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REFERAT 
 
Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka globaliseringens 
påverkan på platser och städer då de ”hamnar” i konkurrens med 
varandra när det gäller att attrahera konferenser och kongresser. 
Detta leder till att platser och destinationer arbetar med plats-
marknadsföring och destinationsutveckling för att kunna vara 
konkurrenskraftiga mot övriga städer. Uppsatsen kommer fram-
förallt studera hur och varför olika organisationer (Visit Umeå, 
Folkets Hus och Umeå kommun) arbetar med platsmarknadsfö-
ring, destinationsutveckling, positionering och Umeå som varu-
märke vid attraherandet av affärsbesökare i samband med konfe-
renser och kongresser. Ännu en viktig aspekt i denna kandidatupp-
sats är att analysera vikten och betydelsen av en samverkan mellan 
olika lokala aktörer för att internationellt men framförallt nation-
ellt samarbeta för konkurrensen som uppstår vid globalisering. För 
att kunna besvara syftet i denna kandidatuppsats har litteraturstu-
dier, dokumentanalys, samt tre semistrukturerade intervjuer ge-
nomförts i syfte att få en djupare förståelse av det valda ämnet. 
 
Kommuner och platser har på senare år börjat förstå betydelsen av 
att satsa på affärsturismen genom att bygga konferens och kon-
gressanläggningar. Detta då affärsbesökare bidrar till det ekono-
miska kretsloppet på plats. 
Problematiken är att globaliseringen har bidragit med den hårda 
konkurrensen som platser, städer, regioner, länder och kontinen-
ter lever i. Frågan blir således hur Umeås olika aktörer arbetar för 
att marknadsföra staden, samt hur staden Umeå konkurrerar mot 
de övriga städer som också marknadsförs som konferens- och kon-
gresstäder.  
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Besökare, Destination, Destinationsutveckling, Konferenser, Kon-
gresser, Samverkan, Platsmarknadsföring. 
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ABSTRACT 
 
This bachelor thesis aims to study the effects of globalization in 
places where they end up in a competition with each other to at-
tract conferences and congresses. This may cause issues and prob-
lems that could affect the way destinations work with the City 
Marketing and destination development to make themselves more 
competitive. In this bachelor thesis, the study focus will be on how 
different organizations (Visit Umeå, Folkets Hus, and partly Umeå 
kommun) work on place marketing, destination development, po-
sitioning and Umeå as a brand to succeed in attracting business 
visitors at conferences and congresses. 
 
Another important aspect of this bachelor thesis is to analyses the 
importance and significance of the international competition but 
mainly national competition that can be alleviated when the select-
ed actors (Visit Umeå and Folkets Hus) have a synergy with each 
other. In order to answer the purpose of this thesis a document 
analysis and a literature study have been conducted, along with 
three different semi-structured interviews in order to gain a deeper 
understanding of the chosen topic. It has been shown that munici-
palities and places have in recent years begun to understand the 
importance of investing in business tourism by building conference 
and convention facilities, with the purpose to stimulate the local 
economy through business visitors.  
 
Globalization has contributed to the tough competition that places, 
cities, regions, countries and continents are living in, which are the 
main focus of this study.  The question that arises from this is how 
Umeå’s various actors are working to promote the city and how the 
city of Umeå competes against the other cities who also market 
themselves as conference and convention cities. 
 
 
 
Keywords: 
 
Collaboration, Conferences, Congresses. Destination, Destination 
development, Place marketing, Visitors. 
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1. INTRODUKTION 
 
Dagens globalisering som vi människor lever i har satt sina spår på 
resesektorn och på besöksnäringen. Att besöka andra platser och 
destinationer har nu mer blivit en global verksamhet som med ti-
den har utvecklats och vuxit stort. Besöksindustrin och dess mark-
nad har på grund av globaliseringen inte lämna många platser 
orörda. Dessutom innebär nutidens globalisering att städer måste 
jämföras och positioneras på ett liknade sätt till övriga internation-
ella städer. Att turista och besöka andra platser oavsett huvudsyftet 
berör alla kontinenter, länder och städer. Det finns olika anled-
ningar varför människor besöker främmande platser. En av de 
stora anledningarna är affärsturism i samband med konferenser 
och kongresser som på senare tid vuxit fram, vilket gör att männi-
skor besöker främmande platser (Kotler, Haider & Rein, 1993, s 
194). Resesektorn är en av de snabbast växande sektorerna och 
förvänts bli världens största industri i framtiden (Kotler, Haider & 
Rein, 1993, s 195). Globaliseringen och den ökade efterfrågan inom 
resesektorn har lett till att platser alltmer tävlar och konkurrerar 
med andra platser för att attrahera och locka den stora andelen be-
sökare, turister, företag och potentiella investerare till en specifik 
plats. Denna konkurrens gör att platser blir beroende av en effektiv 
platsmarknadsföring för att lyckas tävla mot andra platser om be-
sökare. 
  
Ett alternativ för platser att nå resurser och locka affärsbesökare, 
till en plats, är genom att lokala organisationer och aktörer samar-
betar med varandra. Ett samarbete mellan aktörer går oftast ut på 
att marknadsföra en plats eller produkt som i slutändan gynnar de 
olika organisationer som samverkar med varandra (Larson, 2003, 
s 184).  
Platsmarknadsföringen har blivit en ledande ekonomisk aktivitet 
och i många fall den dominerande generatorn för det lokala väl-
ståndet (Kotler, Haider & Rein, 1993, s 21). Att arbeta med plats-
markandsföring och destinationsutveckling innebär också att plat-
sens bild och attraktivitet lyfts fram genom exempelvis platsens 
historia eller kultur för att platsen ska vara konkurrenskraftig mot 
övriga städer och på så sätt kunna locka besökare. Marknaden för 
potentiella besökare att attrahera består av två olika grupper vilka 
är: affärsresande och icke affärsresande turister (Kotler, Haider & 
Rein, 1993, s 23).  
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Affärsresande turister består av en grupp människor som besöker 
andra platser och städer för att delta i en anordnad konferens eller 
kongress (Kotler, Haider & Rein, 1993, s 23). Dessa besökare 
spenderar sina pengar på restauranger, boendesektorn, lokala pro-
dukter samt andra varor och tjänster vilket bidrar till det lokala 
ekonomiska kretsloppet. Detta spenderarmönster från affärsbesö-
karna stimulerar den lokala inkomsten, sysselsättningen och skat-
teintäkterna som genereras av lokala företag genom affärsbesö-
kare. Förmodligen spenderar dessa besökare mer pengar på en 
destination än vad det kostar destinationen att förse besökarna 
med tjänster och service (Kotler, Haider & Rein, 1993, s 23). Där-
för vill många platser locka affärsbesökare till sin destination ge-
nom att anordna konferenser och kongresser.  
Konferenser och kongresser kompletterar en destinations övriga 
turism på grund av att dessa ”evenemang” lockar till sig resenärer 
även på vardagar eftersom att det är företag eller föreningar som 
deltar i dessa ”evenemang” (Rogers, 2008, s 27-28).  
 
Denna uppsats kommer att studera affärsturism i samband med 
konferenser och kongresser på den geografiska platsen och i staden 
Umeå, där två olika organisationer och Umeå kommun sätts i fo-
kus för denna studie. Det som kommer att studeras är hur organi-
sationerna Visit Umeå, Folkets Hus och Umeå kommun arbetar 
och förhåller sig till varumärket- Umeå, positionering, destinat-
ionsutveckling och platsmarknadsföring för Umeå. Detta följt av 
att undersöka om det finns en samverkan mellan Folkets Hus, Visit 
Umeå och Umeå kommunen för att attrahera affärsbesökare till 
staden genom att samverka i syfte för platsmarknadsföring.  
 
De två huvudfrågor i uppsatsen blir således att studera hur och 
varför dessa två organisationer (Visit Umeå och Folkets Hus) arbe-
tar med platsmarknadsföring och destinationsutveckling för att 
locka affärsturism till staden i samband med konferenser och kon-
gresser, samt att studera hur samverkan ser ut och fungerar mellan 
organisationerna och Umeå kommun.  
 
I uppsatsens resultat och diskussion kommer det att diskuteras 
utifrån empiri, om Kulturhuvudstadsåret (2014) har get positiva 
effekter i form av en ökad efterfråga för konferenser och kongres-
ser i Umeå Folkets Hus även året efter kulturhuvudstadsåret, det 
vill säga 2015. Eller om marknaden för konferenser och kongresser 
avtog för Folkets Hus 2015. 
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Nedan kommer relevant information om de valda organisationerna 
att presenteras, detta för att läsaren skall få en bättre uppfattning 
om Umeå kommun, Visit Umeå och Umeå Folkets Hus. Informat-
ionen är hämtad från organisationernas och kommunens egen in-
ternethemsida. 

1.1 Bakgrund 
 
Umeå Kommun arbetar i en nära samverkan med det lokala och 
regionala näringslivet och dess organisationer, universiteten och 
andra offentliga aktörer. Detta för en näringslivsutveckling och 
tillväxt i staden, Umeå kommun bevakar också näringslivets in-
tressen när det gäller kommunikationer och infrastruktur. Kom-
munen arbetar även med platsmarknadsföring och destinations 
utveckling för att stärka Umeås attraktivitet (umea, 2016).  
Motivering till vald aktör är då Umeå kommun har en större syn på 
globalisering och den snabba tekniska utvecklingen som har lett 
platser till en ökad konkurrens (umea, 2016). Dessutom arbetar 
Umeå kommun med Varumärket ”Umeå vill mer” vilket att en 
grundpelare i uppsatsens analys. 
 
Visit Umeå är ett auktoriserat turistcenter som arbetar med mark-
nadsföring och destinationsutveckling. Visit Umeå arbetar med tre 
olika verksamheter vilka är, handels och centrumutveckling, kon-
ferenser och evenemang samt privat turism. Visit Umeå fungerar 
som ett hjälpmedel att föra bokning av möten, logi och aktiviteter i 
regionen för de aktörer som kan tänkas vilja ta emot besökare. Or-
ganisationen arbetar även med att förmedla information om det 
lokala turistutbudet som presenteras på webbplatsen visitumea.se 
(visitumea, 2016).  
Motivering till vald aktör växte då en av de verksamheterna som 
Visit Umeå arbetar med är konferens och evenemang, dessutom 
arbetar Visit Umeå med platsmarknadsföring och destinationsut-
veckling vilket gjorde att en koppling hittades mellan Visit Umeå 
och Folkets Hus.  
 
Umeå Folkets Hus invigdes 1986 och är belagt i centrala Umeå. I 
dagsläget används lokalerna på Folkets Hus till konferenser och 
kongresser då efterfrågan har ökat efter att allt fler organisationer 
valt att hålla sina årskonferenser i Umeå (Umea.fh, 2016). In-
ternethemsidan för Folkets Hus marknadsför organisationen som 
”den naturliga mötesplatsen i Umeå för kultur, konferens, mat 
och nöje” (Umea.fh, 2016). Folkets Hus har bland många den 
största möteslokalen i staden (Idun) som kapacitetsmässigt tar in 
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1150 människor (Umea.fh, 2016). Motivering till vald aktör är då 
Folkets Hus är den äldsta organisationen för konferenser och kon-
gresser i Umeå och har en av den största konferens och kongress-
lokalerna i Norrland (Umea.fh, 2016). 
 

1.2 Problematik  
 
Som introduktionen ovan belyser är det viktigt för platser att ar-
beta fram ett starkt platsvarumärke genom att marknadsföra des-
tinationen. Detta för att i slutändan få fram ett budskap om att 
staden är attraktiv för att lyckas locka exempelvis affärsbesökare. 
Alltså innebär det för en mötesstad olika aktörer att arbeta och 
lyfta fram platsens attraktivitet och faciliteter. Detta för att kunna 
utveckla destinationen ur ett ekonomiskt perspektiv och få alla 
förmåner som dessa besökare lämnar bakom sig.  
 
Problematiken som denna kandidatuppsats ska analysera är då 
globaliseringen har bidragit med den hårda konkurrensen som 
platser, städer, regioner, länder och kontinenter lever i.  
Frågan blir således hur Umeås olika aktörer arbetar för att mark-
nadsföra staden, samt hur staden Umeå konkurrerar mot de övriga 
städer som också marknadsför sig som konferens- och kongresstä-
der.  
 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Inom ramen för ovanstående problematik har denna uppsats föl-
jande syfte: 
 
Att studera hur Visit Umeå och Folkets Hus arbetar när de attrahe-
rar affärsturism genom konferenser och kongresser. 
Detta för att få en djupare förståelse för Umeå kommuns plats-
marknadsföring och destinationsutveckling i en tid av ökad global 
konkurrens inom besöksnäringen.  
 
 

1. Hur arbetar Visit Umeå och Folkets Hus med plats-
marknadsföring för att attrahera affärsresenärer ge-
nom konferens och kongress? 
 

2. Varför är det viktigt att arbeta med platsmarknadsfö-
ring vid attraherandet av affärsturism till Umeå? 
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Frågeställningen delas upp i två delar där första delen kommer att 
besvaras främst utifrån metodvalet dokumentanalys med hjälp 
utav olika internethemsidor (se referenslista). Frågan kommer 
även att kompletteras med de personligaintervjuerna, där samver-
kan och betydelsen av samarbeten mellan Visit Umeå, Folkets hus 
och Umeå kommun kommer att analyseras och presenteras. 
 
Frågeställningens andra del kommer enbart att besvaras utifrån tre 
intervjuer, eftersom denna del handlar om personliga motiveringar 
om varför det är viktigt att arbeta med platsmarknadsföring.  
 

1.4  Avgränsningar, definitioner och förklaring 
	
Denna uppsats kommer i sin helhet att utgå ifrån ett destinations-
perspektiv, vilket betyder att målet är att studera hur Visit Umeå 
och Folkets Hus arbetar med att platsmarknadsföring för att attra-
hera affärsturism till Umeå och Folkets Hus, vilket är något som 
också återspeglas i uppsatsens syfte. Detta innebär att ett fokus 
kommer att ligga på att studera hur samverkan mellan Visit Umeå 
och Folkets Hus ser ut för att marknadsföra staden som en mötes-
stad. Jag valde således att begränsa uppsatsen genom att studera 
aktörerna Visit Umeå och Folkets Hus sätt att arbeta med plats-
marknadsföring. Detta beslut ledde till att utesluta resterande ak-
törer och organisationer som också arbetar med mötesindustrin 
(konferenser och kongresser) i Umeå. Uppsatsen behandlar också 
information om Umeå Kommun och deras syn på globalisering 
samt deras sätt att arbeta med Umeå som varumärke. Umeå kom-
mun arbetar inte för att attrahera affärsbesökare i samban med 
konferenser och kongresser till Umeå. Därför är kommunen utan-
för min frågeställning, men ändå en viktig del i resultatet. 
 
Nedan följer förklaringar till olika begrepp som kan vara till fördel 
att ha i åtanke då uppsatsen läses. Genom denna uppsats kommer 
läsaren att stötta på begrepp som platsmarknadsföring, destinat-
ion och besökare. Eftersom att uppsatsens kärna är affärsturism i 
samband med konferenser och kongresser, är det viktigt att klar-
göra för läsaren skillnaden mellan konferenser och kongresser.  
 

• Platsmarknadsföring ses som ett komplicerat begrepp som i 
sin helhet kan vara brett. En plats skulle kunna vara allt från 
en hel kontinent, nation, land, region, stad, kommun, eller by 
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(Syssner, 2012, s 11) i uppsatsens resultat är plats: Umeå. 
Platsmarknadsföring är ännu ett ord som är omdebatterat, 
inte minst bland människor som forskar, undervisar eller ar-
betar med marknadsföring. Enligt Josefina Syssner, är defi-
nitionen av platsmarknadsföring ”ett långsiktigt, strategiskt 
arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka 
bilden av en plats” (Syssner, 2012, s 11).  
 

• Destination är ett begrepp som kommer att användas de 
gånger platsmarknadsföring och dess möjligheter diskuteras 
för att stärka attraktiviteten och bilden av en plats. Ordet 
destination är lika brett som ”plats” men i uppsatsens resul-
tat är destination: Umeå. Destination kommer även att skri-
vas då begreppet nämns i intervjuer eller i litteraturen.  
 

• Besökare är ett begrepp som kommer att användas kontinu-
erligt. Besökare innefattar i denna uppsats, personer som re-
ser till andra platser i syfte för affärsturism samt för att delta 
i olika konferenser eller kongresser i andra platser. 

 
• Konferenser är olika deltagande möten som besöks och rikts 

till olika företag. Genom konferenser kan företag få en möj-
lighet att hålla arbetsdiskussioner, olika arbetsrelaterade 
undersökningar och även komma fram till problemlösningar 
som kan uppstå hos olika företag. Konferenser är oftast kort-
variga men innehåller specifika mål, dessutom är konferen-
ser i allmänhet utformade i mindre skala än en kongress. 
(Rogers, 2008, s 20)  

 
• Kongresser besöks regelbundet av stora grupper individer, 

och i allmänhet kommer dessa människor för att diskutera 
ett visst ämne. En kongress hålls oftast under en längre pe-
riod så som under flera dagar, därför brukar kongresser vara 
uppdela i olika sessioner, detta till skillnad från konferenser. 
(Rogers, 2008, s 20) 
Som tumregel har det föreslagits att en kongress bör ha 
minst 144 deltagare, och därför är kongresser lokaliserade i 
större lokaler och platser. På individnivån är kongresser be-
tydligt större än konferenser. Eftersom kongresser hålls un-
der minst en dag, är en högtidlig middag eller en bankett del 
av programmet (svenskamoten.se). 
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1.5 Påstådda förmåner med konferens och affärsrelaterad 
turism. 
 	
Konferens och affärsrelaterad turism efterfrågar en hög kvalité på 
tjänster som i sin tur består av höga kostnader och därför blir det 
en hög avkastning från turisterna till marknaden. Ju större köp-
kraft turismen har desto större ekonomiska fördelar blir det för 
värddestinationen. Denna avkastning kan därmed investeras i till-
exempel infrastruktur och platsmarknadsföring (Rogers, 2008, s 
27). Dessutom äger konferenser och affärsrelaterad turism rum 
under hela året. Under hösten och våren har konferenser och af-
färsturismen sin högsäsong, självklart kan konferenser och affärs-
möten även anordnas under vintermånaderna. Januari, juli och 
augusti är de månader med minst aktiviteter i det norra jordklotet. 
Vilket är en fördel som innebär att det inte finns någon konflikt 
mellan efterfrågan på fritidsturism och affärsturism, utan de kom-
pletterar varandra (Rogers, 2008). Att konferenser och affärsmö-
ten äger rum under hela året, leder till skapandet och upprätthåll-
ningen av permanenta arbetstillfällen, detta till skillnad mot sä-
song och tillfälliga arbeten som är en frekvent egenskap av fritids-
turism (Rogers 2008, s 27-28). 
 

1.6 Disposition 
	
Uppsatsens första kapitel redogör en introduktion samt bakgrund 
över det valda ämnet som studeras inför denna kandidatuppsats. 
Detta kapitel är sammankopplad till uppsatsens problematik, syfte 
och frågeställningar samt följt av avgränsningar, definitioner och 
förklaringar.  
 
Uppsatsens andra kapitel består utav tidigare forskning samt litte-
raturgenomgång. De olika teorier är baserade kring Globalisering-
ens påverkan på platser, platsmarknadsföringens konkurrens, sta-
den som ett ”varumärke” och teorier över konferenser och kon-
gresser i en global kontext.  
 
Uppsatsens tredje kapitel beskriver studiens genomförande, här 
redovisas metodvalet samt det insamlade materialet, bearbetning-
en av empirimaterialet samt avslutningsvis metodkritiken.   
 
 
 



	 8	

Uppsatsens fjärde kapitel presenterar studiens resultat, resultatde-
len består utav den insamlade empirin i form av intervjupersoner-
nas syn och erfarenhet kring ämnet samt dokumentanalysens re-
sultat. 
 
Uppsatsens femte kapitel består utav en diskussion där jag som 
forskare kommer att upprepa syftet och frågeställningar samt vissa 
att uppsatsens syfte har blivit uppnått. 
 
Uppsatsens sjätte kapitel består utav en slutsats, resultatet och 
diskussionen från tidigare kapitel kommer här att kopplas till teo-
rin. Det vill säga att resonera kring hur empirin (mitt material) bi-
drar till befintlig litteratur (teori).   

2. TEORI 
	
Detta kapitel inleds med att beskriva globaliseringens påverkan 
och effekt på konkurrens mellan olika platser och städer. Kapitlet 
kommer även att presentera förslag på olika teorier och strategier 
kring hur och varför platser bör arbeta med platsmarknadsföring, 
för att locka till sig besökare i samband med konferenser och kon-
gresser. Det som också är en del i detta kapitel är innebörden i 
”platsen som varumärke” där ett exempel om staden Glasgow 
kommer att presenteras. Till sist kommer kapitlet att presentera en 
positioneringsteori samt en inblick i konferenser och kongresser 
som en global industri. 

2.1 Globalisering 
	
Globaliseringen har orsakat att platser alltmer hamnar i en global 
konkurrens med varandra. (Bohlin & Elbe, 2007, s 200).  
 

”I dagens globaliserade värld blir olika regioners unika egen-
skaper alltmer avgörande, för att skapa utveckling och tillväxt. 
Det krävs ständigt utveckling av dessa egenskaper och en för-

måga att kommunicera sina unika egenskaper utanför regionens 
gränser (…)” (Bohlin & Elbe, 2007, s 118). 

 
Den globala konkurrensen handlar om att locka till sig turister, in-
vesterare, nya medborgare och affärsbesökare till en specifik plats 
(Bohlin & Elbe, 2007, s 200). Det innebär att platser som städer el-
ler regioner behöver arbeta med strategisk platsmarknadsföring, 
för att på en internationell marknad klara av konkurrensen och 
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lyckas locka till sig dessa människor och ting (Bohlin & Elbe, 2007, 
s 200). Innebörden av strategisk platsmarknadsföring är att det 
krävs fyra olika aktiviteter som bör vara säkerställda på en desti-
nationsnivå (Bohlin & Elbe, 2007, s 201): 
 

1. Tillgång till kommunala tjänster och produkter. 
2. Möjlighet att erbjuda olika typer av stimuli för användandet 

av kommunala tjänster och produkter 
3. Tillförlitlig distribution av tjänster och produkter 
4. Marknadsföring av platsens eller regionens unika kvaliteter  

 

2.2 Platsmarknadsföringens konkurrens 
 
När organisationer konkurrerar med varandra innebär det en 
kamp om olika resurser som ligger utanför organisationers händer 
(Larson, 2003, s 183). Exempel på konkurrens om resurser inom 
turistföretag och organisationer som andornar konferenser och 
kongresser, är kampen om platsen för att locka till sig besökare 
(Larson, 2003, s 183).  
Genom att organisationer samverkar med varandra väcks en möj-
lighet att nå resurser utom organisationernas kontroll, vilket leder 
till att organisationer åstadkommer ett gemensamt mål. Mark-
nadsföring och platsmarknadsföring är en typisk samverkan mel-
lan turistorganisationer och organisationer som arbetar med kon-
ferenser och kongresser. (Larson, 2003, s 184).  
Platsers internationella konkurrens kan även ses på ett negativt 
sätt då destinationer förlorar det som är unikt för just den platsen 
eftersom att konkurrensen talar för att vi människor ska se platser 
ur en global marknad. Vilket betyder att starka varumärken och 
olika framgångsrika och vinnande koncept kopieras från plats till 
plats. Det innebär att samtidigt som det lokala tjänste- och pro-
duktutbudet alltmer blir homogent, försöker de lokala aktörer som 
arbetar med platsmarknadsföring att lyfta fram det unika för plat-
sen (Bohlin & Elbe, 2007, s 201).  
 
För att framgångsrikt attrahera affärsturism till en destination be-
höver platser framhäva de lokala upplevelserna och associeras med 
positiva bilder genom exempelvis platsens kultur (Bohlin & Elbe, 
2007). 
Bohlin & Elbe (2007) menar att platsens image är en övergripande 
bild som riktas och visas utåt för att platsen skall uppfattas som at-
traktiv (Bohlin & Elbe, 2007). Författaren Josefina Syssner gör tre 
olika antaganden som hon påstår visa den förmedlade bilden av en 



	 10	

plats. Denna bild kan riktas åt flera håll samtidigt beroende på vem 
bilden förmedlas till (se figur 1). Antingen riktas bilden av platsen 
för själva befolkningen, för beslutsfattarna eller för besökarna och 
det är då platsens bild riktas utåt.  
När bilden av en plats riktas utåt betyder det att den riktas mot be-
sökarna. Syssner (2012) menar att med hjälp av platsmarknadsfö-
ring kan en plats varumärken stärkas på ett sådant sätt som många 
personer kan komma att känna igen och dessutom förknippas plat-
sen positivt (Syssner, 2012, s 14-15).  

 

 

 

En platsbild kan byggas genom ett landskap, produktionsformer, 
kultur och olika traditioner som anses vara typiska för platsen 
(Bohlin & Elbe, 2007). Platsens bild kan även byggas upp genom 
besökarnas egna erfarenheter och likaså påverkas en plats bild ge-
nom att andra personer eller bekanta talar om platsen. Media och 
reklam påverkar hur vi människor formar en uppfattning om vad 
en plats är för typ av plats, vad platsen står för och vilken identitet 
den har (Bohlin & Elbe, 2007).  
Aktörer och organisationer som arbetar med platsmarknadsföring 
kan inte använda vilka argument eller förmedla vilka bilder som 
helst för att göra en plats attraktiv eller spännande. 
För skapa en trovärdig platsbild hos de potentiella besökarna bör 
platsen marknadsföras med redan etablerade bilder och idéer som 
exempelvis platsens historia, natur eller kultur (Bohlin & Elbe, 
2007). Idag finns det redan etablerade bilder och strategier som 
nästan alla regioner, städer och kommuner använder för att mark-
nadsföra sig mot omvärlden och konkurrera mot andra platser. 
Vilket är att förstärka eller skapa en ny bild av platsen genom lyfta 

Den		
							Den	förmedlade	bilden	av	platsen	 Besökar-

na	
Befolkningen	

Beslutsfattarna	

Figur 1: Tre dimensioner av platsmarkmarknadsföring  
(Syssner, 2012, sid 15) 



	 11	

upp kulturen (Bohlin & Elbe, 2007). Det kan effektivt göras genom 
att förknippa platsens kultur med traditioner, aktiviteter eller ha 
en koppling till kulturella produkter för att kulturen skall anses at-
traktiv eller genuin (Bohlin & Elbe, 2007). 

2.3 Staden som varumärke 
	
Precis som många eller nästan alla olika produkter som använder 
sig av marknadsföring för att nå en hög avkastning, har platser 
börjat applicera olika marknadsföringsteorier. Idag anses plats-
marknadsföring som ett verktyg eller nyckel för framgång och 
avancemang för städer, regioner och länder (Rogers, 2008).  
Rogers (2008) tar det upp ett exempel på hur staden Glasgow (som 
utsågs som vinnare året 2006 för att ha lanserat den bästa plats-
marknadsföring av staden Glasgow) hävdar att: 
 
”a positive and unique image is the primary reason why visitors 
choose a city for a short break, the overriding reason why a con-

vention organizer selects one destination over another and the 
impetus behind an investor believing in the lifestyle values Glas-
gow offers. The management of that image, effectively position-
ing the city in a coherent, consistent way, is fundamental to en-

suring future economic success.” (Rogers, 2008, s 130-131). 
 
Det ovanstående citatet, beskriver att den främsta anledningen till 
att besökare väljer att besöka en specifik plats, är om platsen kopp-
las med en positiv och unik bild. Detta för att konferensarrangören 
ska tro i destinationens utbud och atmosfär, för att vilja investera 
och anordna sina möten på den valda destinationen. I princip är 
hanteringen av platsens bild grundläggande för att säkerställa en 
ekonomisk framgång. 
 
En effektiv marknadsföringsplanering kan vara den stora fram-
gången för en destination eller mötesplats. Därför är det viktigt att 
marknadsföringschefer som grundläggande för sitt arbete ägnar 
mycket tid och energi åt att platsmarknadsföra destinationen och 
även planera för framtiden (Davidson & Rogers, 2006). Plats-
marknadsföring och varumärkesuppbyggnad av en plats, är en 
teknik för att i en konkret form påverka uppfattningen av en plats 
(Larson, 2003). De olika tekniker som turistorganisationer använ-
der sig av, ses som ett sätt att påverka bilden av staden för att locka 
och generera lönsamma besökare till en destination (Larson, 
2003). Kort sagt har de flesta turistorganisationer som uppgift att 
utveckla och bevara stadens varumärke genom platsmarknadsfö-
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ring. När städer betraktas med ett varumärke brukar det betyda att 
”turistchefer” för de olika turistorganisationer ifrågasätter och dis-
kuterar hur städer bör och ska utvecklas för att nå en stor andel 
besökare (Larson, 2003). Ett sätt att arbeta med detta är att lyfta 
fram stadens identitet och unika karaktärsdrag och få dem poten-
tiella besökarna medvetna om dessa olika aspekter för att på så sätt 
locka turister och affärsrelaterade besökare (Larson, 2003). 
 
En av de bakomliggande orsakerna till platsers konkurrens är da-
gens globalisering. Nutidens globalisering gör att städer måste 
jämföras och positioneras på ett liknade sätt till övriga internation-
ella städer. Ett positivt sätt att locka till sig turister och samtidigt 
förändra den framtida bilden av staden är att arrangera internat-
ionella mega evenemang som tillexempel OS (Olympiska spelen) 
eller bli ”Europeisk kulturhuvudstad” (Larson, 2003). 
 

2.3.1 Positionering 
	
Genom positionering kan ett platsvarumärke ställas mot konkur-
renternas det vill säga andra platsers varumärke. Detta görs för att 
frånskiljas och på så sätt kunna kommunicera till sin målgrupp och 
besökare på ett unikt sätt. Positioneringen behöver för att bli effek-
tiv och lyckad en tydlig bild av hur kategoribehovet skall tillfreds-
ställas.  Positionering som författaren Henri Uggla förklarar är ett 
uttryck för pris, plats, produkt och påverkan av en produkt eller 
varumärke. Där positioneringen förmedlar information om hur en 
produkt skall prissättas, vad produkten har för påverkan, dess kva-
litetsnivå och slutligen de relevanta distributionskanalerna (Uggla, 
2006, s 109). 
  

2.4 Konferenser och kongresser som en global industri 
	
Konferenser och kongresser påstås vara en relativ ung industri 
som utvecklas, växer och mognar i en snabb takt. Konferenser an-
ses vara en del av affärsturismen eller inom ramen för evene-
mangsturism. Konferenser och kongresser ses även som en liten 
del utav den breda turismnäringen (Rogers, 2008, s 1). Trots det, 
är konferens och affärsturism en viktig del i turismsektorn som i 
alla dess former ses som världens största industri. Globaliseringen 
har även ökat intresset och öppnat portar för att hålla konferenser 
och kongresser på olika anläggningar i olika platser och på olika 
destinationer (Rogers, 2008, s 9). 
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Varje konferensdestination måste innehålla en rad arenor, anlägg-
ningar, sevärdheter, support och lämplig infrastruktur för att 
kunna locka konferensföretag. Detta för att Konferens och kongress-
industrin är som tidigare skrivet en viktig del av det ekonomiska 
kretsloppet av utvecklingen för en plats (Rogers, 2008).  

3. METOD  
 
Innehållet i detta kapitel redovisar valet av de metoder som kom-
mer att användas i denna kandidatuppsats. Nedan kommer det att 
argumenteras för val av metod, samt hur genomförandet och bear-
betningen av de valda metoderna ser ut. Kapitlet kommer avslut-
ningsvis att redovisa ett kritiskt ställningstagande mot den valda 
metoden (Metodkritik).	

3.1 Forskningsmetod 
	
De två olika metoder som har använts i denna uppsats är en 
dokumentanalys och en forskningsmetod i form av intervjuer.  
För att behandla ämnet på djupet har jag efter granskning av äm-
net som ska studeras medvetet valt dessa två olika metoder. Ge-
nom att arbeta med dokumentanalys kan relevanta internethemsi-
dor för denna uppsats granskas och därmed kan dokumentana-
lysen kompletteras genom de valda intervjuerna. Detta för att få en 
större förståelse över ämnet och för att analysera om det som 
skrivs på internethemsidorna angående platsmarknadsföring, po-
sitionering, Umeå som varumärke och samverkan med andra aktö-
rer stämmer överens med intervjupersonernas egna ord. 
 

3.1.2 Dokumentanalys 
	
Denscombe (2009) menar att dokumentanalys kan i sig betraktas 
som en ”datakälla” och ses som ett alternativ till andra metoder för 
empiriinsamling, exempelvis frågeformulär, intervjuer och obser-
vationer. Det finns olika typer av dokument, men det relevanta i 
denna uppsats är att analysera webbplatser och internethemsidor 
som berör ämnet som har valts för denna kandidatuppsats. Det vill 
säga att studera internethemsidor för insamling av information 
kring Umeå som varumärke, platsmarknadsföring, information om 
organisationer som Visit Umeå, Folkets Hus, information om 
Umeå kommun, samt information om konferenser och kongresser.  
Internethemsidor och dess innehåll kan analyseras genom texter 
och bilder (Denscombe, 2009). Genom att studera internethemsi-
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dor kan en förståelse skapas över hur mycket det har skrivits om 
ämnet, samt för att kunna samla in information för fortsatt arbete. 
När dokumentanalys används är det viktigt att känna till dess in-
nehållsanalys, vilket är en metod som hjälper forskaren att analy-
sera innehållet i en dokumentanalys (Denscombe, 2009).  
Innehållsanalysen blir således en logisk procedur att följa då fors-
karen arbetar för en insamling av empiri (Denscombe, 2009) de 
steg som har följts är.  
 

• Välj ett lämpligt textavsnitt eller bildurval.  
• Brytt ner texten i mindre enheter.  
• Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data 

           (Denscombe, 2009). 
 
Det som till en början blev intressant för analysen var att under-
söka beskrivande statistik i form utav siffror på exempelvis genom-
snittlig spendering för en kongressdeltagare per övernattning. Följt 
av att undersöka beläggning på hotell och konferenser i Umeå samt 
ekonomiska effekter som en affärsbesökare lämnar bakom sig. 
Dock är inte något av detta en del i uppsatsen utan detta var det 
första materialet som samlades. Uppsatsen började få sin nuva-
rande struktur då ämnet smalnades av och undersökningen rikta-
des mer mot Umeå samt stadens sätt att arbeta med platsmark-
nadsföring för att locka affärsbesökare. Utöver det har en mer 
överblickade information om Visit Umeås samarbete med Con-
vention Bureaus och dess nätverk samlats in för att förstå vikten i 
konferens och kongressindustrin för en stad (se referenslistan för 
en lista över Internetkällor som ingår i analysen).  
 
Efter att ha samlat in en bred empiridata kom insamlingen att 
smalnas av ännu en gång för att försöka samla in information kring 
platsmarknadsföringens konkurrens och Umeås sätt att hantera 
konkurrensen (se referenslistan).  
 
Till sist har min empiriinsamling fokuserats på Visit Umeå, Folkets 
Hus och Umeå kommuns sätt att arbeta med platsmarknadsföring 
och destinations utveckling. Följt av att undersöka hur samarbetet 
mellan Visit Umeå och Folkets Hus ser ut för att attrahera affärs-
turismen till staden och till Folkets Hus (se referenslistan).  
 
Denscombe (2009) menar att när en forskare arbetar med doku-
mentanalys är det viktigt att aldrig acceptera dokumentära källor 
”som de är”. Validitet är något som måste fastställas och får inte 
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tas förgivet, därför bör dokument utvärderas i förhållande till fyra 
kriterier, vilka är autenticitet, trovärdighet, representativitet och 
innebörd (Denscombe, 2009).  
 
Autencitet: ifrågasätter dokumentets äkta ursprung, kan forskaren 
verkligen vara säker på att dokumentet är vad de utger sig för att 
vara?  
 
Trovärdighet: ifrågasätter om innehållet är riktigt.  
 
Representativitet: ifrågasätter om dokumentet är typiskt för sitt 
slag. Är dokumentet fullständigt, har det redigerats och hur be-
handlas innehållet i dess kontext?  
 
Innebörd: Ifrågasätter om innebörden är tydlig och entydig. Inne-
håller dokumentet saker som är osagda och sådant som måste lä-
sas mellan raderna (Denscombe, 2009). 
 
Det ovan nämnda har jag noggrant tagit ställning till och haft i 
åtanke då alla olika internethemsidor har granskats. Under avsnit-
tet för metodkritiken ställer jag mig som forskare kritiskt i förhåll-
ningssätt till det fyra ovan nämnda kriterier och till min empiri 
som hämtats från dokumentanalysen (se metodkritik).  

	
3.1.3 Intervjuer 
	
Att arbeta med intervjuer blev ett alternativ då jag kan välja speci-
fika frågor som anses behöver bli besvarade för att åstadkomma ett 
bra resultat i denna uppsats. Denscombe (2009) menar att inter-
vjuer är mycket mer än bara en konversation. Intervjuer innefattar 
en rad olika antaganden och kunskaper om en specifik situation el-
ler ämne som en konversation vanligtvis inte skulle associeras med 
(Denscombe, 2009). Det finns olika typer av intervjuer men upp-
satsen kommer att fokusera på personliga semistrukturerade in-
tervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer är som Denscombe (2016) menar en 
färdig lista med ämnen som skall behandlas genom olika frågor 
som intervjuaren önskar få besvarade. Vid denna typ av intervjuer 
är det viktigt att nyckelpersonen som blir intervjuad får en möjlig-
het att tänka och utveckla sina idéer för att tala utförligt om ämnet 
som intervjuaren tar upp (Denscombe, 2016). Valet för de semi-
strukturerade intervjuerna ligger i grund att få en djupare förstå-
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else över det valda ämnet då möjligheten att ställa önskade frågor 
ges genom en semistrukturerad intervju. 
Det som åstadkoms genom en semistrukturerad intervju är en in-
sikt i åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter kring ämnet 
som skall studeras, vilket gör metoden lämplig (Denscombe, 
2009).  
 
Intervjufrågorna kommer att ändras från nyckelperson till nyckel-
person, detta eftersom att nyckelpersonerna besitter olika kun-
skaper om ämnet samt att de arbetar för olika organisationer och 
har olika titel och arbetsuppgifter inom respektive organisation (se 
Bilaga 1). Detta är något som Denscombe (2016) argumenterar för 
att göra vid valet av semistrukturerade intervjuer, då forskaren får 
möjlighet att komplettera empirin med hjälp utav nya frågor.  
 
Ett av de vanligaste angreppssätt för kvalitativ data är det som kal-
las för ”tematisk analys” (Bryman, 2011). När det gäller bearbet-
ning av intervjumaterial har det i samband med transkriberingen, 
letats fram teman i tre olika utskrifter (transkribering). Enligt 
Denscombe (2016) skall forskaren helst undvika att dra slutsatser 
utifrån en enda intervju och istället bearbeta det empiriska materi-
alet på ett säkrare sätt. Att hitta teman i de olika intervjuerna är ett 
sätt att bearbeta det empiriska materialet, genom att formulera 
tema som framträder i flera intervjuer. Ett återkommande tema i 
flera intervjuer indikerar på att det som sägs är viktigt och forska-
ren bör sätta ett större tillit, än om det bara är en enda intervjuper-
son som tar upp det uttalandet.  
Det kan vara enkelt att tro att utskriften av en ljudupptagning är 
enkel, men i själva verket är det en bearbetning som är tidskrä-
vande (Denscombe, 2009). För att transkriberingen skulle uppfatt-
tas så korrekt som möjligt, lästes den flertals gånger. Sista gånger-
na transkriberingen lästes markerades meningar och ord i texten 
som då ansågs ha en stor betydelse för uppsatsens resultat, detta 
genom att markera ord och meningar i de tre olika transkribering-
arna för att hitta gemensamma teman i transkriberingen. Vilket 
underlättade insamlingen av relevant intervjumaterial och på så 
vis skapades olika betydelsefulla teman som återspeglas och an-
vänds i uppsatsens resultat. En viktig process i bearbetningen av 
intervjuempiri ligger i grund till att komplettera de elektroniska 
källor som används genom dokumentanalys.  
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3.2 Urval 
 
För att göra personliga intervjuer bör de personer som skall bli in-
tervjuade först och främst kunna vara tillgängliga genom att vara 
bosatta inom ett rimligt reseavstånd och vara beredda att ägna nå-
gon timme av deras tid för att hjälpa till med studien (Denscombe, 
2009). Intervjuer kan även göras via skype eller telefon och då spe-
lar avståndet mellan nyckelpersonen och intervjuaren mindre roll. 
Valet av intervjupersoner föll inom den geografiska ramen för 
Umeå då de valda organisationer för denna studie är verksamma 
med platsmarkandsföring och affärsbesökare för staden.  
En annan orsak till varför uppsatsen valdes att begränsas i staden 
Umeå är för att studera året efter att Umeå har varit Europas Kul-
turhuvudstad, det vill säga att studera beläggningen på konferen-
ser och kongresser 2015.   
 
Valet av respondenter grundades i att kunskapsmässigt försöka 
hitta nyckelpersoner som anses relevanta för ämnet och inom de 
olika organisationer som uppsatsen kommer att handla om. De 
valda nyckelpersonerna för intervjuerna är enligt Denscombe 
(2009) en bra källa för arbetet då nyckelpersonerna besitter kun-
skap, intresse eller erfarenhet om ämnet. Därför handplockade jag 
tre olika personer vilket jag anser befinner sig i en position där de 
har kunskaper om ämnet som jag skall studera. De tre olika perso-
ner som kommer att intervjuas har en högt uppsatt position i re-
spektive organisation.  
 
Intervjuperson ett heter Tomas Renkonen och har en sälj- och 
marknadsansvarigtitel på Folkets Hus i Umeå. Tomas arbetsupp-
gifter och ansvar är in försäljning för Folkets Hus, även se till att 
lokalerna blir bokade med konferenser och kongresser samt att ar-
beta med Folkets Hus varumärke för att synas och höras.    
 
Intervjuperson två heter Gabriella Hed Vall och är ansvarig för mö-
ten och konferenser på organisationen Visit Umeå. Gabriellas ar-
betsuppgift är att skapa relationer och lokala kontakter med orga-
nisationer som kan tänkas vara värdar för konferenser eller kon-
gresser. Det kan vara allt från Umeå universitet, sjukhuset eller 
Folkets Hus med fler.  
 
Intervjuperson tre heter Anna Molin och arbetar som näringsut-
vecklare för besöksnäringen på Umeå kommun. Annas arbetsupp-
gifter går ut på att strategiskt och långsiktigt arbeta med de olika 
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besöksnäringsfrågor, framförallt hur hon som kommunaltjänste-
man kan hjälpa företag att etablera sig i Umeå för att på långsikt 
hjälpa och utveckla turismen i Umeå.  
 
Tomas Renkonen och Gabriella Hed Vall har erfarenhet inom be-
söksnäringen, affärsbesökare i samband med konferenser och kon-
gresser, platsmarknadsföring och destinationsutveckling. Anna 
Molin besitter kunskap om Umeå som varumärke, positionering 
för staden samt en större förståelse över den globala konkurrensen 
då hon arbetar för kommunen.  
Som forskare i denna uppsats anser att dessa tre olika intervjuper-
soner har en bra kombination av kunskaper för att nå ett önskvärt 
resultat i syfte att kunna besvara min frågeställning. 
 
Viktigt att ha i åtanke när resultatet i denna uppsats läses är att 
dessa tre olika intervjupersoner arbetar med platsmarknadsföring, 
Varumärke, positionering, allmän marknadsföring för sin organi-
sation där de arbetar samt att det finns ett samarbete mellan orga-
nisationerna och kommunen. Vilket betyder att de kommer att 
tycka att platsmarknadsföring och varumärke är viktigt för en glo-
bal överlevnad eller för att lyckas locka konferenser och kongresser 
till Umeå och Folkets Hus. Arbetet hade fått ett annat resultat om 
andra intervjupersoner hade intervjuats.    
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3.3 Empiriinsamling  
	
De empiriska data som har samlats in för denna uppsats har skett 
genom att besöka olika relevanta internethemsidor (se referens-
lista) samt genom tre olika semistrukturerade personliga inter-
vjuer. Denscombe (2009) talar för att den vanligaste typen av se-
mistrukturerade intervjuer är de personligaintervjuer som innebär 
ett möte mellan en forskare och en informant (Denscombe, 2009). 
Intervjuerna är uppdelade i tre huvudteman där första delen består 
av inledande och ”enkla” frågor. 
Denscombe (2009) menar att den första frågan är särskilt viktig 
för intervjun då frågan skall ge den intervjuade möjlighet att 
slappna av och finna sig till rätta. Exempelvis kan intervjun inledas 
genom att fråga om personen själva eller dennes roll i verksamhet-
en. Andra delen av intervjuerna är frågor som berör verksamheten 
och dess sätt att arbeta. Till sist några avslutande frågor (se bilaga 
1). Alla intervjuer har spelats in på min mobiltelefon, detta efter att 
den intervjuade har gett mig tillåtelse att få spela in och efter att 
intervjupersonerna har fått en bekräftelse på att det som sägs un-
der intervjun kommer att behandlas konfidentiellt (Denscombe, 
2009). Intervjuerna varade mellan 20 till 30 minuter i en lagom 
isolerad miljö. Denscombe (2009) menar att människor inte skall 
lida någon skada genom att medverka i ett forskningsprojekt. Där-
för är det viktigt att skydda deltagarnas intresse, och identitet om 
så önskas. Detta är någonting som jag har haft i åtanke, men ef-
tersom att uppsatsen varken behandlar ett kritiskt eller ett känsligt 
ämne, behövde inte intervjupersoner vara anonyma.  
 

3.4 Metodkritik 
	
Under denna uppsats har jag haft i åtanke den kritiken som finns 
för metodvalet, detta eftersom att det finns en möjlighet att upp-
satsens metod blir ifrågasatt. En kritik för metodvalet är att det 
bara har genomförts tre olika intervjuer och inga fler. Dessa tre 
olika intervjuer varken beskriver eller svarar generellt på min in-
tervjuguide. Det vill säga att jag har tre personers åsikter, kun-
skaper och erfarenheter i min empiri och inte en generell bild över 
Umeås alla aktörer. Det som sägs under intervjuerna eller det som 
skrivs på de internethemsidorna som dokumentanalysen baserar 
på, ger alltså inte en generell bild på att platsmarknadsföring alltid 
är bra. Inte heller det som Folkets Hus eller Visit Umeå arbetar 
med eller står för gäller för alla andra aktörer i Umeå. 
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Samtidigt vill jag i denna uppsats inte ha en generell bild, utan svar 
från de olika organisationer som jag har valt att fokusera på. Detta 
för att få en mer konkret och en högre kvalité på uppsatsen då 
uppsatsen behandlar ett fåtal organisationer och inte alla som ar-
betar med affärsbesökare.  
 
Den valda metoden (dokumentanalys) kommer att ha en stor vikt i 
uppsatsens resultat, vilket betyder att internethemsidor som 
kommer att vara en del av dokumentanalysen bör ses med ett käll-
kritiskt öga. Detta eftersom att det flesta internethemsidor som 
kommer att studeras är webbplatser för de valda organisationerna. 
Dessa organisationer arbetar med marknadsföring för sin egen or-
ganisation samt med platsmarknadsföring, vilket betyder att inne-
hållet i dessa internethemsidor är till för att sälja och få läsaren 
övertygad om att det som erbjuds eller marknadsförs är det bästa. 
Ännu en viktig kritik mot dessa internethemsidor är då deras in-
formation är föränderlig över tid, vilket betyder att det som skrivs 
nu kan med tiden ändras. 
Källornas trovärdighet är en nackdel när man arbetar med doku-
mentanalys.  
Här bör forskaren göra en bedömning om källans auktoritet och 
tillvägagångssätt som har använts för att kunna avgöra dokumen-
tens trovärdighet (Denscombe, 2009). De internethemsidor som 
har använts inför empiriinsamlingen är de som tillhör Umeå 
kommun, Visit Umeå och Folkets Hus. Dessa hemsidor har även 
länkat mig vidare från till andra internethemsidor och dessa källor 
får vi anse vara trovärdiga.  
 
Representativitet i de valda internethemsidor är typiska för sitt 
slag med tanke på att dessa internethemsidor vill och försöker 
framstå som de bästa organisationer Umeåstad. Innehållet för 
dessa internethemsidor är också föränderliga vilket betyder att det 
som skrivs idag kan ändras med tiden då informationen ändras.  
 
Innebörden i de valda internethemsidorna är väl genomtänkt pre-
cis som marknadsföring ska vara. Det är inte mycket som är osagd 
i internethemsidorna, snarare tvärtom men som tidigare nämnt 
bör dessa internet i överlag ses med ett källkritiskt öga då deras in-
formation är till för att sälja och informationen skrivs för att locka 
affärsbesökare.  
 
 



	 21	

En kvantitativ studie hade fungerat bra som empiriinsamling för 
denna uppsats. Vilket hade gett uppsatsen en mer konkret data 
över exempelvis ekonomiska intäkter eller antal belagda konferen-
ser och kongresser under året 2015, men resultatet i denna uppsats 
hade fått annat fokus jämfört med nu.    

4. RESULTAT 
	
Detta kapitel kommer inledningsvis att innefatta kommunens syn 
på globalisering och hur de arbetar med besöksnäringsfrågor. Vi-
dare kommer kapitlet att bestå av information kring staden Umeå 
som ett ”varumärke” och positioneringsstrategi hos Visit Umeå och 
Folkets Hus där exempel om kulturhuvudstadsåret tas upp. Ka-
pitlet kommer även att presentera hur organisationerna Visit 
Umeå och Folkets Hus arbetar med platsmarknadsföring, destinat-
ionsutveckling och konkurrens. För att slutligen i kapitlet skriva 
om samverkan mellan Visit Umeå och Folkets Hus.  
 

4.1 Kommunens syn på besöksnäringsfrågor och globalisering 
 
Sedan den 29e februari 2016 etablerades en ny tjänst i Umeå som 
numera heter näringslivsutvecklare för besöksnäringen. Anna Mo-
lin som är anställd för Umeå kommun och dessutom en av nyckel-
personerna som har blivit intervjuade, arbetar med denna tjänst 
som innebär att strategiskt och långsiktigt arbeta med besöksnä-
ringsfrågor.  
 

 ”Mitt arbete handlar framförallt om hur vi som kommun 
kan hjälpa till att utveckla besöksnäringen på lång sikt. 
Som kommunaltjänsteman hjälper vi även till så att företag 
som gynnar besöksnäringen etablerar sig på marknaden.” 
Anna Molin, Umeå kommun. 

 
Att arbeta långsiktigt med besöksnäringsfrågor innebär enligt 
Anna Molin att dels förstå vad besökaren vill ha när hen besöker 
en specifik plats. Ännu viktigare är att arbeta fram platsens attrak-
tivitet och utveckla platsens varumärke. Dagens globala marknad 
ökar konkurrensen mellan platser, vilket i dagsläge har gjort att 
platser blir attraktivare genom att det byggs nytt i staden. Oftast är 
det ganska dyrt och inte helt möjligt att göra satsningar på alla 
platser. Ett alternativ att försöka göra sig konkurrenskraftig på den 
internationella marknaden är dels att lyfta upp det unika i platsen 
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men också att arbeta fram och utveckla det som redan finns på 
plats, vilket kan vara dess natur eller kultur. Internationellt kon-
kurrerar Umeå med dem som arbetar med snö, is och kyla, det vill 
säga att staden konkurrerar med platser och länder som har 
samma breddgrader som Umeå, berättar Anna Molin.  

 
”Varför skall besökare åka till Schweiz då de skall åka ski-
dor och varför kommer de inte till oss istället, eller varför 
skall man åka till Umeå när man kan åka till New York? Vi 
konkurrerar med precis vad som helst. Frågan blir således 
vad människor har på sin ”att göra lista”. Dessutom gäller 
att hitta det som är unikt för oss. ”Anna Molin, Umeå kom-
mun. 

 
Utöver kommunens syn på besöksnäringsfrågor och globalisering, 
arbetar organisationen Visit Umeå med platsmarknadsföring och 
destinationsutveckling i Umeå. Detta för att bland annat arbeta 
fram platsens attraktivitet så att staden kan ses som konkurrens-
kraftig då det gäller att locka besökare. Organisationen Visit Umeå 
är även medlemmar i Swedish Network of Convention Bureaus 
(SNCVB) som arbetar med två olika huvudfokusområden vilka är 
affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla 
svensk besöksnäringsindustri. Idag finns det 22 stycken olika Con-
vention Bureaus utspridda över hela Sverige (sncvb, 2016). Anled-
ningen att Visit Umeå är medlemmar i Convention Bureaus är då 
en av organisationens främsta arbetsuppgifter går ut på att locka 
konferenser och evenemang till Umeå (visitumea, 2016).  
  

”Vi på Visit Umeå ingår i ett nätverk kallad Convention Bu-
reau och vi är en av de 22 olika destinationerna runt om i 
landet. Det vi gör i det nätverket är att vi utbyter kunskap 
om konferens och mötesbranschen.” Gabriella Hed Vall, Visit 
Umeå. 

 
En Convention Bureau (CVB) är en icke vinstdrivande organisation 
som arbetar strategiskt med destinationsutveckling och plats-
marknadsföring för sina medlemmar (destinationer). En CVB bi-
drar alltså långsiktigt med att stärka en plats tillväxt och varu-
märke som i denna uppsats kommer att handla om varumärket 
Umeå (sncvb, 2016).  
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4.2 Umeå som varumärke 
	
Varumärket Umeå grundas i ett bakgrundsarbete som går ut på att 
lyfta fram positiva bilder av Umeå. Detta görs genom att fråga 
umeborna om deras bild om Umeå. Kommunens anledning att 
stärka Umeås varumärke genom umebornas synpunkter är att alla 
som bor och verkar i Umeå är en del i hur stadens framtid kommer 
att formas. ”Ju fler som engagerar sig för stadens bästa, desto 
större är chansen att vi lyckas” skrivs det på kommunens in-
ternethemsida (umea, 2016).  
Varumärket Umeå, marknadsförs med titeln ”Umeå vill mer” 
kommunens hemsida beskriver Umeå som en stad där forskning, 
IT, bioteknik, kultur och verksamhetsindustri ligger i topp för sta-
den. Umeå har vuxit mer än de flesta svenska städer under 2000-
talet, vilket är en framgång där Umeå inte får känna sig bekväma i, 
utan att staden och människor som bor i Umeå måste vilja mer. 
Om staden fortsätter att utvecklas inom alla tänkbara områden är 
det ett sätt att stärka stadens position och bild som en attraktiv 
plats (se figur 2). 
  
Nedan presenteras en bild tagen från kommunens egen in-
ternethemsida där information om Umeåstad, titeln för ”Umeå vill 
mer” samt globaliseringens påverkan på platsmarknadsföring be-
skrivs.  
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Figur 2. Om varumärket Umeå  

 
Källa: www.umea.se (hämtad 10 maj 2016) 
 
I följande avsnitt kommer resultatet över hur organisationerna Vi-
sit Umeå och Folkets Hus arbetar med att positionera sig själva och 
platsen (Umeå) att presenteras.  
  
 

4.3 Positionering 
	
Utifrån en dokumentanalys går det att redovisa att Folkets Hus och 
Visit Umeås respektive internetwebbplats använder sig utav en po-
sitionering som tyder på att företag som väljer att lägga sina konfe-
renser eller kongressmöten i Umeå kommer att uppleva ett mer-
värde i staden. Det vill säga att om de kommer till Umeå så kan de 
få ett mervärde i att befinna sig i en mellanstor stad där allt finns 
nära och till gångavstånd. Efter en granskning av Umeå Folkets 
Hus internethemsida har det kommits fram till att de positionerar 
sig mot företag och organisationer i såväl privat och offentlig form. 
Den offentliga är olika evenemang i form av exempelvis konserter 
och andra evenemang, positionering mot den privata och relevanta 
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för kandidatuppsatsens resultat är i form av konferenser och kon-
gresser. Umeå Folkets Hus erbjuder en rad olika tjänster och till-
äggstjänster som kunden kan välja att lägga till eller ta bort vid bo-
kad konferens eller kongress. Umeå Folkets Hus erbjuder mång-
fald av olika lokaler för att locka olika sorters evenemang, kunder 
och företag.  
 
Tomas Renkonen på Folkets Hus berättar under intervjun, att nu 
för tiden försöker platser att likna varandra, detta gör att platser 
positionerar sig på ett liknade sätt för att locka besökare. 
Att Umeå har varit Europas kulturhuvudstad stärker stadens posit-
ionering som en attraktiv stad och kanske är det en positiv faktor 
att människor väljer att besöka Umeå.  
 

”När Europa väljer oss som kulturhuvudstad, är vi plötsligt 
någonting och det är klart att det har gett en effekt för fort-
satta aktiviteter och det märker vi när vi växer, exempelvis 
då vi har fått Ikea, nya hotell och detta är något som intres-
serar folk till skillnad från städer där det inte händer något” 
Tomas Renkonen, Folkets Hus. 

 
Positionering och varumärke påminner starkt om varandra. Därför 
blir det svårt att skilja dem eftersom att bägge bygger på att arbeta 
starkt med platsmarknadsföring och destinationsutveckling. Både 
positionering och platsvarumärket är viktiga faktorer för att en-
klare och på ett strategiskt sätt kunna locka till sig både privat men 
framförallt affärsturism. Detta är något som mitt resultat och 
kommande kapitel tyder på. 

4.4 Platsmarknadsföring, destinationsutveckling och konkur-
rens med liknande städer 
	
Genom Visit Umeås egen internethemsida ses ett samarbete med 
olika aktörer där information kring exempelvis flyg, tåg, att hyra 
bil, parkering, bo, äta, att göra, möten samt information om de 
olika kommunerna i Umeåregionen marknadsförs. Detta till stor 
del för att attrahera besökare samt att de ska få en uppfattning om 
staden Umeå (visitumea, 2016). Platsmarknadsföring är oftast en 
viktig och avgörande faktor för att locka affärsbesökare vilket Visit 
Umeå arbetar med, förklarar Gabriella Hed Vall.  
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”Jag ser Umeå som en ung, progressiv stad där det händer 
mycket spännande saker. Vi har väldigt framstående forsk-
ning, vi har framstående företag så Umeå är väldigt intres-
sant utifrån det. Sedan är vi väldigt attraktiva idag med 
nya hotell, bra restaurangstad och hela den biten, detta i 
kombination att vi har natur precis utanför, gör att Umeå 
blir ett spännande resmål och lättare att platsmarknads-
föra och ”sälja in”. Gabriella Hed Vall, Visit Umeå. 

 
När internethemsidan för Folkets Hus analyseras finns det tydliga 
tecken på att de också arbetar med platsmarknadsföring. Det finns 
flikar på Folkets Hus webbplats som leder till information om kon-
ferenser och kongresser där ytterligare information kring plats-
marknadsföring för Umeå som stad hittas (Umea.fh, 2016). Den 
informationen klargör fakta om mellanstorstaden Umeå och dess 
historia, kultur, befolkning och popularitet i form av en växande 
stad (Umea.fh, 2016).   
 
Tomas Renkonen förklarar att platsmarknadsföring är livsviktigt 
för Folkets Hus. Backar vi fem år tillbaka i tiden ansågs det lättare 
att boka affärsbesökare än vad det är idag. Förr i tiden var en bra 
lokal med en bra utrustning i kombination med bra och kunnig 
personal en avgörande faktor för att locka mötena. Kort sagt sålde 
Umeå Folkets Hus sig själva på den tiden. Idag är det annorlunda, 
förklarar Tomas Renkonen som anser att Umeå som stad är en vik-
tig faktor för att företag ska välja Folkets Hus som värdar för sina 
möten. 
 

”Jag skulle idag inte bara kunna sälja Folkets Hus utan när 
jag pratar med kunder är det undermedvetet förstått att jag 
inte skulle pratat med dem om vi inte kan ta emot tusen per-
soner i Umeå under tre dagar. Vi måste alltså idag arbeta 
med att sälja destinationen och arbeta med platsmarknads-
föring” Tomas Renkonen. 

 
Att marknadsföra en plats har idag blivit allt mer viktig och börjar 
bli viktigare än själva lokalerna där de olika mötena skall hållas. 
Kort sagt måste det skapas fram ett intresse att komma upp eller 
ner till Umeå, när det intresset finns kan Folkets Hus börja för-
handla om vilka anläggningar organisationen har att erbjuda, be-
rättar Tomas Renkonen.  
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Konkurrensen mellan platser har idag blivit allt mer allvarlig och 
stenhård berättar Tomas Renkonen. För några år sedan fanns det 
inte många ”Convention byråer” som var kapabla att ta emot kon-
gresser men nu finns det 22 stycken över hela landet (snvb, 2016). 
Det innebär att konkurrensen har fördubblats då olika kommuner 
satsar och investerar för att bygga konferens och kongressanlägg-
ningar då de har insett att det är en industri som genererar mycket 
pengar. Det vill säga att om en destination tar emot tusen personer 
som bor på hotell, äter och spenderar sina pengar på platsen gyn-
nas staden ur ett ekonomiskt perspektiv. Tomas Renkonen berät-
tar att konferens och kongress industrin har de senaste åren blivit 
en allt mer betydelsefull industri, därför byggs det anläggningar. 
Sedan ska Folkets Hus konkurrera både med lokala aktörer men 
även med andra städer om dessa möten. Konkurrensen om de 
stora roterande mötena exempelvis, partistämmor som ska ligga 
runt om i landet är jättestor. Detta gör att många destinationer 
ringer och vill locka de stora mötena till sin destination, vilket be-
tyder att dessa möten har börjat inse att dem är värdefulla för 
kommuner och destinationer. Detta gör att exempelvis partistäm-
mor eller stora möten ifrågasätter om vad destinationer kan göra 
för dem om de väljer att förlägga sina möten på deras destination. 
Kort sagt har mötena blivit en annan typ av handelsvara och det 
har blivit en stor skillnad sista åren. Konkurrensen har blivit sten-
hård. Folkets Hus är tacksamma över det fantastiska jobbet som 
destinationsbolaget (Visit Umeå) gör och som tidigare skrivet un-
derlättas konkurrensen för Folkets Hus genom samarbetet med Vi-
sit Umeå, då bolaget har kontakt med kommunen, pengar och 
förmåner som numera är en viktig del för att lyckas locka möten.  
 
Gabriella på Visit Umeå berättar att organisationens konkurrenter 
är andra destinationer och andra mellanstora städer. Lokalt finner 
inte organisationen Visit Umeå någon konkurrens, eftersom desti-
nationsbolaget arbetar och finns som en väg in i staden och som en 
hjälpande hand för de olika lokala aktörerna då organisationen ar-
betar med platsmarknadsföring. Dock är konkurrensen mellan 
olika destinationer och platser tuff berättar Gabriella Hed Vall. 
Detta då många destinationer och städer slåss om de olika företag 
som inte vill förlägga sina möten runtomkring Stockholmsområ-
det.  
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”Det vi på Visit Umeå framförallt trycker på i denna kon-
kurrens är platsen Umeå, men även Norrland, så plats-
marknadsföring är väldigt viktigt för att överleva en hård 
konkurrens”. Gabriella Hed Vall, Visit Umeå. 

 
Det som också är viktigt för att arbeta med platsmarknadsföring 
och destinationsutveckling samt för att överleva en hård konkur-
rens är ett samarbete mellan olika lokala aktörer. 
 
Kommande avsnitt handlar om Visit Umeå och Folkets Hus sam-
verkan, vilka också är de organisationer som har valts att fokusera 
på i denna kandidatuppsats.  

4.5 Visit Umeås samarbete med Folkets Hus  
	
Visit Umeå arbetar med tre olika verksamheter vilka är, handels 
och centrumutveckling, konferenser och evenemang samt privat 
turism. Organisationens (Visit Umeå) internethemsida visar att 
webbplatsen delas med Umeås turistbyrå, då ett samarbete med 
turistbyrån verkar vara aktuell för att locka privatturism samt för 
att tillsammans arbeta med platsmarknadsföring och åstadkomma 
gemensamma mål (visitumea, 2016). Eftersom en av verksamhet-
erna som Visit Umeå arbetar med är konferenser och evenemang, 
kommer det nedan att presenteras en bild som är hämtad från Vi-
sit Umeås internethemsida (Figur 3). Bilden illustrerar hur organi-
sationen arbetar med platsmarknadsföring för att arbeta fram en 
bild av Umeå som mötesstad. Det går inte att undvika att organi-
sationen arbetar med platsmarknadsföring för att attrahera affärs-
besökare. Webbplatsen länkar en vidare till mer information kring 
organisationens medlemmar där det visar sig att lokalt har Visit 
Umeå relationer och kontakter med olika aktörer som kan tänka 
sig att ta emot större möten. En av de olika aktörer som Visit Umeå 
har ett samarbete med är Umeå Folkets Hus (visitumea, 2016). 
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Figur 3. Mötesstaden Umeå 

 
Källa: www.visitumea.se (hämtad 08 maj 2016) 
 

”Vi på Visit Umeå arbetar med att locka hit konferenser, 
värva möten och olika evenemang i dess slag. Vi är med-
lemsfinansierade vilket betyder att vi har medlemmar runt 
omkring oss som betalar min lön. Så att egentligen jobbar 
jag för aktörerna på orten till skillnad från turistbyrån som 
är hundra procent kommunalt finansierade och arbetar 
med privat turism”. Gabriella Hed Vall, Visit Umeå. 

	
Gabriella Hed Vall, som är konferens och möten ansvarig på orga-
nisationen Visit Umeå, talar om att samarbetet med Folkets Hus 
består utav en bra relation. De två olika organisationer förstår 
varandras uppdrag och dessutom finns Visit Umeå som en för-
längd arm för Folkets Hus. Detta då organisationen Visit Umeå ar-
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betar med platsmarknadsföring för att attrahera företag som kan 
tänka sig att lägga sina möten i Umeå. Dock arbetar inte Gabriella 
Hed Vall för att Folkets Hus ska få konferens eller kongressgäster, 
utan hon arbetar med att försöka locka affärsbesökare till staden 
Umeå. Sedan är det många möten som förläggs på Folkets Hus 
med tanke på den kunniga och tillmötesgående personalen samt 
kapacitet på deras lokaler, vilket är oftast en avgörande faktor för 
företag att vilja lägga sina möten hos dessa aktörer, berättar Gabri-
ella Hed Vall. 
 

”Vi på organisationen Visit Umeå åker någon gång om året 
till andra städer i syfte att visa upp och marknadsföra 
Umeå. Detta gör vi ihop med våra medlemmar som vi oftast 
brukar bjuda med, en av dem medlemmarna är Folkets 
Hus, det är sådana samarbeten som vi har.” Gabriella Hed 
Vall, Visit Umeå.  
 

Tomas Renkonen förklarar i intervjun att Folkets Hus betalar en 
medlemsavgift för de olika segment där ett samarbete med Visit 
Umeå önskas. De två olika segment som Folkets Hus betalar en 
medlemsavgift för, är konferens och möten samt restaurang. Avgif-
ten är baserad beroende på hur mycket Folkets Hus omsätter i de 
olika segmenten (restaurang, konferens, kongress). Detta gör att 
relationen och samverkan mellan Folkets Hus och Visit Umeå är 
bra. 
 
Något som framkommer i min dokumentanalys är Visit Umeås 
webbplats som till skillnad från Folkets Hus internethemsida tyder 
på att organisationen har fler samarbeten med olika aktörer vilket 
också kan göra att tillgång på tjänster och förmåner är större än 
Folkets Hus. Detta är något som kan stärka med Tomas Renkonens 
egna ord. 
 

 
”Visit Umeå har tillgång till ”grejer” genom sina nätverk 
som vi på Folkets Hus vanligtvis inte har tillgång till. Vi 
hade således inte klarat oss utan dem, detta för att många 
utav de stora mötena har nu mera börjat vänja sig att ta di-
rektkontakt med destinationsbolaget, eftersom att destinat-
ionsbolaget har kontakten med kommunen, med pengarna, 
eller med erbjudanden och förmåner som innebär rabatter 
eller att personer blir bjudna på exempelvis gratis bussar 
om de kommer”. Tomas Renkonen Folkets Hus  
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Tomas Renkonen menar att Folkets Hus försöker ge stöd och 
hjälpa Visit Umeå så gott det går, exempelvis kan Tomas få känne-
dom om en mässa som kanske inte är någonting för Folkets Hus. 
Vilket leder till att Tomas släpper över mässan till destinationsbo-
laget (Visit Umeå). Detta för att överlåta destinationsbolaget jobba 
vidare på mässan och på så vis försöker de två olika organisationer 
ha ett väldigt öppet samspel med varandra. Det som också är vik-
tigt för Folkets Hus är då Visit Umeå är ute på marknaden och ”säl-
jer” in Umeå som en mötesstad. Då är det viktigt att förmedla för 
organisationen Visit Umeå om vad vi (Folkets Hus) gör, vad vi 
tycker och tänker, vad som händer och hur vi vill ha det, så att Visit 
Umeå vet vad de ska sälja i nästa steg förklarar Tomas Renkonen 
på Folkets Hus.  
 
I kommande kapitel kommer jag att upprepa och diskutera mitt 
syfte och frågeställning kopplat till mitt resultat för att visa att syf-
tet lyckades bli uppnådd.  
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5. DISKUSSION  
	
Utgångspunkten i denna uppsats är att studera hur Visit Umeå och 
Folkets Hus arbetar när de attraherar affärsturism genom konfe-
renser och kongresser. 
Detta för att få en djupare förståelse för Umeå kommuns plats-
marknadsföring och destinationsutveckling i en tid av ökad global 
konkurrens inom besöksnäringen.  
Uppsatsens frågeställning består utav följande två frågor. 
 

1. Hur arbetar Visit Umeå och Folkets Hus med plats-
marknadsföring för att attrahera affärsresenärer ge-
nom konferens och kongress? 
 

2. Varför är det viktigt att arbeta med platsmarknadsfö-
ring vid attraherandet av affärsturism till Umeå? 

 
Uppsatsen behandlar information om Umeå kommun, men viktigt 
att ha i åtanke är att Kommunen inte arbetar för att locka hitt kon-
ferenser eller kongresser. Dock är kommunen en viktig grundpe-
lare för att det skall vara möjligt för konferenser och kongresser att 
äga rum i Umeå. Detta eftersom att kommunen har en större syn 
på globalisering och dess konkurrens som leder till att Umeå måste 
konkurrera med andra städer för att locka besökare. Genom att ar-
beta med platsmarknadsföring och destinationsutveckling skapas 
en attraktivitet hos affärsbesökarna, dessutom arbetar Umeå 
kommun med platsens varumärke (Umeå vill mer) vilket Visit 
Umeå tar nytta av då de marknadsför staden som en konferens och 
kongress stad. Utifrån min empiri finns det tecken på att Umeå 
kommun och Visit Umeå har ett samarbete samt att Visit Umeå 
och Folkets Hus också samarbetar med varandra. Dessa påståen-
den och information är utifrån min empiri i form av dokumentana-
lys och tre intervjuer. Detta är inte mina åsikter eller en generell 
bild utan informationen gäller för de valda aktörerna.     
 
Efter att ha studerat Umeå kommun men framförallt organisation-
erna Visit Umeå och Folkets Hus sätt att arbeta med platsmark-
nadsföring kan det konstaterats att det är en avgörande faktor för 
att lyckas locka affärsbesökare. Det är även konstaterat att globali-
seringen har en påverkan på platser då det gäller att arbeta med 
platsmarknadsföring för att nationellt och internationellt kunna 
vara konkurrenskraftiga då det gäller att attrahera affärsbesökare. 
Organisationen Visit Umeå är medlemmar i Swedish Network of 
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Convention Bureaus. Detta medlemskap innebär ett gemensamt 
nätverk med andra destinationer som också är medlemmar, där de 
olika destinationerna utbyter kunskap med varandra om konferens 
och kongressbranschen. Detta är något som Umeå Folkets Hus 
drar nytta av eftersom att Visit Umeå och Folkets Hus har en nära 
relation till varandra. Visit Umeå finns som en förlängd arm för 
Folkets Hus då de arbetar med platsmarknadsföring och destinat-
ionsutveckling, dessutom har destinationsbolaget (Visit Umeå) 
kontakt med kommunen och andra aktörer som gör att det blir en-
klare att locka konferenser och kongresser till Umeå. Exempel på 
olika aktörer som destinationsbolaget samarbetar med är olika ho-
tell, lokaltrafik, restauranger och andra liknande företag inom be-
söksnäringen som ger organisationen Visit Umeå allmänna för-
måner att locka hit möten i form av konferenser och kongresser. 
Folkets Hus arbetar också med platsmarknadsföring, detta då det 
finns tydliga tecken i mitt resultat som tyder på att de senaste åren 
har betydelsen av platsen där mötena ska hållas ökat. Första frågan 
i min frågeställning kopplat till mitt resultat tyder starkt på att 
Umeå kommun, Visit Umeå och Folkets Hus har ett samarbete när 
staden ska platsmarknadsföras, detta för att nå gemensamma mål 
att locka affärsbesökare till Umeå.  
 
Att de olika organisationerna i Umeå arbetar med platsmarknads-
föring är för att stärka bilden av staden samt för att utveckla ”va-
rumärket” Umeå. Detta för att kunna vara konkurrenskraftiga då 
betydelsen av en bra och fullutrustad möteslokal spelar en mindre 
roll i dagsläget. Nu för tiden måste aktörer för platser och i detta 
fall Umeå arbeta med att skapa fram ett intresse att komma upp el-
ler ner till staden och när det intresset har väckts börjar Folkets 
Hus eller andra aktörer att förhandla och informera om vilka an-
läggningar de respektive aktörer har att erbjuda. Frågeställningens 
andra fråga kopplad till resultatet tyder starkt på att Visit Umeå 
och Folkets Hus måste arbeta med platsmarknadsföring och desti-
nationsutveckling för att stärka platsens ”varumärke” och posit-
ionering för att arbeta fram ett intresse i att staden bör besökas. 
 
Att ha studerat året efter kulturhuvudstadsåret har visat att Folkets 
Hus haft ett backslag när det gäller antal möten i form av bokade 
konferenser och kongresser.  
 

”Kulturhuvudstadsåret gjorde på kort sväng att vi fick en 
baksmälla 2015 då vi betade av väldigt många konferenser 
och kongresser 2014”, Tomas Renkonen, Folkets Hus. 
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Att Umeå var Europas kulturhuvudstad 2014 har gjort att mångas 
ögon öppnas, många personer var i Umeå under det året (2014) då 
2014 kopplas som ett starkt mötes år då det gäller konferenser och 
kongresser. Umeå har satts på kartan, tycker både Tomas Ren-
konen på Folkets Hus och Gabriella Hed Vall på Visit Umeå. Bety-
delsen att få vara Europas kulturhuvudstad är som en fjäder i hat-
ten, det betyder att Umeå helt plötsligt är och betyder någonting, 
berättar Gabriella Hed Vall, Visit Umeå. 
 
För Folkets Hus var 2014 ett år som ledde till att det blev fullt i hu-
set. Folkets Hus låg på max om vad som kunde hanteras kapaci-
tetsmässigt i huset. Antalet konferenser och kongresser fördubbla-
des i Folkets Hus alla lokaler och inte minst i Idun som är deras 
största lokal. När Folkets Hus och Tomas Renkonen arbetar med 
kongresser försöker de reda ut om dessa kongresser överhuvudta-
get är intresserade utav att besöka Norrland. Anledningen till detta 
är att många av dessa möten aldrig lämnar Mälardalen eller södra 
Sverige av olika anledningar. Dock finns det möten som måste rot-
eras, vilket betyder att de någon gång måste komma till Norrland 
och Umeå. Det som hände 2014, var att det blev lättare att moti-
vera företag att förlägga sina möten i Umeå då staden var Europas 
kulturhuvudstad. Det som vanligtvis bokas för 2013-2014-2015 
bokades på 2014, vilket gjorde att det blev ett bakslag 2015, detta 
är något som Tomas Renkonen på Folkets Hus talar om under bo-
kad intervjun.  
 
Genom detta examensarbete har det nu blivit tydligt att dagens 
globala marknad ökar konkurrensen mellan platser då det gäller 
att attrahera affärsbesökare. Det blev även tydligt att samarbetet 
mellan olika aktörer på en plats behövs för att överleva den nation-
ella och internationella konkurrensen. De studerade teorier menar 
att samverkan mellan aktörer gör att gemensamma mål som ligger 
utanför aktörernas händer nås genom ett samarbete med andra lo-
kala aktörer. Resultat tyder på att de Visit Umeå och Folkets Hus 
arbetar gemensamt med strategiskt platsmarknadsföring och des-
tinationsutveckling. Genom ett väl genomtänkt arbete för platsva-
rumärke och positionering kan en platsbild stärkas och bli positivt 
associerad för att locka besökare. Med hjälp utav de tre semistruk-
turerade intervjuer samt genom en dokumentanalys har uppsat-
sens frågeställningar blivit möjliga att besvara. 
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6. SLUTSATS  
	
Genom att ha studerat konferenser och kongresser i Umeå och 
Folkets Hus kan resultatet konstatera att konkurrensen för att 
locka möten till Umeå och Folkets Hus är svår och har ökat med 
tiden, detta i och med globaliseringens påverkan på platser. Globa-
liseringen har förorsakat att platser alltmer hamnar i en global 
konkurrens med varandra, vilket ständig krävs en utveckling av 
platsens unika egenskaper (Bohlin & Elbe, 2007, s 200). Dessutom 
handlar den globala konkurrensen om att locka investerare, nya 
medborgare, besökare och framförallt affärsbesökare. Detta inne-
bär att platser bör strategiskt arbeta med platsmarknadsföring för 
att på en nationell och internationell marknad lyckas locka till sig 
dessa människor och ting (Bohlin & Elbe, 2007, s 200). Anna Mo-
lin som arbetar på Umeå kommun menar att Umeåstad befinner 
sig i denna globala konkurrens, hennes tjänst går ut på att arbeta 
strategiskt med besöksnäringsfrågor för att långsiktigt utveckla 
staden Umeå, utifrån förståelse av vad besökare och affärsbesökare 
vill ha när de besöker staden. Anna Molin menar även att dagens 
globala marknad ökar konkurrensen på platser då det framförallt 
byggs nya och attraktivare byggnader på de flesta platser. Denna 
slutsats gäller inte alla platser och inte heller alla kommuner det 
Anna Molin menar är att kommuner och platser som inte kan 
hänga med i globaliseringens takt genom att bygga nytt för att 
ekonomin inte finns, bör istället strategiskt arbeta med platsmark-
nadsföring för att lyfta fram en plats unika och positiva bild. Detta 
är något som Bohlin & Elbe (2007) menar då de skriver att platsers 
bild är övergripande bilder som riktas utåt för att platsen skall ses 
som attraktiv hos de potentiella besökarna.  
 
Syssner (2012) skriver tre olika antaganden i sin bok, vilka påstås 
beskriva och illustrera bilden av en plats. Dessa bilder av platsen 
kan riktas åt olika håll, därför gör Syssner olika antaganden (se fi-
gur 1 i teoridelen). Det antagandet som behandlas i uppsatsens re-
sultat är då bilden riktas utåt, det vill säga mot de potentiella besö-
karna. Här menar författaren att om bilden skall riktas mot de po-
tentiella besökarna bör aktörer på platsen arbeta med platsmark-
nadsföring och platsvarumärke för att stärka platsens bild som till 
slut kan associeras till positiva bilder.  
 
Aktörer på destinationen och platsen bör alltså arbeta med att as-
sociera platsens bild som något positivt, samt att försöka framhäva 
de lokala upplevelserna (Bohlin & Elbe, 2007). Dessa teorier kopp-
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lade till min dokumentanalys tyder på att båda organisationerna 
(Visit Umeå och Folkets Hus) och Umeå kommun arbetar med 
platsmarknadsföring där bilder och information riktas utåt för att 
locka besökare. Denna platsmarknadsföring påverkar och formar 
hur vi människor ska se platsen (Umeå) innan vi besöker staden. 
Detta då information om det positiva hos platsen framhävs av de 
internethemsidornas texter (Umea.fh, 2016), (visitumea, 2016). 
Detta är inte generella bilder utav Umeåstad utan det är informat-
ion och bilder från de valda internethemsidorna och deras syn av 
Umeå. Att stärka och skapa positiva bilder för platser är livsviktigt 
förklarar Tomas Renkonen på Folkets Hus, detta då konkurrensen 
har blivit stenhård efter att destinationer och kommuner har för-
stått vikten i konferens och kongressindustrin, detta enligt Tomas 
Renkonen. 
 
Konkurrensen mellan platser är då organisationer verkar i en 
kamp om olika resurser som ligger utanför organisationers händer, 
exempelvis kan det vara då turistföretag konkurrerar om affärsbe-
sökare. Ett alternativ att överleva denna konkurrens och nå resur-
ser utom organisationer kontroll är samarbeta med andra organi-
sationer. Genom en samverkan kan organisationer leva i en sund 
konkurrens och åstadkomma gemensamma mål (Larson, 2003, s 
183). Det som framkom i mitt resultat är att organisationerna Visit 
Umeå och Folkets Hus har en nära relation till varandra då både 
Gabriella på Visit Umeå och Tomas på Folkets Hus talar positivt 
om varandra och deras samarbete. Visit Umeå är ett destinations-
bolag som arbetar med platsmarknadsföring och destinationsut-
veckling vilket gynnar Folkets Hus som betalar en medlemsavgift 
till Visit Umeå för ett samarbete. Detta samarbete ger en bild över 
hur viktig en samverkan kan vara mellan aktörer men ger inte en 
generell bild för Umeås alla aktörer.  
 
Att platser använder sig av marknadsföring precis som många 
andra produkter som vill nå en hög avkastning har blivit allt mer 
viktigt och väl behövligt. Idag anses platsmarknadsföring som ett 
verktyg eller nyckel för platser att nå framgång och avancemang 
(Rogers, 2008). Att arbeta med platsvarumärke är ett lämpligt sätt 
att skapa ett intresse för människor att besöka en plats eller desti-
nation (Rogers, 2008). Platsvarumärke är i princip att arbeta med 
hanteringen av platsens bild för att säkerställa en ekonomisk fram-
gång (Rogers, 2008). Det som framkom i mitt resultat är att varu-
märket Umeå grundas i att få reda på umebornas bild av Umeå i 
syfte om att lyfta fram den bästa bilden av Umeå utifrån syn-
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punkterna som umeborna bidrar med. Utöver det arbetar Umeå 
kommun med varumärket ”Umeå vill mer” där hemsidan beskriver 
Umeå som en stad där forskning, IT, bioteknik, kultur och verk-
samhetsindustri ligger i topp för staden. Att Umeåstad har vuxit på 
senare år gör att varumärket stärks och associeras med en positiv 
bild som visar att det händer någonting i Umeå. Detta är taget ur 
Umeå kommuns egen internethemsida.   
 
Positionering är då ett varumärke ställs mot andra varumärken 
(konkurrenter) för att frånskiljas och på så sätt kunna kommuni-
cera varumärket på ett annorlunda och unikt sätt till sin målgrupp 
(Uggla, 2006, s 109). Positionering enligt Uggla (2006) kan ses 
som ett uttryck för produkt, pris, plats och påverkan av ett varu-
märke. Där positioneringen förmedlar information om hur en pro-
dukt skall prissättas, vad produkten har för påverkan, dess kvali-
tetsnivå och slutligen de relevanta distributionskanalerna. 
Genom den gjorda dokumentanalysen uppfattar jag det som att 
Folkets Hus internethemsida positionerar sin produkt och sitt va-
rumärke genom att lyfta fram och informera om pris, plats, pro-
dukt och påverkan (Umea.fh, 2016). Detta är något som gäller bara 
Folkets Hus och inte några andra organisationer i och med att in-
formationen är hämtad från Folkets Hus egen internethemsida.  

6.1 Vidare forskning 
	
Efter att det empiriska materialet bearbetades och analyserades 
har det nu i efterhand uppkommit nya frågeställningar som vore 
intressanta att göra en ytterligare studie och vidare forskning av. 
 
Eftersom att utgångspunkten i denna kandidatuppsats handlar om 
platsmarknadsföring och platsvarumärke för att attrahera affärs-
besökare i samband med konferenser och kongresser, skulle jag fö-
reslå vidare forskning som studerar platsens grundförutsättningar 
kontra den förmedlade bilden, t.ex. för Umeå som organisationen 
Visit Umeå och Umeå kommun sägs arbeta med. Det vill säga att 
studera platsens utbud i form av transportmöjligheter, möjlighet 
att äta, resa, bo samt attraktioner att göra på plats. Alla dessa pa-
rametrar är i princip ett argument för att en destination skall ses 
som värd att besöka. Detta kontra Visit Umeå och Umeå kommuns 
bild av Umeå för att ifrågasätta om bilden som målas upp stämmer 
överens med platsens grundförutsättningar.  
 
Ännu en vidare forskning som jag skulle föreslå är att studera hur 
pass viktig den kulturella aspekten egentligen är och om den är 
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viktig när affärsbesökare ska välja destination att förlägga sina mö-
ten på. I tidigare kapitel för denna kandidatuppsats skrivs och be-
tonas det att genom kultur kan platser stärka och utveckla en 
platsbild och platsvarumärke. Umeå har trotts allt varit Europas 
kulturhuvudstad vilket kan tolkas som att staden är rik kultur-
mässigt. Det som skulle kunna studeras vidare är betydelsen av va-
rumärket ”Europas kulturhuvudstad” och dess påverkan på konfe-
renser och kongresser. Det vill säga, att undersöka om varumärket 
gör att intresset ökar då städer blir Europas kulturhuvudstad 
kontra om intresset avtar då staden inte längre är Europas kultur-
huvudstad. Detta kan göras genom att kvantitativt studera belägg-
ningen på antal konferenser och kongresser samt beläggningen på 
hotell och om det är möjligt beläggning på restauranger under kul-
turhuvudstadsåret kontra året efter. 
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BILAGA 1 
	
Intervjufrågor  
 
Intervjuguide – Gabriella Hed Vall 2016-04-18, kl. 09:30  
Syftet med intervjun – C-uppsats, nyckelintervju. 
  
Inledande frågor:  
  
1. Under vilken titel jobbar du?  
  
2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  
  
3. Hur lång erfarenhet har du inom ditt arbete?  
  
 4. Vilken typ av destination är Umeå enligt dig? 
 
Frågor om verksamheten:  
  
5. Vet ni vad svenska folket förknippar Umeå med? Vad vill ni bli 
förknippade med?  
 
6. Anser du att Umeå kommun satsar på affärsbesökare?  
- Bör de satsa mer? 
 
7. Vad tror du affärsbesökare främst kollar på då de ska välja att 
besöka Umeå? 
  
8. Hur viktig är platsen för att locka affärsturism?  
 
9. Hur arbetar ni med platsmarknadsföring jämför med andra ak-
törer?   
 
10. Visit Umeå arbetar med marknadsföring och destinationsut-
veckling, hur arbetar ni med positionering jämför med andra stä-
der?   
  
11. Hur hittar ni era målgrupper?   
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- Vart finns dem och hur når ni ut till dem?  
  
  
12. Hur ser ni på konkurrensen mellan Umeås olika aktörer, men 
också olika platser som tex. städer i Sverige?  
  
13. Har ni på Visit Umeå en samverkan med folkets hus när det 
gäller att platsmarknadsföra Umeå som en mötesstad för affärstur-
ism?   
  
14. Har Umeå 2014 på något sätt bidragit till en ökad besökstill-
strömning under året 2015?  
  
Avslutande frågor:  
  
- Är det någon särskilt person du skulle rekommendera att kon-
takta för en intervju (hos Folkets Hus, Visit Umeå eller en annan 
organisation)  
  
- Är det någonting du vill tillägga?  
 _________________________________________ 
 

Intervjufrågor 

Intervjuguide – Thomas, Folkets Hus 2016-04-14, kl. 10:30 

Syftet med intervjun – C-uppsats, nyckelintervju. 

Inledande frågor: 

1. Under vilken titel jobbar du? 

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

3. Hur lång erfarenhet har du inom ditt arbete? 

Frågor om verksamheten: 

4. Vet ni vad svenska folket förknippar Umeå med? Vad vill ni bli 
förknippade med? 

5. Vad tror du affärsbesökare främst kollar på då de ska välja att 
besöka Umeå och Folkets Hus? 
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6. Anser du att Umeå kommun och dess aktörer arbetar för att 
locka affärsturism till staden? 

7. Hur viktig är platsen för att locka affärsturism? 

- Hur viktig är affärsturism för Umeå? 

8. Ni är det största aktörerna i Umeå gällande konferenser och 
kongresser, hur arbetar ni med positionering jämför med andra 
aktörer? 

9. Hur hittar ni era målgrupper? 

- Vart finns dem och hur når ni ut till dem? 

10. Hur arbetar ni med platsmarknadsföring jämför med andra ak-
törer? 

11. Hur ser ni på konkurrensen mellan Umeås olika aktörer, men 
också olika platser som tex. städer i Sverige? 

12. Har ni på Folkets Hus en samverkan med Visit Umeå när det 
gäller att marknadsföra Umeå som en mötesstad för affärsturism? 

13. Har Umeå 2014 på något sätt bidragit till en ökad besökstill-
strömning under året 2015? 

Avslutande frågor: 

- Är det någon särskilt person du skulle rekommendera att kon-
takta för en intervju (hos Folkets Hus, Visit Umeå eller en annan 
organisation) 

- Är det någon ting du vill tillägga? 

Tack för din tid, får jag återkomma i fall det dyker upp fler frågor? 

 

Intervjufrågor 

Intervjuguide – Anna Molin, Umeå kommun, 2016-04-25, kl. 
13:30 

Syftet med intervjun – C-uppsats, nyckelintervju. 
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Inledande Frågor:  
 
1. Berätta lite vad du sysslar med? 
 
2. Hur lång erfarenhet har du inom ditt nuvarande arbete? 
 
3. Vilken typ av destination är Umeå enligt dig? 
 
4. Hur tycker du att Umeås varumärke ser ut? 
 
Frågor om verksamheten: 
 
5. Hur mycket satsar Umeå Kommun på affärsbesökare? 
-Skulle man behöva satsa mer?  
 
6. Hur ser Umeås varumärke ut? 
 
7. Hur arbetar man för att aktivt skapa en platsvarumärke? 
 
8. Hur positioneras ni i Umeå gentemot andra destinationer? 
 
Avslutande frågor: 
 
- Är det någon särskilt person du skulle rekommendera att kon-
takta för en intervju hos kommunen? 
  
- Är det någonting du vill tillägga?  
 


