, radio, tidningar, reklam m.m) använder ni er av för att 

kommunicera/marknadsföra er? 

 

6. Har ni gjort någon särskild kampanj för att locka turister/inflyttare? 

Om ja, beskriv kampanjen! Vilka kanaler använde ni? 

 

7. Om ja, gav det något resultat? 

8. Varför lockas människor till att besöka just er region? 

 

9. Vad tror du att er region kännetecknas mest av?  

 

10. Upplever ni konkurrens från andra städer/regioner? 

 

11. Har ni något speciellt budskap som ni försöker förmedla? 
 

12. Vad är viktigt att lyfta fram i marknadsföringen av en stad? 

 

13. Hade marknadsföringen sett annorlunda ut om ni bara skulle marknadsföra er stad, utan 

påverkan av de andra städerna i er region? 

 

14. Upplever du några svårigheter med att marknadsföra en plats? 

 

15. Kan du se några fördelar med att samarbeta med andra kommuner för att marknadsföra en 

plats? 

 

16. Kan du se några nackdelar med att samarbeta med andra kommuner för att marknadsföra en 

plats? 

 

17. Har du något du vill tillägga som rör kommunikationen om er region? 
 


