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I 
 

Tack! 
 

Under denna studie har vi fått erfara nya synvinklar på det område vi valt att studera. Vi 

har fått en större förståelse om hur kommuner går tillväga och vilket tankesätt de 

använder sig av när det kommer till att bygga sina varumärken med alla de olika 

marknadskanalerna som finns idag. Dessa nya synsätt och idéer som vi tillsammans 

med teorier och den empiriska röst skapat för att få en större förståelse för detta 

fenomen och hur det fungerar i praktiken.  

 

Vi vill passa på att tacka alla de personer som bidragit för denna studie. Vi vill rikta ett 

extra stort tack till de respondenter som har ställt upp på intervjuer. Utan dem hade inte 

denna studie varit möjlig och vi har fått ett väldigt proffsigt bemötande med 

respondenter som utöver själva intervjuerna även erbjudit extramaterial i form av 

diverse dokument, tipsat om kollegor inom branscher mm. Detta har gjort det otroligt 

tacksamt för oss att göra denna studie. Slutligen vill vi även rikta ett extra tack till vår 

handledare Leif Rytting som under hela studien fungerat som bollplank och gett oss 

nyttig information om hur vill skulle gå tillväga på bästa sätt.  

 

 

Kalmar 11 januari, 2017 

 

 

 

    

 

 

   

Niklas Nordh    Renas Babakr 
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Sammanfattning 
 

Titel: Vet de att vi finns? - En studie om kommuners användning av marknadskanaler 

för ett starkare varumärke 

Författare: Niklas Nordh & Renas Babakr 

Handledare: Leif Rytting 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp, Marknadsföring, Linnéuniversitetet, 

HT 2016 

 

Syfte och Forskningsfråga:Syftet med studien är att klarlägga aktuella 

marknadsföringskanaler för kommuner i arbetet mot att stärka och bearbeta kommuners 

varumärken. En digital tid är här där många synsätt och tillvägagångssätt ständigt 

förändras vilket utgjort grund för följande forskningsfråga: 

 Hur arbetar kommuner med olika marknadskanaler för att stärka sitt varumärke 

i en tid med digitala möjligheter? 

 

Metod: Denna studie har varit av kvalitativ karaktär där målet varit att få en djupare 

förståelse för kommuners arbete i att stärka sitt varumärke genom användningen av 

olika marknadskanaler. Utgångspunkten i studien har varit av deduktiv karaktär för att 

senare även tagit induktiva drag vilket gjort att den kan kategoriseras som en abduktiv 

ansats. Den empiriska delen utgörs av sju stycken djupintervjuer med respondenter som 

jobbar på olika sätt med kommuner och deras varumärkesutveckling och användning av 

marknadskanaler.  

 
Slutsatser: I studie har det framgått att kommuner ses som mer komplexa jämfört med 

vanliga varumärken. Ett samspel mellan kommun, invånare, näringsliv och besökare 

måste finnas för att kunna utveckla ett starkt varumärke för en kommun. De sociala 

medierna spelar en stor roll och är i tydligt fokus samtidigt som stora 

utvecklingsmöjligheter hittas för dessa kanaler. Med en ökad förståelse för de digitala 

kanalerna, ett tätare samarbete mellan samtliga delar hos kommuner samt ett 

helhetsperspektiv med samarbeten mellan regioner så hittar vi stora möjligheter inför 

framtiden. Detta i kombination med en utveckling av annonseringsverktygen för främst 

de sociala medierna så ges goda förutsättningar för kommuner i framtiden. 

 

Nyckelord: Platsmarknadsföring, Platsvarumärke, Varumärke, Sociala Medier, Digital 

Marknadsföring 
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Abstract 
 

Purpose and Research Question: The purpose of this study is to identify destinations 

use of marketing channels in order to strengthen and develop their destination brand. 

We live in a digital world where many ideas and approaches are changing rapidly which 

formed the base of our research question as follows: 

 How do destinations operate with different marketing channels in order to 

enhance their destination brand in a time with digital opportunities? 

 

Methodology: This study is based on a qualitative study where the aim is to provide a 

broad understanding in how destinations can strive for strengthening their destination 

brand through the use of different marketing channels. The starting point in the study 

has a deductive approach with characteristics of an inductive approach further into the 

research process which can categorize this study as a abductive study. The empirical 

data of this study consists of seven depth-interviews with respondents that in some way 

works with destinations and their brand developing with use of different marketing 

channels. This has given the opportunity to analyze their perspective to get an 

understanding in interesting parts of their work. 

 

Conclusion: This study is showing that destinations are more complex compared to a 

normal brand. To develop a strong brand, municipality, inhabitants, businesses and 

visitors need to co-operate. The social media plays a big part and are necessary to use 

while these channels still have big potential in developing even more. With an increased 

understanding for these digital channels, together with more co-operations between 

regions, we can find opportunities to improvement. All this in combination with 

development of the different advertising platforms we see today in the digital world, 

gives great hope for destinations and their development in the future. 

 

Keywords: Destination Marketing, Destination Brand, Brand, Social Media, Digital 

Marketing 
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1 Inledning 
I första kapitlet introduceras studiens ämne. Vidare beskriver författarna bakgrunden 

till forskningsområdet som kommer att studeras. Syftet i detta kapitel är att beskriva och 

skapa förståelse för de problem som identifieras samt ge en försmak på de begrepp som 

kommer att användas i senare kapitel.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Urbaniseringen i Sverige har gjort att de större städerna bara växer och växer. 

Universitet, jobb och fler valmöjligheter i livet har blivit något som gör att många flyttar 

från mindre orter till storstäderna (Svanström, 2015). Den här hårdnande konkurrensen 

har gjort det alltmer viktigt för kommuner att marknadsföra sig och göra just deras 

kommun till en attraktiv plats, inte bara att bo och leva i, utan även att besöka. Pike 

(2012) skriver om en ökad valmöjlighet för turister som gjort dem bortskämda i val av 

destinationer samtidigt som detta givetvis leder till en ökad konkurrens mellan olika 

platser. Vidare förklarar Pike (2012) att aktörer inom t.ex. det lokala näringslivet, kan 

ha en ingående påverkan på en hel regions konkurrenskraft. Detta innebär att alla lokala 

aktörer har möjligheten att tillsammans skapa en attraktiv plats. Som Pike (2012) 

tidigare klargjort kan en aktör på en lokal scen på egen hand ha en stor inverkan på en 

kommuns konkurrenskraft gentemot andra kommuner. Ett lokalt exempel för Kalmar 

län skulle kunna vara Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby som enligt deras VD Joakim 

Johansson själva lockar runt en halv miljon besökare varje år (Karlsson 2016). Detta gör 

givetvis att Astrid Lindgrens Värld har en stor påverkan för en liten ort som Vimmerby 

när det kommer till näringslivet i form av hotell, restaurang, butiker etc. På samma sätt 

som det finns möjligheter att skapa en attraktiv plats finns det alltid en risk att lokala 

aktörer motarbetar varandra. Ett exempel på detta nämner Pike (2012) i politiken som 

ofta kan tendera att motarbeta positiva krafter som vill skapa förändring för en region.  

 

Syssner (2012) pratar om begreppet platsmarknadsföring som blivit alltmer känt idag. 

Hon förklarar platsmarknadsföringen som ett begrepp där man syftar till att förändra 

eller förstärka en bild av en plats. Samtidigt har de digitala marknadskanalerna blivit 

alltmer vanliga och vi finner det intressant i hur dessa kanaler kan användas för inom 

platsmarknadsföring. Enligt en undersökning av Internetstiftelsen i Sverige (2015) 

använder 70 procent av alla Internetanvändare i Sverige Facebook. Denna siffra är bara 

ett av flera exempel som illustrerar att det idag finns oändliga möjligheter att synas och 
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höras, oavsett ifall det är för ett företag eller en kommun. Samtidigt som det vuxit fram 

nya virtuella kanaler de senaste åren får vi heller inte glömma alla de traditionella 

kanaler som varit kända för oss under längre tid, kanaler som billboards, broschyrer, 

Word of Mouth(WORD OF MOUTH) etc. Det uppstår hos oss en intressant tanke om 

huruvida dessa kanaler används idag, speciellt när det gäller att på något sätt lyfta fram 

en specifik plats. Vidare finner vi även en viss oklarhet om huruvida de traditionella 

marknadsföringskanalernas betydelse har förändrats i och med den digitala tekniken 

som senare tillkommit. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns idag en ökad konkurrens mellan kommuner och det har blivit viktigare för 

kommuner att bli attraktiva. Jonasson (2012) förklarar att kommuner strävar efter att 

hitta nytt befolkningsunderlag som kan bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv för att 

attrahera såväl kommuninvånare att stanna, turister att besöka samt nya företag att 

etablera sig i regionen 

 

Chaffey (2012) förklarar att organisationer behöver kompetenta marknadsförare som vet 

hur man når ut till rätt målgrupp genom att använda sig av såväl klassiska som digitala 

marknadsföringskanaler. Ser vi på just kommuner idag märker vi dock att det inte varit 

lika självklart och detta fick oss att fundera. Metzger (2012) fyller i och förklarar att vi 

börjat se en förändring och i den ökade konkurrensen ser vi att även kommuner börjar 

inse fördelarna i att synas genom olika marknadsföringskanaler. Anholt (2010) nämner 

begreppet platsmarknadsföring som ett grundläggande begrepp när det kommer till 

marknadsföringen av en specifik plats. Även Wang et al. (2011) belyser just begreppet 

platsmarknadsföring (Destination Marketing) som ett fenomen som vuxit snabbt de 

senaste åren.  

 

Idag använder vi oss av digitala marknadsföringskanaler i större utsträckning än vi 

tidigare gjort och vi ser en ständig ökning. Att förmedla olika budskap till varandra med 

hjälp av olika sociala teknologiska marknadsföringskanaler som t.ex. Facebook, 

Instagram, Twitter samt Youtube utgör enligt Evans (2012) en stor del av 

organisationers virtuella arbete för att nå ut till sina målgrupper. Vidare förklarar 

författaren att dessa kanaler möjliggör en interaktion och kommunikation med de olika 

målgrupper som aktiviteten riktas mot. Interaktionsmöjligheterna bäddar för nya sociala 
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möten där affärsmöjligheter skapas för kommuner. Sociala medier öppnar vägarna för 

en modern interaktion och en snabbare spridning av information än tidigare. Weber 

(2009) menar att konsumenter blir allt mer engagerade i de virtuella kanalerna. Detta 

ökar behovet för organisationer att göra virtuella intryck och ständigt arbeta aktivt mot 

de målgrupper man vill nå ut till. Samtidigt poängterar Weber (2009) som en viktig 

punkt att man som organisation uppdaterar och underhåller sina virtuella kanaler mot 

sina målgrupper.  Precis som ett aktivt flöde kan stärka kommunikationen kan passivitet 

bidra till en negativ effekt.  

 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) menar på att det ses som en nödvändighet att 

använda sig av digitala marknadskanaler för att inneha en stark konkurrenskraft. Vidare 

förklarar författarna att allt fler organisationer anammar den digitala teknologin vilket 

givetvis ställer högre krav på hur man kommunicerar med sin målgrupp. Evans (2012) 

förklarar att användningen av sociala medier som marknadsföringskanal har även 

öppnat för en helt ny typ av Word of Mouth där människor kan mötas oavsett plats och 

dela sina erfarenheter. Författaren uppskattar att det förekommer runt 3,5 miljarder 

Word of Mouth-konversationer dagligen och det är något som ständigt ökar. De stora 

siffrorna är mycket tack vare sociala medier och deras förmåga att nå ut på den globala 

scenen.  

 

Som kommun vill man att folk ska uppfatta ens kommun som driven, modern och 

utvecklande. McCabe (2014) förklarar att det är viktigt för en plats att synas med hjälp 

av ett starkt varumärke. Med detta menar McCabe att man måste fokusera på vad man 

vill kommunicera genom sitt varumärke. Kaplan et al. (2010) förklarar att varumärke är 

en identifikation av en produkt eller tjänst i en organisation. Varumärket kan ses som ett 

representativt budskap till målgrupperna man vill nå ut till. Budskapet som ett 

varumärke förmedlar ska associeras med vad organisationen står för, men även 

uppfattningen som målgrupperna får från vad den erbjuder. Aaker (2010) beskriver 

varumärke som en strategisk tillgång och tydliggör att organisationer bör beakta 

varumärkeskapital. Med det menar han att varumärkeskapital bygger på fyra 

betydelsefulla punkter och dessa är varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet, 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer. Detta är punkter vi anser vara 

relevanta att nämna när det kommer till att utveckla ett starkt varumärke. Vidare i vår 

uppsats kommer vi även ta upp vad som identifierar ett varumärke men även tydliggöra 
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de karaktäristiska drag som finns när det kommer till platsens varumärke (place 

branding). Anholt (2010) och McCabe (2014) beskriver att det finns viktiga strategiska 

punkter när det kommer till utformandet av platsens varumärke. Författarna förklarar att 

det är viktigt att identifiera vad man vill kommunicera med sin plats varumärke för att 

utveckla en varumärkesidentitet. Vidare menar McCabe (2014) att viktiga beståndsdelar 

för att lyckas med detta är att se över sitt platsvarumärke när det kommer till strategi, 

uppfattningar, erfarenheter samt symboliken av platsens varumärke. 

 

Wang et al. (2011) beskriver globalisering och den ekonomiska tillväxten som en stor 

faktor till att turismen ständigt ökar och allt fler har möjligheten att besöka nya platser. 

 Anholt (2010) menar att Turismen på en nationell nivå utvecklades i början av 1990-

talet av den rådande konkurrensen bland olika städer. Att man helt enkelt ville framhäva 

sin egen stad, region eller kommun, pga. av konkurrensen mellan olika platser. 

Författaren hävdar att kommunikation och teknologi övergår till att ha en alltmer 

starkare inverkan i dagens samhälle. Det har blivit mer lättillgängligt att koppla upp sig 

på internet och vårt ökade informationsintag gör att vi blir mer medvetna om våra 

beslut.  Även Wang et al. (2011) belyser den elektroniska utvecklingen på internet som 

ett ständigt växande fenomen. Möjligheten att kommunicera, utforska, hitta information 

etc. är idag mer eller mindre oändlig oavsett ifall man som t.ex. svensk vill ha koll på 

Danmark eller Thailand. 

 

Tittar vi på tidigare forskning inom detta område finner vi att det är ett område som är 

relativt ungt och som har utvecklats enormt de senaste åren. Både platsmarknadsföring 

och de nya digitala marknadskanalerna är förhållandevis unga fenomen som saknar en 

stark teoretisk grund. Vi ser även att dessa två områden sällan ställs mot varandra i 

arbetet för att utveckla platser och deras attraktivitet. Om man analyserar en kommun så 

ser vi att det finns betydligt fler delar att ta hänsyn till än om man jämför med ett vanligt 

småföretag. Det vanliga småföretaget kan t ex tillverka en produkt som de i sin tur 

marknadsför på en relativt lokal nivå. Kommunen i sin tur representerar alla dess 

befintliga företag i form av t.ex. butiker, restauranger, hotell, nöjesbransch, 

tillverkningsindustri vilket givetvis gör situationen annorlunda. Det vi fastnat för är 

framförallt hur en kommun kommunicerar med utomstående publik i form av turism 

och besökare. I och med turismens kraftiga utveckling de senaste åren tillsammans med 

den teknologiska utvecklingen i framförallt Internet upplever vi att detta ämne verkligen 
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är i tiden. Vi upplever att det finns mycket att utforska inom detta ämne och 

förhoppningen är att vår studie skall kunna ge ringar på vattnet och ge grund för 

kommande forskning. 

 

1.3 Forskningsfråga och Syfte 

 

Med hänsyn till det vi diskuterat i ovanstående avsnitt så lyder vår forskningsfråga som 

följer: 

 

Hur arbetar kommuner med olika marknadskanaler för att stärka sitt varumärke i en 

tid med digitala möjligheter? 

 

Samtidigt har vi ett syfte bestående av fyra delar där vi kartlägger och analyserar: 

 

· De marknadsföringskanaler kommuner använder sig av idag 

· Möjligheter som finns till utveckling i bearbetningen av marknadsföringskanaler 

· Vad som karaktäriserar en kommuns varumärke 

· Hur bilden av varumärket kan förändras genom användning av olika 

marknadsföringskanaler 

 

1.4 Avgränsningar och Förklaringar 

 

Vi har i denna studie valt att fokusera på mindre kommuner i Sverige. Gemensamt för 

respondenterna i studien är att de alla arbetat eller arbetar för kommuner med en 

befolkningsstorlek på ca 30-000-70000. Detta har gjorts med hänsyn till bakgrunden till 

studien då grundsyftet var att studera mindre kommuner i förhållande till den ökade 

konkurrensen som beskrivits i problemdiskussionen.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras de olika metoder och tillvägagångssätt som har tillämpats 

under forskningsprocessen med tillhörande motiveringar. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för val av ansats av metoden, följt av datainsamling med tillhörande 

underrubriker. Slutligen behandlas studiens forskningskvalitet där metoder analyseras 

och eventuell kritik presenteras. 

 

2.1 Kvalitativ Forskning 

 

Forskningsmetoden vi använder oss av i detta arbete är av en kvalitativ karaktär. 

Saldaña (2011) beskriver kvalitativ forskning som ett vitt begrepp som omfamnar olika 

tillvägagångssätt och metoder när det kommer till att studera den sociala verkligheten. 

Även Yin (2013) är inne på samma spår då han förklarar kvalitativ forskning där 

människor studeras under verkliga förhållanden. Yin (2013) vidareutvecklar och menar 

att kvalitativ forskning utmärker sig genom att man återger forskningsdeltagarnas 

åsikter och synsätt. Med detta menas att det är de intervjuade i studien som är fokuserat 

och grundprincipen är att forskarens förutfattade meningar, värderingar eller åsikter helt 

utelämnas. Detta är helt i enlighet med hur vi gått tillväga i denna studie då fokusen 

ligger i att gå på djupet och ta reda på vad de intervjuade i studien tycker och tänker om 

det aktuella ämnet. Våra åsikter och idéer kring ämnet är inget vi lägger någon vikt vid 

utan responsen från de intervjuade är det viktiga.  

Yin (2013) hävdar att kvalitativ forskning har möjligheten att utveckla helt nya begrepp. 

Begreppen kan ha som syfte att beskriva nya upptäckter inom sociala processer. I och 

med att vi studerar verkligheten genom de intervjuade i vår studie innebär detta att vi 

kan få helt nya perspektiv och uppfattningar som vi tidigare inte hade kunskap inom, 

vilket givetvis, om nödvändigt kan leda till utveckling av nya teorier kring området. 

 

De data som samlas in vid kvalitativ forskning är i huvudsak av icke-kvantitativ 

karaktär, med detta menar Saldaña (2011) att datan består av material från intervjuer, 

anteckningar, videoinspelningar, loggböcker eller andra typer av dokument.I kvalitativ 

forskning ligger fokusen på att utforska olika sociala relationer och försöka beskriva 

respondenternas upplevda verklighet (Adams et al., 2014). Merriam och Tisdell (2015) 

förklarar att den tydligaste beskrivningen av begreppet ”kvalitativ forskning” är att data 

redovisas i ord och inte i siffror. Yin (2013) förklarar den kvalitativa processen har som 
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fokus att samla in, sammanställa och presentera data från flertalet källor. Att använda 

sig av flera källor kan enligt Yin (2013) göra det mer komplext när det kommer till 

insamlingen av data men att det ses som en nödvändighet för tillförlitligheten och 

trovärdigheten för studien.  

 

I de fall man inte finner en kvalitativ studie användbar brukar man prata om en 

kvantitativ studie. Den kvantitativa forskningen bygger mestadels på ren data i form av 

siffror som sedan analyseras och jämförs på olika sätt med hjälp av statistiska verktyg 

(Merriam och Tisdell, 2015). Widerberg (2002) fyller i och förklarar att kvantitativ 

forskning sätter sitt fokus i att undersöka ett fenomens förekomst eller frekvens mer än 

att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Detta är inget som vi ansett vara 

användbart i vår studie då vi inte är intresserade av att mäta något i siffror eller statistisk 

form. 

 

2.2 Forskningsansats 

 

Den kvalitativa forskningen delas enligt Saldaña (2011) in i tre olika typer av 

forskningsansatser: Deduktiv, Induktiv samt Abduktiv ansats. I den deduktiva ansatsen 

menar Saldaña (2011) att forskaren har sin utgångspunkt i teorin som man senare ställer 

mot den empiriska rösten för att hitta relevanta slutsatser. Det deduktiva 

tillvägagångssättet har enligt Yin (2011) sina fördelar att det kan bespara forskaren 

mycket tid eftersom du startar med kända begrepp som utgångspunkt. Dock fyller Yin 

(2011) i att det finns en baksida i det deduktiva som ibland gör att risken att gå miste 

om nya insikter är stor eftersom forskaren enbart förhåller sig till de redan kända 

begreppen. Saldaña (2011) menar att den induktiva ansatsen å andra sidan inte har sin 

grund i teorier utan fokuset ligger här på att utforska och hitta upptäckter som man 

senare kan relatera till relevant teori. Yin (2013) förklarar det induktiva som en 

forskningsansats där man låter data leda till begrepp, till skillnad från deduktiva då 

begreppen blir utgångspunkten som man senare prövar mot de erhållna data. Patel och 

Davidsson (2011) menar att den abduktiva ansatsen har sin grund i empirin, precis likt 

den induktiva ansatsen. Skillnaden är dock att den abduktiva ansatsen inte utesluter det 

teoretiska, vilket samtidigt gör att det går mer mot den deduktiva ansatsen. Den 

abduktiva ansatsen skulle alltså på så vis kunna ses som ett växelspel mellan induktiv 

och deduktiv ansats (Patel och Davidsson, 2011). 
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Den ansats som använts i denna studie går mot en abduktiv ansats då vi förvisso har 

utgått ifrån ett antal grundläggande teorier, men för den delen inte har stängt några 

dörrar när det kommer till att hitta nya teorier att koppla nya upptäckter till. Man kan 

alltså säga att arbetet till en början varit av en mer deduktiv karaktär för att sedan gå 

över till det växelspel med det induktiva som är beskrivit tidigare i detta kapitel. 

Arbetets fokus ligger alltså inte i att pröva olika redan kända teorier. Det har utgåtts 

ifrån olika teorier som en slags grund men med en öppenhet för att nya teorier kan 

komma att ha en betydande roll då empirin involverats. Vi har i den här studien använt 

oss av vad Adams et al. (2014) kallar för semistrukturerade intervjuer vilket inneburit 

att vår studie fått en abduktiv karaktär, alltså växelspel mellan induktiv och deduktiv. I 

den semistrukturerade intervjun har vi haft en intervjumall som styrt intervjun något. 

Dock har vi lämnat ordet helt fritt för intervjupersonerna vilket gjort att vi vid tillfällen 

berört för oss helt outforskad mark. Detta har inneburit att vi har behövt använda oss av 

ett öppet synsätt vid intervjuer för att kunna tolka och koppla denna data till nya teorier 

och begrepp. 

 

2.3 Datainsamling 

 

Merriam och Tisdell (2016) förklarar att när man väl identifierat själva problemet för 

studien är det viktigt att hitta rätt enhet för sin studie, alltså urvalet. Vidare förklarar 

författaren termen kriteriebaserat urval. Med detta menar man att de personer man väljer 

att intervjua skall uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier menar Merriam och Tisdell 

(2016) skall vara sådana som anses vara nödvändiga för att studien skall kunna ge ett 

relevant resultat. Exempel på detta kan vara specifik ålder, kön eller arbete. 

 

Enligt Yin (2013) finns det fyra olika typer av datainsamling när det kommer till 

kvalitativ forskning, nämligen intervjuer, observationer, insamling och granskning samt 

känslointryck. I den här studien har intervjuer varit den mest lämpade typen av 

datainsamling. Detta eftersom det var för oss intressant att höra respondenternas 

uppfattningar och beskrivningar av olika fenomen från den miljö de arbetar i dagligen. 

Yin (2013) förklarar att vid kvalitativ forskning är intervjuer den helt dominerande 

formen av datainsamling.  
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2.3.1 Urval 

 

När det kommer till kvalitativa studier används vad Yin (2013) kallar avsiktligt urval. 

Med detta menar han att urvalet görs medvetet med syftet att välja specifika 

datainsamlingsenheter att arbeta utifrån. På detta sätt får man under sin forskning fram 

mest relevant data. Vid val av deltagare fortsätter Yin (2013) att en viktig punkt är att 

man medvetet intervjuar vissa personer som man anar har en viss åsikt. Detta menar på 

att intervjupersonen i fråga skall ha en förkunskap och vara familjär med ämnet mer än 

bara en förutfattad mening. Vidare förklaras det som en viktig punkt att man samtidigt 

inte vinklar studien men man bör försöka få med ett brett spektrum som kan generera 

olika uppfattningar. Ett exempel kan vara om man skulle välja källor enbart efter att 

bekräfta förutfattade meningar. 

 

Denscombe (2016) förklarar typen av urval likt Yin (2013) men använder sig istället av 

begreppet explorativa urval, där han syftar på att information precis som Yin (2013) tas 

av ett representativt urval. Genom detta kan forskaren då dra giltiga slutsatser som kan 

representera en helhet för studien. Det explorativa urvalet förknippas ofta enligt 

Denscombe (2016) med just kvalitativa studier.Även Walliman (2016) fyller i 

Denscombe (2016) och Yins (2012) teorier kring urvalet men väljer att använda sig av 

begreppet teoretiskt urval. Med detta menar han att information samlas innan urvalet 

görs och man väljer sen de personer man tror är mest lämpade att intervjua. Han nämner 

som exempel att om man vill ta reda på hur det är att vara hemlös så bör man givetvis 

fråga en som är hemlös då den personen kan relatera till frågan. Eftersom vi berör 

kommuner i vår studie har vi valt en grupp personer bestående av personer som på ett 

eller annat sätt arbetar eller har arbetat med kommuner och deras utveckling när det 

kommer till kommuners varumärkesbyggande och användning av olika 

marknadskanaler. På så sätt säkerställer vi att de svar som ges kommer att vara 

relevanta för att kunna implementeras i vårt forskningsarbete.  
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Personliga intervjuer: 

 Jan Hardebrant, VD, Attraktiva Oskarshamn AB, 2016-12-01 

 Marika Karlstad, Informatör, Attraktiva Oskarshamn AB, 2016-12-08 

 Johanna Asp, Informatör, Attraktiva Oskarshamn AB, 2016-12-08 

 Staffan Smedfors, Marknadsansvarig, Ölands Turistbyrå, 2016-12-01 

 Jenny Roloff, Marknadsföring, Destination Kalmar AB, 2016-12-07 

 Christina Thorstensson, Projektledare, Västervik Framåt AB, 2016-12-06 

 Alexander Johansson, Projektledare, SocialView AB, 2016-12-09 

 
2.3.2 Intervjuer 

 

I vår studie har vi till största del använt oss av fysiska, personliga intervjuer där vi suttit 

ned med intervjupersonerna i minst en timme för att kunna gå på djupet och få en klar 

bild om de ämnen vi valt att belysa. Ingen ren telefonintervju har gjorts, dock har vi 

använt oss av telefon för att återkoppla vid eventuella oklarheter som fanns från det 

ursprungliga intervjutillfället med våra respondenter. Mer specifik teori kring telefon-

intervjuer har vi valt att sätta separat i kommande slutet av detta avsnitt då början 

används för att redogöra för de personliga intervjuerna som gjorts.  

 

Merriam och Tisdell (2016) beskriver tre olika typer av intervjuer. Strukturerade, 

semistrukturerade samt ostrukturerade/informella intervjuer. De strukturerade definieras 

av Merriam och Tisdell (2016) som en intervju där intervjuaren följer en strikt struktur 

och ordning, något som ofta t.ex. används inom demografiska undersökningar där man 

vill ha reda på ålder, kön, utbildning etc. Vidare förklarar författaren semistrukturerade 

som en intervjumetod som innehåller en viss struktur, men som inte följs till punkt och 

pricka. Intervjuaren kan alltså ändra och justera frågor under intervjuns gång vid behov. 

Den sista typer som Merriam och Tisdell (2016) kallar ostrukturerade eller informella 

intervjuer är intervjuer som är helt explorativa och flexibla i sin struktur. Här har 

intervjuobjektet stort spelrum att svara helt fritt och denna typ av intervju används ofta 

som en förstaintervju för att kunna skapa en mall för kommande intervjuer. Merriam 

och Tisdell (2016) menar också att det kan vara aktuell metod om intervjuaren inte har 

tillräcklig kunskap inom området för att kunna ställa relevanta frågor. 

 

De intervjuer vi använt oss av i denna studie är av en vad Adams et al. (2014) kallar 

semistrukturerad karaktär. 
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Adams et al. (2014) förklarar detta begrepp som att man utgår ifrån en mall av frågor. 

Under intervjuns gång lämnas sedan utrymme för eventuella följdfrågor som kan 

komma upp för att på så sätt kunna utveckla respondenternas svar och få en tydligare 

bild av det man vill ta reda på. Yin (2013) väljer å andra sidan att använda sig av 

begreppet ”kvalitativ intervju”. Detta begrepp är likt den semistrukturerade då Yin 

(2013) förklarar att det även här inte finns något strikt manus. Yin (2013) menar att 

forskaren har en tankeram med frågor som är relaterade till studien men frågorna kan 

komma att variera beroende på intervjuns utveckling och dess kontext. Eftersom vi 

använder oss av en kvalitativ studie såg vi det som viktigt att kunna gå på djupet med 

varje respondent och alltid ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Detta för att 

underlätta så vi kan få respondenten att utveckla och förklara mer ingående inom den 

linje och de frågor vi är intresserade av. Semi-strukturerade intervjuer passade därför 

perfekt då vi använde oss av ett antal huvud-rubriker i vårt frågeformulär samtidigt som 

vi hade ett antal underrubriker att använda vid behov. 

 

Adams et al. (2014) beskriver att forskaren i de kvalitativa studierna ofta behöver en 

djupare förståelse för människors beteende och känslor. Det är då vanligt att man 

använder sig av intervjuer för att få möjlighet till denna djupare förståelse. Dessa 

intervjuer kan göras antingen ansikte mot ansikte (face-to-face) eller via telefon. Denna 

typ av metod för att samla in data är enligt Adams et al. (2014) en av de mest effektiva 

när man är ute efter att gå på djupet och få mer detaljerad data (sk in-depth research 

interviews). Vidare förklarar Yin (2013) att det är viktigt att intervjuarens beteende och 

uppträdande är enhetligt genom hela datainsamlingen. Detta då det är viktigt att 

intervjuobjekten blir intervjuade under samma förutsättningar. De negativa aspekterna 

av dessa intervjuer är dock att de kan vara extremt tidskrävande. Samtidigt finns det 

alltid en risk att respondenterna kan bli ifrågasatta om huruvida de representerar den 

grupp man vill intervjua. Därför är det viktigt att man som författare lägger stor fokus 

kring vilka personer som intervjuas samt om de kan anses vara representativa för den 

tillfrågade gruppen som deltar i den aktuella studien (Adams et al., 2014). 

 

Telefonintervjuer har i denna studie endast använts som återkoppling till en ursprunglig 

fysisk intervju. Enligt Adams et al. (2014) är den största fördelen med denna typ av 

intervju den geografiska aspekten. Vid situationer då det kan vara stora avstånd går det 

att spara mycket tid och pengar med den här typen av intervjuer. Adams et al. (2014) 

beskriver dock att telefonintervjuer har några nackdelar som man bör ha i åtanke när 
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denna typ av intervju görs. Det finns alltid en större risk jämfört med en vanlig fysisk 

intervju att det blir opersonligt om man inte har någon relation sedan tidigare. Adams et 

al. (2014) utvecklar även att en telefonintervju sätter mer press på intervjupersonen i hur 

man skall hantera och styra samtalet. Saker som tonläge, lugn, tydlighet i formulering 

etc blir viktigare i en telefonintervju än i en vanlig fysisk då möjligheten att uttrycka 

och formulera finns i fler segment. 

 

Dessa resonemang följer likt det tillvägagångssätt som används i den här studien. Den 

huvudsakliga datainsamlingsmetoden har varit fysiska intervjuer men för att 

komplettera och få ett bredare spektrum har vi även valt att komplementera med 

intervjuer via E-mail. Andra nackdelar med mailintervjuer som man måste ha i åtanke är 

enligt Merriam och Tisdell (2016) att även om informationen kan vara densamma vid en 

mailintervju så uteblir möjligheten till att bland annat avläsa kroppsspråk eller ställa 

följdfrågor. 

 

2.4 Forskningskvalitet 

 

När det kommer till forskningskvalitet förklarar Bell och Nilsson (2016) att oavsett 

vilken forskningsmetod som väljs, så måste den granskas på ett kritiskt sätt. Författarna 

pratar om tillförlitlighet som ett viktigt begrepp, alltså hur tillförlitliga metoderna är 

som används för att samla in och tolka information. Två begrepp som ofta diskuteras 

när det kommer till forskningskvalitet och tillförlitlighet är Validitet samt Reliabilitet. 

Nedan redogör vi för dessa begrepp mer ingående och hur de kan implementeras till vår 

studie. 

 

2.4.1 Validitet 

 

Patel och Davidsson (2011) förklarar att validitet i en kvalitativ studie omfattar hela 

forskningsprocessen. I en kvantitativ studie å andra sidan menar författarna att 

validiteten enbart är relaterad till själva datainsamlingen. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att om det finns en överensstämmelse mellan verkligheten och den tolkning man 

gör så finns god validitet. Vidare menar författarna att tolkningen bör vara förankrad i 

det empiriska underlaget. Detta ses som centralt att författarens syn på verkligheten 

utelämnas och skall vi relatera till vår studie innebär det att våra uppfattningar och 

fördomar helt skall ignoreras och fokuset måste helt ligga på vad de intervjuade säger. 
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De intervjuade blir vår empiriska röst som måste få leda vägen i studien, givetvis med 

hjälp av teori, men för att resultatet skall bli trovärdigt kräver det att förutfattade 

meningar kring området utelämnas.  

 

Yin (2013) nämner olika punkter att hålla sig efter i strävan om god validitet i kvalitativ 

forskning. En viktig punkt han belyser är möjligheten till långvariga observationer eller 

fler intervjuer. Detta för att kunna gå på djupet och få en mer ingående uppfattning över 

det fenomen man vill studera. En annan viktig punkt är valideringen från 

respondenterna, med detta menas möjligheten till återkoppling för att klargöra och 

undvika feltolkningar. Vidare förklarar Yin (2013) begreppet triangulering, dvs. 

möjligheten att samla konvergerande data från olika källor. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver triangulering som ett sätt att berika och fördjupa det fenomen man syftar att 

beskriva. Även Patel och Davidsson (2011) belyser begreppet triangulering och 

förklarar vidare att man använder sig av flera källor för att kunna ge en så fyllig bild 

som möjligt om ämnet. Vi använder oss av flertalet intervjuer i den här studien vilket 

ökar validiteten, vidare gör våra återkopplingar att vi säkerställer oss att eventuella 

oklarheter uteblir. Som tidigare nämnt menar Yin (2013) att det är viktigt att 

förutsättningarna blir samma för de olika intervjuade i studien. I vår studie har vi 

behandlat alla de intervjuade på samma sätt och följt en förutbestämd linje. Alla 

intervjuerna har ägt rum på de intervjuades arbetsplatser och karaktären på frågorna har 

vid varje intervjutillfälle utgått från samma mall.   

 

2.4.2 Reliabilitet 

 

Andersen et al. (1994) menar på att reliabilitet grundar sig i forskningsresultatet och att 

det skall kunna förklara faktiska förhållanden i det man observerat i sin studie. 

Begreppen Reliabilitet och Validitet går enligt Patel och Davidsson (2011) ofta ihop. De 

ses som lika men författarna menar att hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 

Författarna exemplifierar en studie där man vill mäta omkretsen på personers huvud för 

att mäta intelligens. Mätningarna i sig kan sedermera vara helt korrekta men frågan 

kvarstår hur starkt sambandet är mellan huvudomkrets och intelligens. Patel och 

Davidsson (2011) förklarar att det finns stora skillnader när man pratar om reliabilitet i 

kvantitativa kontra kvalitativa studier. Intervjuar man en person vid flera tillfällen och 

får olika svar varje gång ses detta i en kvantitativ studie som låg reliabilitet. I en 

kvalitativ studie dock menar författarna att olika svar vid olika tillfällen kan innebära att 
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den intervjuade fått andra uppfattningar kring området. Detta i sig är något intressant att 

undersöka mer än att försöka få så lika siffror som möjligt i svaren.  

 

Yin (2013) förklarar reliabilitet som möjligheten för studien att bli upprepad av någon 

annan samtidigt som att svaret skall bli så identiskt som möjligt. Vidare förklaras av 

Willig (2013) att det finns vissa problem med det här synsättet då detta synsätt ofta 

förekommer vid en kvantitativ studie. Författaren menar att reliabilitet inte är ett 

begrepp som får så stor fokus för den kvalitativa forskaren. Eftersom den kvalitativa 

forskningen ofta rör sig med fåtal respondenter i mer tidskrävande intervjuer ligger 

fokuset snarare på kvaliteten av tolkningen vid dessa intervjuer. Patel och Davidsson 

(2011) beskriver att i den kvalitativa forskningen hamnar författaren i centrum när det 

kommer till forskningens kvalitet. Författarna vidareutvecklar att forskaren och dennes 

tolkning blir en grundläggande del i datainsamlingens kvalitet och precision. Vidare 

beskrivs författarens roll som subjektiv då informationen tolkas och bearbetas med 

preferenser som omedvetet kan påverka studien innehåll. Holme et al. (1997) fyller i när 

det kommer till forskarens roll och inverkan denne har vid insamlingen av information. 

För att kunna få ett tillförlitligt material krävs det enligt författaren att forskaren är 

noggrann vid insamlingen och bearbetningen av data.För att stärka studiens reliabilitet 

har vi sammanställt respondenternas data från intervjutillfällena på ett noggrant sätt. Vid 

eventuella oklarheter har vi gjort återkopplingar till intervjupersonerna för att få dem att 

utveckla sina svar. Vidare har vi tillsammans diskuterat och tillsammans tolkat diverse 

utmaningar som dykt upp under forskningsprocessen. Detta för att undvika feltolkningar 

i vår bearbetning av data. 

 
2.4.3 Metodkritik 

 

Bryman (1997) menar att den kvalitativa forskningen har vissa utmaningar. En av dessa 

är det ansvar som föreligger hos forskaren när det kommer till att förhålla sig till de 

intervjuades ögon utan att vara subjektiv. Patel och Davidsson (2011) menar att alla 

författare, vare sig de erkänner det eller inte, är färgade av tidigare erfarenheter och 

forskning. Detta kan medföra en risk att forskaren väljer sitt studieobjekt utifrån tidigare 

erfarenheter och helt enkelt antar ett subjektivt synsätt. Problemen med detta kan vara 

att forskaren formulerar en hypotetisk teori och då utesluter andra alternativa tolkningar. 

Yin (2013) förklarar att det finns vissa utmaningar när det kommer till den kvalitativa 

forskningsmetoden. Han menar att det huvudsakliga ansvaret för studiens resultat ligger 
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till största del hos forskaren själv och dennes hängivenhet att förmedla ett så 

välutvecklat resultat som möjligt. Detta är inget som inte direkt behöver tolkas som 

något negativt men det är viktigt att ha i åtanke vid en kvalitativ studie som detta är. 

 
2.4.4 Forskningsprocessen 

 

Hela processen tog sin början i en diskussion då vi övervägde de olika val av 

forskningsämnen som vi fann intressanta. Då vi båda vuxit upp i mindre kommuner så 

fann vi det intressant att se hur de arbetar för att öka sin attraktivitet genom 

användningen av marknadskanaler. Vår uppfattning var att kommuner idag börjat bli 

mer aktiva genom olika marknadskanaler och det kändes intressant för oss att gå in 

djupare på och undersöka. Vidare fann vi det intressant att koppla samman detta till den 

nya digitala utvecklingen i och med Internet som gjort att man som organisation kan 

synas och höras på ett helt annat sätt än tidigare. 

 

Till en början gick diskussionen om hur vi skulle se på kommuner och hur vi skulle 

avgränsa oss. Som vi såg det kunde vi dela upp en kommun i kommuninvånare, 

näringsliv samt besökare och turister. Vi valde därför att fokusera forskningsarbetet i sin 

helhet mot besökare och turister. Med detta sagt insåg vi senare att delar som näringsliv 

och kommuninvånare ibland är nödvändiga att relatera till i vissa sammanhang. Detta då 

vi förstått att flera delar ibland går samman och har en inverkan på varandra vilket gör 

det omöjligt att utesluta det ena eller andra.Vidare diskuterade vi kring vår 

forskningsansats och var ganska inställda på att utgå ifrån en deduktiv ansats. Vi fann 

intressanta teorier som vi ville applicera på den kommande empiriska rösten.  

 

Ju längre arbetet led började vi förstå att vår teoretiska referensram behövde 

kompletteras då vi fick nya infallsvinklar av våra intervjuobjekt. Detta medförde att vi 

gick mer mot en abduktiv ansats. Mycket av vår teoretiska referensram står sig genom 

hela studien men kompletteringar har gjorts. Samtidigt skall vi klargöra att eftersom vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer så borde vi haft i åtanke att vi kan få nya 

perspektiv som vi inte kanske förväntade oss att intervjuobjekten skulle bidra med. I 

och med att vi menar att vi haft en abduktiv ansats så menar vi då givetvis att vi haft 

inslag av det induktiva, alltså att vi utforskat delar utan någon förkunskap.  
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Alla intervjuer spelades in med flera olika inspelningsinstrument för att säkerställa 

eventuella bortfall vid t.ex. tekniska problem. Av alla de intervjuer som gjorts 

transkriberades dem sedan för att på så sätt bli lättare att bearbeta när de väl skulle 

användas i vår analys. Analysen och Empirin valde vi att skriva tillsammans i ett 

gemensamt kapitel då vi upplevde att det blir lättare för läsarna att koppla samman den 

empiriska rösten med de teoretiska begrepp vi funnit relaterade till studien.  
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3 Teori 
Här presenteras den teoretiska referensram som används för studien. Detta kapitel har i 

syfte att klargöra och skapa förståelse för de områden som berörs i studien. Kapitlet är 

uppdelat i olika delar som skall ge en övergripande förståelse över området. I kapitlets 

början introduceras Platsmarknadsföring som begrepp följt av varumärkets innebörd 

med fokus mot kommuner. Vidare berörs de aktuella marknadskanaler som diskuterats i 

studien och deras innebörd. Slutligen presenteras en konceptuell modell där de tre 

huvudområdena sammanknyts till hur kommuners varumärken kan bearbetas med hjälp 

av olika marknadskanaler. 

 

3.1 Platsmarknadsföring 
 

Platsmarknadsföring enligt Syssner (2012) samt Ek (2007) definierar en plats som i 

syfte att förändra, förstärka eller förbättra en bild av dess plats. En plats menar 

författarna kan vara en region, kommun, stad eller by. Syssner (2012) understryker att 

kommuner eller regioner genom platsmarknadsföring arbetar med att förbättra eller 

förstärka bilden av ens kommun eller region. Ek (2007) beskriver även 

platsmarknadsföring som en funktion som rymmer en annan motivation hos 

lokalbefolkning samt näringslivet. Att vara delaktiga i platsen dem befinner sig på, att 

använda utåtriktad marknadsföring mot sina målgrupper och därmed locka till sig fler 

besökare till platsen.  

 

En av dem bakomliggande faktorer som driver platsmarknadsföring är den rådande 

konkurrensen som har en större omfattning än tidigare (Anholt, 2010). Vidare förklarar 

författaren att konkurrensen mellan olika platser ofta leder till att uppfattningen av ens 

varumärke diskuteras. Hur den utmärker sig till skillnad från andra platser, beror bland 

annat på vilken kultur, historia, vilka attributer platsen kan förmedla samt image 

(Morgan & Pritchad, 2000). Govers (2009) nämner att en kommun, region eller stad 

måste framhäva sina positiva egenskaper såsom landskapet, historia, kultur, arkitektur 

och andra fördelar som gör platsen unik i sig. Det grundläggande kärnvärdet måste 

skapas, och det förklarar författaren görs genom att exempelvis ge besökarna ett 

samhällsmottagande med olika attribut och ge ett kundvärde. Detta kan vara god 

service, positivt bemötande och hjälpsamhet av lokalbefolkning eller andra goda 

egenskaper. 
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Anholt (2010) talar om uppfattningar som en besökare kan få av en plats. Han menar att 

en plats som uppfattas som smutsig eller som har influenser av historisk kriminalitet kan 

få en negativ klang för en specifik plats vilket gör att turister kan dra sig ifrån att besöka 

platsen. Uppfattningar som människor har om en plats antyder författaren att man måste 

arbeta med sina grundproblem för att skapa en stark och tydlig platsidentitet. Pike 

(2008) berättar även att tolkningar hos besökare kan uppfattas på olika sätt, då 

marknadskommunikationen mellan organisationer och sin publik ska stämma överens. 

Han menar att kommuner kan tendera att följa sina traditionella mönster vid sin 

marknadsföring och glömma bort att använda sig av dem nya teknologiska 

marknadsföringskanalerna.  

 

Govers (2009) talar för en ny tid med virtuella marknadsföringskanaler som en viktig 

användning för platsmarknadsföring. Vikten av att nå ut virtuellt har en större betydelse 

då människor tenderar att i allt större utsträckning vara uppkopplade på internet. 

Författaren poängterar dess effektivitet som når till en större publik och ger 

kostnadseffektiva lösningar. Ek (2007) poängterar medias betydelse för plats-

marknadsföringen, då Ek (2007) samt Pike (2008) nämner att platser skapas genom att 

människor upplever platsen och utgör ett växelspel mellan medias utformning samt 

människors meningsskapande. Att virtuella samhället tenderar att växa bidrar till ett 

ökat informationsflöde och konkurrens om människors uppmärksamhet. Ek (2007) 

menar att detta även traditionell reklam såsom dyra kampanjer, annonser och 

broschyrer. De största utmaningarna för kommuner idag är de nya metoder av virtuell 

teknik som används allt oftare hos kommuner. Pike (2008) förklarar även att ett samspel 

mellan dem traditionella kanalerna och virtuell marknadsföring är en grundläggande 

faktor som spelar en viktig roll för platsmarknadsföring. I det virtuella spelrummet 

förklarar Ek (2007) att det fokuseras allt mer i kundrelationer och individinriktad 

marknadsföring. 

 

Govers (2009) nämner även att platser som marknadsförs i form av sociala medier, 

online videos, bloggar influerar i större utsträckning än tidigare. Ett exempel som han 

nämner är videons samt bildens betydelse som stärker upplevelsen gentemot sin publik. 

Pike (2008) nämner även publicitet som förmedlas av grafisk kontext för platsens 

sevärdheter och aktiviteter. Detta kan ge publiken olika associationer eller en starkare 

drivkraft att vilja besöka platsen. 
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Pike (2008) förklarar att varumärkets slogan och logotyp har en inverkan på 

marknadsföring gentemot sin målgrupp. Han menar att ens grafiska upplägg vid 

skapande av en slogan och logotyp ska reflektera platsens image. Pike (2008) syftar på 

att man ska framhäva identitet samt upplysa egenskaperna hos en plats men även vad 

som utmärker platsen. Kelly (2001) förklarar slogans som något kort och koncist som 

ska få målgruppens uppmärksamhet. Innehållet bör ha ett värde och något genuint som 

platsen förmedlar. Färger, symboler och textinnehåll är element som Pike (2008) menar 

är viktigaatt utnyttja för att stärka platsens image. Dessa element ska spegla platsens 

identitet, för att få sin målgrupp att kunna tolka platsen på ett anmärkningsvärt sätt.  

 

3.2 Varumärke 

 
3.2.1 Varumärkets Innebörd 

 

Mossberg (2010) och Armstrong (2015) förklarar varumärke som en blandning av ett 

namn, beteckning eller design i syfte för att kunna identifiera ett företag gentemot sina 

konkurrenter. Varumärke bygger på ett värde och som skapas av en organisation. 

Kapferer (2012) menar att värdet ska förmedla medvetenhet, övertygelser och 

emotionella band till ens målgrupp.   

 

Budskapet av ett varumärke förklarar Kapferer (2012) och Rosenbaum-Elliott (2011) 

ska förmedla associationer med vad organisationen står för och dess budskap som 

organisationen vill nå ut med. Kotler (1999) definierar varumärke som en uppfattning 

av företagets produkter/tjänster. Styrkan i ett varumärke ligger i uppfattningen som 

konsumenter får utav företaget. Mossberg (2010) förklarar att basen för varumärket 

skall uppfyllas med varumärkesnamn som utgör kommunikationen till människor och 

bör vara en enkel beteckning för vad företaget står för.  

 

Vid beskrivning av ett varumärke brukar fokuset ligga i namnet eller i symbolen. 

Kapferer (2012) menar att ett varumärke har flera beståndsdelar som ska uppfyllas för 

att nå ut konsumenter. Dessa beståndsdelar förklarar hur värdet av identitet, image och 

varumärkeskapital skapas. 
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3.2.2 Identitet ochImage 
 

Varumärkesidentitet beskriver Aaker (2010) är en förståelse över hur organisationen vill 

uppfattas av deras målgrupp utifrån dess varumärke som organisationer framhäver. 

Varumärkets identitet förklarar även Kapferer (2012) utgör grunden till varumärkes-

positionering, värde samt dess unikhet på marknaden. 

Kapferer (2012) menar att identitet uttrycker varumärkets materiella och immateriella 

egenskaper, det vill säga allt som visar vad varumärket är. De flesta företag har 

specificerat sin identitet genom varumärkets nycklar (brand keys), fotspår, djupa 

värderingar, uppdrag, visioner och självbild. Varumärkets djupaste värderingar måste 

återspeglas i de yttre symbolerna och måste vara uppenbara vid första anblicken. I 

dagens samhälle antyder Aaker (2010) att det är viktigt för företag att urskilja sig från 

andra företag genom sitt varumärkes identitet för att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Konsumenter blir allt mer kräsna och det gäller för företag att skapa en 

identitet genom sitt varumärke som de kan förmedla till sina kunder.  

 

Att skapa en stark identitet förklarar Kapferer (2012) varken går snabbt eller enkelt. Ett 

varumärkes identitet förklarar Aaker (2010) tar tid att skapa och byggs under en lång 

tidsperiod. Det är en lång process som kräver kontinuerlig ansträngning från företagets 

sida. Det är också svårt att ändra enstark varumärkesidentitet. Varumärkesidentitet är 

genom symboler och andra tecken djupt inpräntade i konsumenters medvetande. Att 

ändra denna uppfattning om ett varumärke så krävs det att organisationer anpassar sig 

till förändringar som sker i världen. Kapferer (2012) förklarar att varumärke är ett 

levande system som kräver uppdateringar och en anpassning till marknadens trender.    

 

Skillnaden mellan varumärkesidentitet och image förklarar Uggla (2002)  och Melin 

(1999) ligger i konsumentens uppfattningar om varumärket. Image tolkas av 

konsumenterna och hur dem har sin syn på varumärket medan identitet speglar 

organisationens värderingar. Den avgörande faktorn ligger hos konsumenterna och 

deras uppfattningar kring varumärket. Även Melin (1999) stärker detta då han menar att 

företagets image ska överensstämma med företagets identitet. Samtidigt påpekar Uggla 

(2002) att konsumenternas uppfattningar ibland kan särskilja sig från organisationens 

identitet, då attityder och erfarenheter kan spela en roll i företagets image. 
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Melin (1999) hävdar att organisationer förändras med tiden och uppfattas olika, därför 

krävs det att organisationer målar upp en tydlig identitet vid förändringar. Rosenbaum-

Elliot (2011) nämner även att en tydlig identitet ska innefatta associationer som kan få 

kunderna att komma ihåg varumärket och relatera till dess budskap. Ett exempel som 

författaren nämner är Volvo, där kunder associerar företagets image starkt med säkerhet 

och barnfamiljer.   

 

3.2.3 Varumärkeskapital 

 

Aaker (2010) beskriver ett varumärke som en strategisk tillgång för organisationer som 

bör beaktas. Författaren förklarar varumärkeskapital som består av fyra huvudsakliga 

punkter vilka är varumärkesmedvetenhet (brand awareness), upplevd kvalitet (perceived 

quality), varumärkeslojalitet (brand loyalty) och varumärkesassociationer (brand 

associations).  

 

Aaker (2010) antyder att varumärkesmedvetenhet är en medvetenhet av olika 

varumärken som konsumenter lägger på minnet. Det beskriver vilka tillvägagångssätt 

som organisationer använder sig av för att implementera varumärke i kundernas sinnen. 

Dessa sinnen varierar hos konsumenter och reflekteras på olika sätt. Enligt författaren är 

det psykologiska faktorer som styr konsumenternas igenkännande av ett varumärke och 

är faktorer som kan innehålla ord, musik, upplevelser, människor eller symboler.  Detta 

poängterar även Kotler (1999) då han menar att verktygen stärker varumärkes-

kännedomen hos konsumenterna. Mossberg (2011) beskriver varumärkesmedvetenhet 

som en konkurrensfördel för organisationer att använda sig av olika redskap för att 

skapa en positiv och stark märkeskännedom bland konsumenter.  

 

Upplevd kvalitet enligt Mossberg (2011) handlar om kundens helhetsuppfattning på 

produktens samt varumärkets kvalitet. Kvalitet på ett varumärke har olika aspekter som 

får konsumenter att överväga vad som är en god upplevd kvalitet. Aaker (2010) 

beskriver detta inom tre ramar som avgör kundens uppfattning på upplevd kvalitet: det 

finansiella utförande, strategiska inriktningar och hur upplevd kvalitet är kopplade. Ur 

det finansiella utförandet krävs det investering internt i organisationen samt i externa 

faktorer. Rosenbaum-Elliott (2011) beskriver det finansiella utförandet att först skapa en 

hög lojalitet, eftersom ur kundens synvinkel är det svårt att urskilja på kvalitet vid 

liknande produkter. 
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Mossberg (2011) talar för att upplevd kvalitet har en större inverkan i platserna där det 

konsumeras, då kunden kan bedöma kvalitet utifrån vad som förmedlas. Några exempel 

som författaren poängterar är servicegraden, kreditvillkor, leveranstid, sociala 

kompetenser samt ansvarstagande med starka finansiella förhållningssätt till 

konsumenterna som genererar en stark och hållbar varumärkeskvalitet. Detta i sin tur 

ger goda finansiella utdelningar för organisationen. För att uppfylla kvalitet krävs 

strategisk inriktning som nämndes tidigare i texten av Aaker (2010). Här förklarar han 

att upplevd kvalitet har en strategisk huvudfokus på den totala kvalitetsledningen, om 

huruvida ledningen tillför kvalitet gentemot konsumenterna. En annan aspekt som 

Aaker (2010) poängterar är kundens uppfattning av kvalitetsprodukter samt 

kvalitetstjänster. Först och främst menar författaren att konsumenter har uppfattning om 

liknande produkter eller tjänster som inte tillfredsställer behoven som konsumenter 

önskar. Detta ger en kritisk situation för organisationen. Därför antyder han på att det är 

viktigt att tillföra en god medvetenhet om produktens eller tjänstens kvalitet.  

 

Att välja ett rätt varumärke tyder på märkeslojalitet och innebär att kunden är lojal till 

ett varumärke. Det innebär att kunden återkommer efter konsumtion av en produkt eller 

tjänst Mossberg (2011). Ett tydlig antydan på lojalitet från kunden enligt Bloemer och 

Kasper (1995) samt Mossberg (2011) är emotionell lojalitet, där kunden upplever 

positiva intryck från första köpet av varumärket och återkommer. Det styrker även 

Aaker (2010) då han menar att positiva intryck för kunden kan leda till mervärde. Att 

bibehålla sina kunder genom varumärkeslojalitet förklarar Aaker (2010) inte behöver 

vara något kostsamt för en organisation. Ett vanligt misstag som organisationer brukar 

göra är att attrahera nya kunder och glömmer att bevara lojaliteten till de kunder som 

redan har besökt och upplevt varan eller tjänsten. Författaren poängterar att 

organisationen samlar på sig onödiga utgifter p.g.a. dålig lojalitet av service och 

upplevelser. Rosenbaum-Elliott (2011)  menar att tillfredställelsen hos besökare följer 

med av det positiva intrycket och kan bidra till att besökaren förmedlar vidare sina 

intryck till andra i sin omgivning. Ord kan spridas om ett varumärke, därför är det 

viktigt för en organisation att bibehålla en lojalitet till sina kunder/besökare. Författaren 

uttalar sig även att besökarna som har upplevt varumärket ska få ett slags mervärde i 

form av en tacksam gest som visar på uppskattning.  
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Varumärkesassociationer enligt Aaker (2010) beskrivs som en identitet av varumärket 

och dess representativa hållning som organisationen står för. Det huvudsakliga målet 

med varumärkesassociationer är att bygga ett starkt varumärke och utveckla samt 

implementera en identitet för konsumenterna. Mossberg (2011) styrker även att 

varumärket bör ha associationer till kunden. Med detta menar hon att organisationen ska 

framgå med deras egenskaper som kan associeras med varumärket. Associationer som 

varumärket framhäver kan vara t.ex. olika tillställningar, konserter, viktig talesman eller 

något symboliskt som representerar varumärket. Kommunikationen mellan 

organisationen och kunden är också en viktig del som Rosenbaum-Elliott (2011) 

nämner där associationer sprids via Word of Mouth från upplevelser av varumärket. En 

del aspekter vid inlärning i relationen mellan varumärket och kund formar en viss 

attityd kring varumärket. Aaker (2010) talar även för att varumärkets fokus i produkten i 

sig inte är den viktiga aspekten till att skapa associationer hos kunden, utan vad 

organisationen förmedlar. Några punkter författaren nämner är i form av personligheten 

till varumärket, symbolerna som representerar varumärket, det emotionella samt 

frontlinjens förmåga att bemöta sina kunder.  Rosenbaum-Elliott (2011) samt Aaker 

(2010) förklarar att varumärkesassociationer som läggs på minnet hos kunder leder till 

ett starkt varumärkeskapital.   

 

3.2.4 Platsvarumärke 

 

McCabe (2014) beskriver platsvarumärket (destination brand) som ett löfte för turister, 

en förväntan av kommande erfarenheter. Det grundar sig i mångt och mycket i integritet 

och rykte som turister har om den aktuella platsen. Vidare utvecklar McCabe (2014) att 

under turistens besök bygger de en uppfattning baserat på den information de redan har 

om platsen, men blandar det även med nya erfarenheter.  

McCabe delar in destination brand i tre huvudkategorier: 

 Redan existerande tillgångar som t.ex. platsens rykte eller det värde som den 

utlovar genom sin identitet. 

 Skapande tillgångar som kan vara sport- eller kulturevent. Det kan även vara 

viktiga byggnader eller platser som symboliserar en plats/region. 

 Abstrakta koncept som associeras med platsen som exempel tolerans eller 

innovationer. 
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När det kommer till strategier för att utveckla och bygga upp ett starkt destination brand 

väljer McCabe (2014) en strategi med fem olika steg. McCabe (2014) tydliggör att utan 

en genomtänkt strategi kan en plats totalt tappa sin befintliga position vilket på sikt kan 

ge starka negativa konsekvenser för en hel region. Anholt (2010) och Pike (2008) 

redogör också för strategiska tankesätt vad gäller utvecklingen av en stark destination 

brand. De väljer dock inte att dela upp det i specifika steg likt McCabe (2014) men de 

delar åsikter i många avseenden. 

 

1. Det första steget för att bygga upp ett starkt varumärke är enligt McCabe (2014) 

och Anholt (2010) att undersöka vad man vill kommunicera med sin identitet. 

Det är viktigt att man som t.ex. kommun ser till vad man har att erbjuda och hur 

man vill bli förstådd av utomstående publik. En annan viktigt aspekt som Pike 

(2008) förespråkar är att man försökerkartläggade tänkta konsumenterna, vilka 

är dem och hur skall man kunna locka dem? 

2. Efter att man identifierat sin identitet kommer fokuset att ligga på utvecklingen 

av sin varumärkesidentitet. McCabe (2014) simplifierar detta steg genom att 

förklara att fokuset ligger i organisationens kärnvärden och att man följer en röd 

tråd genom att utveckla en ”strategi-plattform”. Det kan vara saker som att 

organisationen använder sig av foton, färger, typsnitt, röster etc för att sätta sin 

ton på sin identitet (Pike, 2008). 

3. Steg tre har sitt fokus i att med hjälp av den strategi-plattform som utvecklats 

implementera plattformen i det tilltänkta mönster som man utvecklat i tidigare 

steg. Här verkliggörs de metoder genom användning av kreativ kommunikation 

och olika kampanjer.  

4. En viktig aspekt när det kommer till uppbyggande av ett platsvarumärke är att 

analysera om huruvida de riktlinjer man ritat upp följs. McCabe (2014) 

exemplifierar att en otrevlig receptionist kan förstöra upplevelsen för en 

konsument oavsett vad man kommunicerar med sitt varumärke. Pike (2008) 

nämner att det är viktigt att man kan hålla det man lovar samt att man försöker 

ha klara riktlinjer för alla involverade för att kunna uppfylla de löften som ges i 

de tidigare stegen av den här modellen. 

5. När de fyra första stegen är avklarade återstår enligt McCabe (2014) utveckling 

och underhållning av befintlig strategi. Platsvarumärket kan vara starkt och väl 

utvecklat men det behöver inte betyda att man som organisation kan sluta 
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utveckla det. För att bibehålla ett starkt platsvarumärke måste man som 

organisation hela tiden anpassa sig efter verkligheten.  

 

3.3 Marknadskanaler 

 
3.3.1 Traditionella Marknadskanaler 

 
3.3.1.1 Word of Mouth 

 

Word of Mouth förklarar Kotler (2013) samt Wilson (2012) som en sorts 

marknadsföring där konsumenter sprider olika budskap om en organisation. Det kan 

vara produkter eller tjänster som människor förmedlar till varandra på fysiska platser. 

Minazzi (2014) och Godson (2009) menar att det så väl kända uttrycket Word of Mouth 

numera behöver omprövas. Den största anledningen till detta menar författarna är den 

teknologiska utveckling som gjort att sociala medier fått en stor roll i vår vardag. 

Minazzi (2014) menar att den Word of Mouth vi länge pratat om grundade sina teorier 

kring fysiskt mötande mellan individer. Det handlade alltså om personer som befann sig 

på samma plats vid tidpunkten och delade upplevelser och åsikter med varandra. Denna 

scen har nu enligt Minazzi (2014) blivit global tack vare Internet och sociala medier. 

Minazzi (2014) förklarar att individer har möjlighet att göra inlägg på sociala medier 

som Facebook, Twitter, Instagram etc. Dessa inlägg menar Kotler (2015) kan vara 

åsikter om varumärken, produkter, upplevelser etc som på olika sätt kan påverka en 

organisations varumärke och de associationer som finns kring det. Med hjälp av 

virtuella konversationer förklarar författaren att organisationer också har möjligheten att 

medverka och förstärka varumärkets position på marknaden.   

 

3.3.1.2 Magasin 

 

Vikten av att använda sig av digitala kanaler spelar en avgörande roll för organisationer 

när det gäller att locka konsumenter till en specifik destination. Samtidigt har magasin 

och broschyrer också en betydelse i marknadsföringen gentemot sin målgrupp. Detta 

förklarar Huertas-Garcia (2014), då man genom att publicera pappersutskick till sina 

målgrupper kan ha en avgörande påverkan för utomstående besökare till en plats. 

Andereck (2005) argumenterar för influenser som människor får av magasin och 

broschyrer. Författaren menar att det kan bidra till ett intresse och en drivkraft att forska 

inom området som förmedlas. Chiou et al. (2008) nämner innehållet i pappersutskick 

och betonar att verbala innehåll som människor kan relatera till ger en signifikant 
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påverkan i deras beslutsfattande. Även Molina och Estaban (2006) menar att ord och 

grafisk kontext får oss människor att influeras av innehållet.    

 

3.3.1.3 Arenareklam 

 

Grönkvist (2000) talar för en annan typ av marknadsföring som befinner sig i fysiska 

miljöer. Han använder ordet arenareklam, som betyder offentlig annonsering av 

stortavlor, affischering och liknande. Marknadsföringen har i syfte att exponeras i 

fysiska miljöer bland människor i rörelse. Fördelarna är enligt författaren att 

exponeringen inte försvinner och påminner därför publiken om budskapet ofta, men då 

krävs det att exponeringen befinner sig i rätt läge. Det menar även Pike (2008) då han 

syftar på att offentlig exponering har i syfte att påminna människor om platsen som 

marknadsförs.   

 
3.3.2 Digitala Marknadskanaler 

 
3.3.2.1 Sociala Medier 

 

Sociala medier beskriver Carlsson (2010) som ett kontaktnät som består av aktiviteter 

som sker virtuellt mellan människor och dessa aktiviteter speglar olika individers 

åsikter.Halling (2010) förklarar sociala nätverk som ett virtuellt verktyg för människor 

att interagera med varandra. Scott (2013) menar att sociala medier är mötesplatser för 

människor där man delar gemensamma intressen eller utbyter information. Det förklarar 

även Tuten (2015) då han menar att sociala medier är en interaktiv mötesplattform för 

organisationer och privatpersoner som gör det möjligt att nå ut till varandra. Vidare 

förklarar författaren att på en social plattform sprids information i olika former som; 

texter, ljud, videos och bilder. Alternativen att uttrycka sig på sociala medier är oändliga 

och ger deltagarna fria händer att förmedla information på olika sätt. 

 

För att kunna ta del av sociala medier behöver man skapa en profil. Scott (2013) 

förklarar att en profil ska spegla olika personliga attribut för såväl företag som 

privatpersoner. Carlsson (2010) hävdar att en profils uppbyggnad innehåller 

identifiering av en person eller ens organisations varumärke i form av en personlig 

beskrivning som förklarar antingen människan på ett personligt plan eller 

organisationens utbud. Vidare talar Halling (2010) att det första man bör tänka på vid 

uppbyggnad av en profil är hur man vill profilera sig som karaktär för att ta del av 
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mötesplatsen. Han menar att sociala plattformar skiljer sig och karaktäriserar sig på 

olika sätt, då anpassningen av en profil ska stämma överens med plattformen. 

 

Carlsson (2010) lyfter fram sociala medier som ett virtuellt fenomen, där spridning ökar 

i en allt snabbare takt. Med spridning menar författaren att ens budskap kan ge en direkt 

effekt till ens målgrupp man vill nå ut till. Att publiciteten i form av åsikter, reklamblad, 

bilder eller videos tas emot av flera mottagare och sedan kan förmedlas vidare till ens 

kontakter. För organisationer har detta sociala verktyg skapat en helt ny 

marknadsföring. Meerman (2013) betonar att organisationers virtuella spridning av ett 

budskap via sociala medier förs vidare av Word of Mouth i den virtuella plattformen 

som används. Mahoney och Tang (2016) vidareutvecklar och menar att med hjälp av 

dessa sociala plattformar förmedlas budskap vidare och skrivs sinsemellan människor 

som är uppkopplade via dessa plattformar på internet. Valen av sociala 

marknadsföringskanaler är av varierande karaktär där bland annat plattformar som 

Facebook, Twitter, Instagram, youtube och snapchat är några som man kan välja. 

 

3.3.2.2 Facebook 

 

Facebook beskrivs som ett av det största sociala nätverksplattform som har mer än 1712 

miljoner aktiva användare online (Statista, 2016 01/09). Denna sociala 

nätverksplattform beskriver Scott (2013) och Halling (2010) som ett redskap för 

organisationer samt privatpersoner för att nå ut till sin publik. Författarna nämner 

Facebook som en social plattform som utgör en virtuell interaktion med människor. 

Halling (2010) förklarar olika hjälpmedel som organisationer och privatpersoner kan ta 

del av. För att ta del av Facebook krävs det att skapa en Facebooksida där personer kan 

ta del av ens publicitet i form av texter, bilder och videoklipp. Detta stärker även Scott 

(2013) och Evans (2012) då de menar att anslagstavlan som skapas på facebook blir en 

slags image, som identifierar användaren.  

 

För organisationer enlig Scott (2013) är Facebook ett väldigt bra komplement för att få 

aktiva följare genom ens Facebook sida. Följarna behöver inte söka efter organisationen 

dem vill följa, det räcker med att dem väljer att följa organisationens Facebook sida. På 

så sätt får följarna alla inlägg, kampanjer eller events av organisationen i deras eget 

flöde på Facebook. Det är ett väldigt bra verktyg för organisationer att nå ut till sin 

publik och hålla dem uppdaterade. Tuten (2015) menar att man får ens åskådare att 
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komma närmare organisationen och de får ta del av publiciteten samt möjligheten att 

dela vidare informationen till andra.  

 

Evens (2012), Scott (2013) samt Tuten (2015) resonerar kring olika verktyg som som 

man kan använda sig av på Facebook och  nämner stora möjligheter i användingen av 

”Like”, ”Tag” och ”Hashtags”. ”Like” förklarar Scott (2013) är när användaren lägger 

upp ett inlägg i form av en text, bild eller video som andra gillar på Facebook. Det kan 

vara ens vänner eller andra användare på plattformen som tycker bra om inlägget som 

publiceras.Inlägget får på så sätt en viral spridning och hamnar på andras flöde på 

Facebook. Samma sak gäller även ”Tag”, som Tuten (2015) nämner som ett verktyg för 

viral spridning på Facebook. Funktionen förklarar författaren identifierar människor, 

organisationer eller varumärken från ett inlägg som har gjorts på plattformen. Scott 

(2013) exemplifierar”Tag” som när en person gör ett inlägg då andra personer kan 

taggas på inlägget och få en notifikation att personen har blivit taggat på en annan 

användares inlägg. Det gör att flera personer kan bli taggade på andras inlägg och kan 

publiceras samtidigt på deras flöde. Tuten (2015) tydliggör ett annat verktyg som heter 

Hashtags som även kan användas på andra sociala plattformar såsom Instagram och 

Twitter. Hashtag betyder att ett ord eller en benämning som skrivs i ett inlägg kan 

kopplas samman till andra inlägg och finns på så sätt senare att hitta i ett gemensamt 

virtuellt galleri. Antoine (2016) förklarar att hashtagsanvänds för att underlätta en 

specifik sökning efter innehåll på sociala medier. Det ska underlätta att hitta specifika 

ämnesområden av ett inlägg som görs på sociala medier. Vidare poängterar författaren 

att denna metod ofta används hos företag vid annonseringar eller kampanjer som 

lanseras på Facebook, där konsumenter kan involveras och Hashtaga något dem gillar.  

 

Halling (2010) och Carlsson (2010)  förklarar även synen att skapa en image från 

företagets perspektiv att synas på Facebook. Carlsson (2010) menar att organisationer 

som vill ha en större spridning på Facebook bör annonsera för att nå flera följare. Med 

hjälp av annonsering förklarar Halling (2010) och Chaffey (2009) att man kan rikta sina 

kampanjer mot en specifik målgrupp. Annonseringsverktyget kan identifiera 

målgruppens ålder, kön, lokalisering, intressen och beteende flöde på Facebook. Genom 

dessa faktorer förklarar Halling (2010) att man kan lokalisera sin marknadsföring för att 

hitta just den målgruppen man söker.        
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Publiciteten som läggs ut på Facebook Förklarar Scott (2013) ger en viral spridning på 

sociala medier och kan ge en positiv effekt till målgrupperna man vill nå ut till, men 

samtidigt kan negativ publicitet nå publiken i form av dåliga erfarenheter och 

upplevelser av personen eller organisationen. Detta stärker även Meerman (2013) samt 

Halling (2010) då de menar att publicitet av ett inlägg på Facebook kan tolkas på olika 

sätt eftersom åskådarna har möjligheten att kommentera inläggen som publiceras och 

uttrycka sig fritt. Weber (2009) menar att man ska vara mer transparent, bygga tillit och 

trovärdighet. Det handlar om att vara medveten och försiktig vid inlägg man publicerar. 

Weber (2009) hävdar att man måste underhålla och ha en ständig kommunikation mot 

sin publik. 

 
3.3.2.3 Instagram 

 

Instagram förklarar Chesher (2012) som en social fotografi-applikation som används via 

smartphones. Funktionen tillåter användarna att sprida fotografiska bilder eller korta 

videoklipp till varandra och ger en helt ny typ av integration på sociala medier. Vidare 

nämner Zappavigna (2016) att Instagram förmedlar en grafiskt kommunikation mellan 

användarna på Instagram, att den visuella och textuella betydelsen har den primära 

funktionen på Instagram.  

 

Ett verktyg som Facebook och Instagram har gemensamt är användningen av Hashtag. 

Det förklarade Antoine  (2016) och Tuten (2015) i tidigare stycke. Hashtag enligt Tuten 

(2015) fyller samma funktion, men används i större utsträckning på Instagram. Enligt 

Sigmon (2015)  har Instagram en funktion som kallas för hashtags där platsen 

presenteras för vart en bild eller ett videoklipp har tagits. Sökfunktion ger en rad olika 

inlägg som har tagits på en specifik plats eller av ett ord som används vid hashtag. Om 

en användare exempelvis skriver in ”Linneuniversitet” på sökfältet så dyker alla inlägg 

upp som har gjorts på Linneuniversitet. Enligt González (2011) kan det beskrivas som 

en galleria, där bilder eller videoklipp har taggats med #Linneuniversitet. På så vis 

förklarar författaren att dagliga händelser ur en plats kan bevittnas av andra användare 

och ger en uppfattning om vad som sker vid en specifik plats eller händelse. Vikten i att 

använda sig av Hashtags är att inläggen som publiceras och skrivs om får användarna att 

upptäcka en variation av händelser som sker kring en plats.   
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Att annonsera på Instagram har sina fördelar. Detta förklarar Parks (2015) i sin 

tidningsartikel samt Instagram på sin officiella hemsida. Att man når sin specifika 

målgrupp med hjälpa av olika hjälpmedel för att lokalisera sin målgrupp. På samma sätt 

som förklarades i stycket om Facebooks annonsering, utgör Instagram samma 

annonsfunktion. Det förklarar Parks (2015) då författaren menar att man kan synka sin 

annonsering med Facebook genom att använda samma konto.          

 

Fotografiska delningar förklarar Minazzi (2014) kan stimulera människor att besöka nya 

platser. Det kan influera och inspirera att besöka nya platser som Fotis et al. (2012) 

också nämner. Människor får en drivkraft att söka sig fram till destinationer med hjälp 

av grafiska bilder eller videoklipp. Författarna förklarar att vår första drivkraft på 

sociala medier influeras av grafisk kontext, där människor får olika intryck av en 

destination, och sedan samlar information om destinationen. Schindler och Bickart 

(2015) menar att de grafiska influenserna kan vara en avgörande roll i beslutet hos 

människor att besöka en plats. 

 

 
3.3.2.4 Snapchat 

 

Betters (2015) beskriver Snapchat som en applikation till mobila enheter med 

möjligheten att skicka både bilder och videor till sina vänner. Det unika med snapchat 

menar författaren är att bilder inte lagras utan försvinner efter max 10 sekunder. Samma 

princip gäller videos som försvinner efter att man spelat upp dem i sin mobila enhet. 

Numera finns det också en möjlighet att lägga upp bilder videos på en så kallad 

”storyline”. Detta innebär att det innehåll som läggs upp blir tillgängligt för alla som 

följer kontot i 24 timmar (Betters, 2015). Mittica (2016) förklarar att det idag finns stora 

fördelar att använda sig av Snapchat ur företagssynpunkt. Till att börja med förklarar 

författaren att Snapchat har vuxit kraftigt på kort tid och att det fortfarande är en kanal 

som ständigt utvecklas och anses ha stor potential. Dessutom har Snapchat idag en 

väldigt ung publik. Av alla användare som finns på Snapchat påpekar Mattica (2016) att 

86 procent är under 34 år. Dessutom växte gruppen med 35 år eller äldre med 8 procent 

under 2015. 

 

Betters (2015) menar att Snapchat kommer till användning för användare av t.ex. 

Youtube, då Snapchat kan användas som alternativ kommunikation för att bredda sina 

möjligheter att nå ut till fler med en mer kontinuerlig kommunikation. 
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Elson Andersson (2015) beskriver Snapchats funktion kallad ”Discovery”, som 

lanserades under 2015, som ett sätt för olika medier att nå ut via Snapchats plattform. 

Detta menar författaren har gjort Snapchat till en applikation som fått helt nya 

möjligheter att användas som marknadskanal. Redan idag har stora aktörer hunnit med 

att synas via Snapchat och de blir bara fler och fler (Elson Andersson, 2015). 

 
3.3.2.5 Hemsidor 

 

Armstrong (2015) och Chaffey (2009) beskriver den digitala marknadsföringen som en 

snabbt växande form av direkt marknadsföring. Chaffey (2015) förklarar att 

användningen av digitala hemsidor ger möjlighet att engagera sin publik. Detta kan ske 

på ett indirekt sätt t.ex. datorer, smarttelefoner eller en annan elektronisk vara. Vidare 

förklarar Chaffey (2009) att kommunikationen med sin publik måste innehålla relevant 

information som driver igång sin publik. Armstrong (2015) nämner att informationen 

som en kund söker på i en digital plattform får en direkt inverkan. Den primära 

marknadskanalen förklarar författaren är organisationens hemsida, där syftet är att 

komma närmare sin publik. Chaffey (2009) talar för hur man kommer närmare sin 

publik och ett sätt är att utveckla förtroende och förmedla en bra upplevelse. Young 

(2010) hävdar att relationer skapas genom att ge sin publik en ärlig bild av 

organisationens budskap. Det som förmedlas ska vara genuint och ge publiken en 

realistiskt bild av dess produkter eller tjänster, för att inte skapa en missvisande bild.  

 

Variationen på en hemsida menar Armstrong (2015) samt Weber (2009) skall vara bred 

och ska erbjuda en rik variation av information samt andra funktioner som kan ge svar 

på kundens frågor. Att ge sin publik en större inblick i organisationens operativa 

ledning, anställda, finansiella information eller nuvarande händelser som sker etc. 

Chaffey (2015) menar att personliga inslag på ens hemsida kan skicka 

förtroendeingivande signaler till sin publik för att skapa tillit.    

Varumärket som förmedlas på ens hemsida menar Armstrong (2015) ska förmedla en 

påverkan hos kunden. Det primära fokuset ligger då inte i att uppmuntra till 

konsumtion. Han menar snarare att det primära fokuset ligger i hur organisationer väljer 

att presentera varumärkets innehåll, som ska få igång sin publik att involveras i 

hemsidans attributer, information, aktiviteter, videoklipp etc. Chaffey (2009) antyder att 

det är viktigt att hålla igång sin publik för att skapa en närmare relation och 

genereraengagemang med varumärkets innehåll. 
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Weber (2009) fyller i och förklarar att varumärket blir ansiktet utåt gentemot sin publik, 

och det som förmedlas med positiva intryck kommer tolkas som ett starkt varumärke.  

 

Armstrong (2015) menar att nyckeln till en framgångsrik virtuell hemsida kräver ett 

värde förmedlas för att få sin publik att återkomma till hemsidan. Det skall vara enkelt 

att navigera sig på hemsidan samt utformningen av designen ska relatera till 

varumärkets approach. Att design och funktionalitet ska gå hand i hand är enligt 

Armstrong (2015) viktigt. Chaffey (2009) trycker på vikten av informationens innehåll 

och dess design samt att det går ihop med varandra. Med värdefullt innehåll poängterar 

även Armstrong (2015) att nyckeln är att skapa ett starkt värde för kunden, som får 

kunden att intressera sig av hemsidans innehåll och återkomma. I en studie av Chaffey 

(2012) visade det sig att vi människor tenderar att tröttna väldigt snabbt på olika 

innehållsflöden i digitala kanaler. Författaren menar därför att en hemsida måste 

ständigt vara uppdaterad för att följa alla uppkommande trender. 

 

3.3.2.6 Search Engine Optimization (SEO) 
 

När man diskuterar hemsidor förklarar Bråth (2013) att man allt som oftast berör 

begreppet search engine optimization (förkortat SEO), eller sökmotoroptimering som 

det heter på svenska. Mahoney och Tang (2016) beskriver SEO som ett verktyg som 

används för att öka prioriteringen på ens hemsida när det gäller olika sökmotorer. 

Google är enligt författarna den absolut största sökmotorn och förklarar att den första 

sidan på en googlesökning motsvarar 89% av all Internettrafik. Även Bråth (2013) 

poängterar att den största fördelen med sökmotoroptimering är att man kan öka sin 

prioritering på Google. En hög prioritering innebär att organisationen hamnar högre 

bland sökningens alla träffar. På så vis kan man kommunicera med en större publik 

genom att ens webbplats får fler besökare. Weber (2009) nämner även att placeringen 

på en sökning är viktig för organisationer då han menar att det kan ge en negativ effekt 

om organisationen inte ser över detta. 

 

Mahoney och Tang (2016) förklarar att för att en organisation skall kunna finnas lätt 

tillgängligt via sökmotorer bör man utveckla en SEO-strategi. Halligan (2010) samt 

Mahoney och Tang (2016) redogör för denna strategin där man kartlägger nyckelord 

som beskriver ens verksamhet på ett precist sätt samtidigt som man försöker nischa sig 

mot sina konkurrenter.  
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Att ha något unikt som ens konkurrenter inte har menar författarna kan vara till stor 

fördel då grundläggande attribut för en organisation ofta även innehas av 

konkurrenterna. 

 

3.4 Referensramens konceptuella modell 

 

Den teoretiska referensramen består av tre huvudsakliga delar som tillsammans skall ge 

underlag för att att kunna besvara vår förskningsfråga. I centrum hittar vi kommunerna 

själva som sedermera omgivs av tre huvudpelare nämligen ; Marknadskanaler, 

Platsmarknadsföring samt Varumärke. Till att börja med så måste vi identifiera vad som 

kännertecknar att marknadsföra en plats gentemot en vanligt produkt eller tjänst. Vilka 

karaktäristiska drag finns och vad behöver man ha i åtanke när man ser på just 

kommuner. När det kommer till att på ett effektivt sätt kunna stärka sitt varumärke är 

det nödvändigt att undersöka hur synen på varumärken tolkas sett mot kommuner. Vilka 

grundvärden finns, hittas några genomgående drag som är viktiga att ha i åtanke för 

arbetet. Vidare måste vi även i denna studie kartlägga de olika potentiella 

marknadskanaler som spelar en viktig roll när det kommer till att just kommunicera för 

en kommun. Dessa tre delar skall sedermera utgöra grunden för studien och uppfylla de 

basala delar som krävs för att kunna besvara studiens forskningsfråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Konceptuell Modell över Referensramen 
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4 Teoretisk och empirisk analys 
I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen som tagits fram i studien. 

Vidare kommer vi väva samman det empiriska resultat med vår teoretiska referensram 

som vi berört i tidigare kapitel. Genom att kombinera dessa två röster kommer vi att ge 

underlag för en större förståelse för hur man kan se på destination i relation till en 

varumärke. Vidare kommer innebörden av platsmarknadsföring redogöras för att sist 

analysera alla de marknadskanaler som visat sig ha en viktig del när det kommer till 

varumärkesbyggandet för en destination. 

 

Studiens Respondenter: 

Jan Hardebrant, VD, Attraktiva Oskarshamn AB 

Marika Karlstad, Informatör, Attraktiva Oskarshamn AB 

Johanna Asp, Informatör, Attraktiva Oskarshamn AB 

Staffan Smedfors, Marknadsansvarig, Ölands Turistbyrå 

Jenny Roloff, Marknadsföring, Destination Kalmar AB 

Christina Thorstensson, Projektledare, Västervik Framåt AB 

Alexander Johansson, Projektledare, SocialView AB 

 

4.1 Platsen i fokus 
 

För att kunna gå på djupet i denna studie har det varit viktigt att identifiera vad som 

karaktäriserar en plats och hur man kan se på den ur marknadsföringssynpunkt. 

Respondenterna i den här studien menar på att en plats måste ses som en helhet med 

flera delar som verkar tillsammans. De trycker på innebörden av att arbeta för ett 

välmående näringsliv, en nöjd lokalbefolkning och en fungerande turism. Dessa delar 

menar Hardebrant är grundläggande för att skapa en attraktiv plats. Han menar att alla 

delar är beroende av varandra och att de verkar tillsammans i en slags ”kugghjulskedja”. 

Ek (2007) menar att det är en förutsättning för en kommun att få med alla ovan nämnda 

delar för att kunna locka till sig nya besökare. Även Thorstensson och Roloff trycker 

starkt på samspelet mellan dessa delar och att det är viktigt att få med dessa 

beståndsdelar i en helhet. Hardebrant menar att den grundläggande drivkraften för att få 

en region att utvecklas och bli attraktiv grundar sig i tillväxt. För att t.ex kunna erbjuda 

en attraktiv detaljhandel behövs ett välmående näringsliv som har råd att konsumera. 

När det kommer till turismen så gäller samma sak, då det behövs investeringar och 

entreprenörskap för att kunna skapa attraktiva möjligheter för besökare.  
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Detta är precis i linje med Jonasson (2012) menar då han syftar till att en kommun 

behöver ett konkurrenskraftigt näringsliv för att kunna attrahera näringsliv, invånare och 

turister. 

 

4.1.1 Kan man utnyttja det geografiska läget? 

 

Smedfors menar att man kan se på den geografiska aspekten på olika sätt. Han menar att 

det geografiska läget många gånger kan vara en nackdel. Tittar vi i Sverige finns det 

många platser som saknar god infrastruktur med anknytning till tåg och flyg. Han 

nämner sin egna region Öland som ett exempel där det saknas goda kommunikationer 

för att kunna ta sig dit. Dessutom menar han att det heller inte ses som någon förbifart 

till någon större stad. Även Thorstensson och Hardebrand ger medhåll om att detta kan 

vara en utmaning för många platser. Karlstad menar att den geografiska faktorn på en 

plats har stor betydelse. Vidare menar hon att det är viktigt att man ser den geografiska 

faktorn av en plats på rätt sätt. Många platser har stora nackdelar men hon väljer mer att 

se det som utmaningar och trycker på vikten av att se möjligheter och positiva aspekter 

istället. Detta kan relateras till Pike (2008) där han förklarar att man som plats genom 

sin kommunikation bör upplysa om de egenskaper och styrkor som utmärker platsen.  

 

Även Goeldner och Ritchie (2006) är inne på samma linje då de utvecklar och menar på 

att platser bör utnyttja de styrkor i natur, klimat, kultur till olika evenemang eller 

aktiviteter. Då den geografiska aspekten är inte något man kan påverka menar även 

Smedfors, att det är viktigt att se till de styrkor man har som en plats har. Govers (2009) 

förespråkar likt tidigare författare att en plats måste framhäva sina unika egenskaper 

som gör platsen speciell jämfört med konkurrerande platser. Karlstad nämner ett 

exempel som symboliserar situationen för många mindre städer runtom i världen. 

Många mindre orter har i regel sämre kommunikationer vilket givetvis gör det svårare 

att ta sig till platsen. På andra sidan av myntet menar Karlstad att tillgången till flyg 

eller tåg inte finns innebär det med största sannolikhet att besökarna i fråga använder sig 

av bil. Detta medför stora fördelar då besökarna upplever en frihet och självständighet 

som kanske inte finns i större städer med sämre åtkomlighet. För hennes kommun 

Oskarshamn menar hon att det är väldigt vanligt att besökarna rör sig utanför 

kommunen i upp till en timmes bilfärd. På så sätt menar hon att man använder 

avstånden på ett positivt sätt och knyter samman sin plats med en större region. 
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4.1.2 En sund konkurrens 

 

Respondenterna i studien är enade om att de upplever en ökad konkurrens vad gäller att 

locka till sig besökare till sin region. De förklarar även att det ofta kan vara mer 

komplext att marknadsföra en plats jämfört med en vanlig produkt. Denna komplexitet 

kan även användas till en fördel då Smedfors menar att man som plats kan lägga fokus 

på styrkorna på ett annat sätt än om man jämför med t.ex fysiska produkter. Som plats 

har man möjligheten att försöka sälja in det som är bra utan att behöva redogöra för det 

negativa. Han fortsätter och förklarar att platser i en region som inte är intressanta är 

givetvis inget som man trycker på att turister skall besöka, utan man kan välja och styra 

turister till guldkornen i plats eller region. Samtidigt poängterar Hardebrant och 

Smedfors att det är viktigt att man är ärlig när det kommer till marknadsföringen av en 

plats. Detta poängterar även Anholt (2010) att rådande konkurrens mellan olika platser 

kan styras av uppfattningar hos turister. Respondenterna i studien delar synsättet att det 

är viktigt att man skall kunna uppfylla de förväntningar som ställs på vad platsen har att 

erbjuda. Smedberg utvecklar detta genom att nämna väder som exempel. Många platser 

kan historiskt sett ha bra väder men han menar att man skall vara försiktig med att lova 

saker man inte kan påverka. Vädret kan vara en positiv sak i sig för en plats men det 

skall aldrig vara det huvudsakliga värdet som platsen har.  

 

Karlstad menar att det alltid är en utmaning i huruvida man ser på sitt geografiska läge 

för en plats. Hon exemplifierar för sin egen kommun som egentligen saknar någon 

större turistattraktion vilket hon menar är en stor nackdel för dem som kommun när det 

kommer till att locka besökare. Däremot är hennes kommun beläget i mitten av regionen 

på småländska östkusten vilket innebär att hon kan trycka på deras perfekta läge med 

nära till andra viktiga attraktioner som bland annat Astrid Lindgrens värld, Öland, 

Kalmar och Västerviks Skärgård. Morgan och Pritchard (2000) påpekar att det är viktigt 

att lyfta attraktionskrafterna på en plats och se dem utmärkande dragen. Roloff fyller i 

och menar precis likt Karlstad, att konkurrensen med närliggande platser ofta är positiv. 

Hon menar att de geografiska gränserna allt mer suddas ut och man ser idag fördelen att 

tillsammans erbjuda en attraktivare produkt i stället för att ensam leverera ett troligtvis 

svagare koncept.  
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Smedfors menar att konkurrensen kan utnyttjas på ett positivt sätt många gånger då en 

besökare kanske är ute efter en ny upplevelse eller utflykt som platsen i fråga inte kan 

erbjuda. Han tar sitt egna Öland som ett exempel och förklarar att man kan tipsa en 

barnfamilj om att besöka Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Detta menar Smedfors 

kanske rent ekonomiskt inte gynnar Öland i första hand, men här är målet att höja 

helhetsupplevelsen för besökarna så de efter semestern ska känna att de fick ut det 

maximala av sin semester. Han nämner även Kalmar som exempel, som hans Öland 

drar otroligt stor nytta av som plats. Detta eftersom de erbjuder det som Öland idag inte 

kan erbjuda, dvs. shopping, stadsliv, barer etc. Genom att använda varandra som 

komplement menar Smedfors att hans plats Öland kan fokusera på deras styrkor som 

bland annat friluftsliv, bad och camping. Även Govers (2009) är inne på detta spår när 

han förklarar att en destination måste se till sina styrkor och framhäva sina bra 

egenskaper för att kunna sticka ut ur mängden när konkurrens råder mellan platser.  

 

Anholt (2010) beskriver att människors uppfattningar om olika platser kan variera 

kraftigt. Detta är en utmaning som många platser står inför när det kommer till att 

försöka skapa en stark identitet som på ett positivt sätt förknippas med platsen. Asp och 

Roloff förklarar att all befolkning i en region, vare sig det gäller näringsliv eller 

lokalbefolkning, kan ha en stor inverkan i hur besökare uppfattar en plats. De förklarar 

att det är viktigt att bygga upp en stolthet och försöka skapa lokala ambassadörer som 

indirekt hjälper till att bygga platsens varumärke genom att prata om det i positiv anda. 

Ek (2009) betonar att för att platsmarknadsföringen skall vara lyckad, krävs det att 

lokalbefolkningen är delaktiga i platsen för att öka intrycken hos de olika besökarna. 

Det är viktigt enligt Roloff att man har en strategi för hur man vill att en plats skall 

uppfattas och sända för budskap. Hon pratar om just ambassadörer och menar att det går 

att använda sig av olika verktyg för att säkerställa att dessa ambassadörer följer den 

gemensamt uppsatta linjen. Ett exempel hon nämner är en webbplats som används för 

utbildningar till ambassadörerna för en plats, där man går igenom vad man vill signalera 

och vilken image man vill kommunicera. På så sätt kan man som kommun säkerställa 

att det viktiga arbetet för ambassadörerna prioriteras i kommunikationen. 
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4.2 Platsens Varumärke 
 

4.2.1 Positiva Intryck 

 

Smedfors betonar lojalitet som en viktig komponent för att stärka ett varumärke. Han 

förklarar att det är viktigt att lägga fokus på de besökarna som bryr sig om platsen och 

att använda sig av besökarnas lojalitet till varumärket. Ett exempel som Smedfors talar 

för var när Öland hade vattenbrist en sommar. Detta informerades på nyheterna runt om 

i Sverige och det fantastiska var att återkommande gäster som kom till ön hade med sig 

egna vattendunkar hemifrån. Engagemanget hos besökarna ser Smedfors som ett värde i 

varumärket, då besökarna ville bidra med hjälp. Den säsongen var ett bevis på att folk 

bryr sig och tar ställning, för att bidra till något som de uppskattar. Detta är ett tydligt 

antydande på lojalitet från kunden enligt Bloemer och Kasper (1995) samt Mossberg 

(2011), när kunden har positiva intryck av en produkt och återkommer. Aaker (2010) 

nämner även att lojalitet inte behöver kosta mer än nödvändigt utan organisationer 

behöver bara visa en genuinitet till sina konsumenter.   

 

En annan strategi som Aaker (2010) nämner för att bibehålla kunders lojalitet är att man 

inte får glömma och bevara relationen lojaliteten till besökarna som redan har upplevt 

platsen. Han förklarar ett vanligt misstag som organisationer brukar göra att dem 

attraherar nya besökare och glömmer bevara lojaliteten till de dåvarande besökarna som 

redan har besökt platsen. Roloff nämner att kommuner bör ha en databas på antal 

bokningar som har gjorts på hotell och liknande tillställningar för att nyttja dem till att 

skicka ut nyhetsbrev och magasin för att skapa en lojalitet mot sina besökare. Genom att 

skicka magasin och broschyrer påtalar Huertas-Garcia (2014) och Andereck (2005) att 

man kan influera besökare att återkomma till platsen. Författarna menar att det kan bidra 

till intresse och en drivkraft att undersöka platsen på nytt. Aaker (2010) förklarar att 

varumärket läggs på minnet och varumärket implementeras i kundernas sinnen. Dessa 

minnen förklarar författaren är psykologiska faktorer som styr konsumenternas 

igenkännande av ett varumärke. Faktorerna kan vara upplevelserna av musik, ord, 

upplevelser och symboler. Metoden att stärka varumärkeskännedomen förklarar 

Mossberg (2011) som något som kan skapa dåvarande intryck och ge 

konkurrensfördelar på marknaden. 
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4.2.2 Finansiera varumärket 

 

En annan viktig aspekt som ett varumärke står för är dess kvalitet och utförande. Detta 

nämner Thorstensson, Hardebrant och Roloff då de menar att man måste lägga vikt vid 

kvaliteten när man förmedlar sitt varumärke. Respondenterna talar för näringslivet och 

invånarna som viktiga faktorer för platsen. Thorstensson påpekar att platsen skall vara 

trevlig att besöka och givetvis blir det lättare om befolkningen talar gott och är stolta 

över sin plats. Vidare förklarar Roloff att platsens vikt ligger också hos invånarna. Hon 

talar om ambassadörer som representerar en plats gentemot turister som besöker platsen. 

Det är viktigt att finna företrädare som talar gott om platsen, då hon menar på att det kan 

förstärka bilden av en plats. Ett praktiskt exempel som Roloff nämner kan vara 

taxichaufförer som möter många besökare och de bör vara pålästa om platsen för att 

kunna vara en bra ambassadörer. Roloff menar att kvalitet och kunskap måste finnas hos 

företrädarna för att rätt information skall kunna förmedlas till besökarna Detta medför 

att det alltid är viktigt att ge stöd till frontlinjen. Upplevd kvalitet poängterar Mossberg 

(2011) handlar om kundens helhetsuppfattning av en produkt samt varumärket som ges 

ut till kunden. Författaren nämner även att den upplevda kvaliteten hos organisationer 

ligger i servicegraden, leverans, tid samt social kompetens. Aaker (2010) och Mossberg 

(2011) tillägger att varumärkets kvalitet även uppfyller finansiella förhållningssätt till 

konsumenterna. Näringslivet bör investera både internt i organisationen och externt till 

konsumenterna för att skapa tillfredsställelse hos konsumenterna. Det finansiella 

förhållningssättet nämner Hardebrant som en viktig del för uppfyllandet av varumärkets 

kvalitet. Hardebrant påvisar att kommuner måste ha ett gott samarbete med näringslivet 

för dess utseende utåt mot sin publik. Kontinuerliga träffar bestäms med kommun och 

näringsliv där bland annat kvalitetsaspekter diskuteras. Ett exempel på en 

kvalitetsaspekt menar Roloff är städning av stadskärnan. Det kan tyckas simpelt men 

hon menar att det är en förutsättning att en plats måste vara ren och snygg för att kunna 

ses som attraktiv. 

 

4.2.3 Att skapa Autencitet 

 

Det ska vara äkta och genuint! Något som Smedfors, Hardebrant och Roloff pekar på att 

platsen man befinner sig på skall tydligt signalera varumärket och dess karaktärsdrag 

skall framgå som kan associeras med varumärket. Ett tydligt exempel som Smedfors 

arbetar med är att attrahera turister från norra Tyskland till Öland. Tyskarna associerar 

ofta Öland med lugnet och friheten till naturen. Den svenska naturen är något som 
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tyskarna beundrar och som de inte kan få uppleve i Norra Tyskland. Dessa budskap 

trycker Smedfors på i sina kampanjer utåt mot turister i norra Tyskland. Det ska vara 

färgglatt med naturen och symboler, tecken som associeras med Öland. McCabe (2014) 

och Anholt (2008) påtalar vikten i kommunikationen med sitt varumärke gentemot sin 

målgrupp. Ett viktigt moment som kommuner bör se till enligt Smedfors är vad man har 

att erbjuda och hur man vill bli förstådd av utomstående publik. Detta likväl som att 

kartlägga sin målgrupp för att locka besökarna till en plats.  

 

Thorstensson beskriver associationer där människor känner igen varumärket och har en 

åsikt och attityd mot varumärket. Dock finns det alltid risker med händelser och rykten 

som kan ha en negativ inverkan på namnet eller varumärket. Detta menar Thorstensson 

är något man helst vill undvika. Anholt (2010) vidareutvecklar och förklarar att platsen 

bör arbeta med sina grundproblem för att skapa en tydligare identitet.  Har man dock ett 

starkt varumärke menar Thorstensson och Smedberg att det är lättare att ta sig igenom 

negativa händelser som dyker upp på vägen. Även Aaker (2010) styrker detta då han 

menar att huvudsakliga målet med varumärkesassociationer är att bygga ett starkt 

varumärke och utveckla samt implementera en identitet för målgruppen. Detta påvisar 

även Rosenbaum-Elliott (2011) och McCabe (2014) då de menar att rykten sprids 

genom Word of Mouth från upplevelser av varumärket och formar på så vis kundens 

relation till varumärket.   

 

Hardebrant förklarar att en kommun måste tydliggöra en representativ bild mot sin 

målgrupp. Man ska framgå med sina bästa egenskaper som kommunen har och inte ge 

en missvisande bild av platsen. Han menar att om en plats har närhet till hav och en stor 

skärgård bör man försöka framhäva detta i sin kommunikation. Roloff menar på att 

varumärkesassociationer ska komma inifrån och upplevas som äkta. Hon förklarar från 

egna erfarenheter och menar att platsens associationer kan bearbetas genom att 

framhäva dess kultur eller historia. Detta skall sedan paketeras och skapa en profilbild 

utåt med hjälp av olika marknadsföringskanaler. Detta frambringar Aaker (2010) i sin 

teori kring varumärkesassociationer, då han menar att produkten i sig inte är viktig utan 

den viktiga aspekten är att skapa associationer hos kunden. 
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4.2.4 Lyfta kommunens starka sidor 

 

Varumärkesidentitet förklarar Aaker (2010) och Kapferer (2012) är en förståelse över 

hur organisationen vill uppfattas av deras målgrupper utifrån dess varumärke som 

organisationen framhäver. Det utgör grunden till varumärkespositionering, värde och 

dess unikhet. Smedfors påtalar att identiteten ska vara ärlig, då en kommun bör vara 

försiktig att lova saker man inte kan erbjuda. För att lyfta varumärkesidentiteten nämner 

Roloff att det krävs för destinationens inriktning att lyfta fram de starka sidorna hos en 

plats. Ett exempel som Roloff berättar är att kommuner uppfattas på olika sätt och bör 

lyfta deras starka sidor i form av särskilda grupper som arbetar med kultur, evenemang 

eller sportaktiviteter. Kalmar kommun är ett exempel på detta då de är måna om att folk 

ska besöka platsen till specifika aktiviteter och evenemang. Tillställningarna kan vara 

Dart-SM, som i sig kanske inte är en så stor sport, men får 800 gästnätter för kommunen 

när den genomförs. Likaså gäller junior-SM i innebandy där föräldrar och andra 

närstående tillkommer. Dessa aktiviteter lyfter näringslivet och bidrar till konsumtion. 

Kapferer (2012) menar att organisationer bör visa sina starka egenskaper som kan 

associeras med varumärket och på så sätt bildas uppfattningar hos konsumenterna. 

Vidare framhäver Pike (2008) att uppfattningarna hos konsumenterna ska tydligt 

stämma överens med kommunikationen som förmedlas av organisationen.   

 

Hardebrant diskuterar hur man skapar en identitet, där han nämner att ett varumärke ska 

attrahera besökare till en kommun. Hardebrant förklarar att man måste se möjligheterna 

hos sin plats som kan bidra till ett intresse hos turister. Han menar att en del kommuner 

kan ibland ses som tråkiga och konservativa av andra. Dock menar han att det är viktigt 

att lägga vikt vid det man kan påverka för att stärka varumärket. Även Smedfors 

samtycker i att man skall identifiera vad den unika platsen kan erbjuda besökarna. 

Hardebrant exemplifierar i den underjordiska anläggning som gjorts för kärnkraften i 

Oskarshamn, där besökarna kan dricka vatten som är 7000 år gammalt från 

Litorinahavet. Detta menar Hardebrant inte behöver vara så intressant för många, men 

det har lockat specifika delar av såväl det svenska näringslivet som utländska 

intressenter att besöka platsen då anläggningen i detta avseende är helt unik. Aaker 

(2010) betonar att det är viktigt att kunna urskilja sig från andra organisationer i sitt 

varumärkes identitet för att vara konkurrenskraftig på marknaden.  
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Varumärkesidentitet uttrycker även en strategi-plattform som McCabe (2014) och Pike 

(2008) påvisar. De menar att organisationens kärnvärden ska utvecklas i form av foto, 

färger, typsnitt för att sätta sin ton på identiteten. McCabe (2014) hävdar att man kan 

utveckla sin strategi-plattform med tilltänkta mönster och använda sig av kreativ 

kommunikation. Kapferer (2012) påtalar även att varumärkets djupaste värderingar ska 

återspeglas i yttre symboler och vara uppenbart vid första anblick. Smedfors påvisar 

detta då han syftar på att kommuner ständigt bör lyfta de främsta karaktäristiska drag 

som speglar ens kommun. Logotyp och symboler ska signalera något äkta och genuint, 

då kommuner bör vara lekfulla och kreativa i sin kommunikation. Ett exempel som han 

nämner är när deras kommun marknadsför sig med deras logga där ett litet löv växt ut 

från ”Ö”:et i Öland för att visa på det naturliga och det lantliga. Att texten skrivs med 

olika färger i ett horisontellt randigt mönster som ska visar på det olika lager av jord i 

färger kombinationer. Smedfors nämner även arbetet att forma typsnitt för kommuner är 

viktigt för att framhäva symboliken hos besökarna. Han menar att kommunikationen i 

texten som kommuner marknadsför sig med ska spegla platsens identitet. Smedfors 

kommun vill tolkas som glada och spontana, därför spelar kreativiteten en stor roll i 

deras typsnitt. Han förklarar att dem försöker vara roliga och lediga i sin 

kommunikation eftersom dem vill att främst barnfamiljer skall trivas. 

Kommunikationen av kommuners identitet förklarar Roloff också som en viktig aspekt. 

Det krävs för kommuner att vara ständigt uppdaterade i sina färger och mönster vid 

olika tillfällen som tillkommer på en plats.All kommunikation menar Roloff kräver 

tydliga riktlinjer för att få besökarnas image att stämma överens med det man förmedlar. 

Uggla (2002) och Melin (1999) förklarar att konsumenternas uppfattningar om 

varumärket ska stämma överens med organisationens identitet eftersom organisationer 

förändras med tiden och uppfattas på olika sätt. Melin (1999) och Rosenbaum-Elliot 

(2011) uttrycker att det krävs att organisationer målar upp en tydlig identitet som kan få 

besökarna att komma ihåg varumärket och relatera till det budskap som kommuniceras. 

 

4.3 Marknadsföringskanaler 
 
4.3.1 Ett komplement till Sociala Medier 

 

Smedfors påpekar att en mix av traditionell marknadsföring och digitala medier är en 

viktig del i kommuners arbete. Han vidareutvecklar att digitala kanalerna är väldigt 

storta i nuläget men för att kunna nå ut på ett effektivare sätt behövs även de 
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traditionella kanalerna. Detta påvisar även Roloff och Hardebrant då de menar att en 

kombination av traditionell marknadsföring och sociala medier visar sig vara en bra 

metod för att påminna kunden om destinationen genom användning av olika kanaler. 

Även Pike (2008) betonar att samspelet mellan de traditionella kanalerna och virtuell 

marknadsföring har en viktig roll för att marknadsföra en plats. Ovan nämnda 

respondenter är enade om är att sociala medier är det som det läggs mest kraft på.Detta 

då det anses vara en kostnadseffektivare metod och ger en snabbare spridning. Carlsson 

(2010), Halligan (2010) och Scott (2013) förklarar att användningen av sociala medier 

förmedlar ens budskap betydligt snabbare och kan ge en direkt inverkan hos 

målgruppen man vill nå ut till. Det virtuella verktyget får människor att integrera på 

olika sociala mötesplattformar. Där kan människor dela gemensamma intressen eller 

förmedla information vart man än befinner sig.     

 

Roloff talar för att kommuner bör använda sig av en kombination av magasin, Facebook 

och Instagram, där dem printar ut magasin utifrån olika evenemang som sker inom 

kommunen. Detta menar hon har varit en bra metod för att stärka varumärkesbyggandet. 

Hon syftar även på att i samma veva som när magasinutskick delas ut till specifika 

områden bör ett kompletterande utskickgöras i virtuell marknadsföring på Facebook och 

Instagram. Huertas-Garcia (2014) anger att en kombination av olika kanaler som sociala 

medier och magasin kan ha en avgörande roll för organisationer för att locka till sig 

besökare till en destination. Denna metod förespråkar även Smedfors, då han påpekar att 

under samma tillfälle som virtuella annonser körs bör kommuner även publicera 

magasin och annonseringar på exempelvis tunnelbanorna i Stockholm eller i andra 

områden utomhus. Vid samma tillfälle som utomhusannonseringen publiceras ska 

kommuner arbeta aktivt med olika utskick i form av text, videoklipp, eller bilderför 

olika evenemang på Facebook och Instagram.  

 

Marknadsföringen som sker på sociala medier poängterar Smedfors enbart skall rikta 

sig mot koncentrerade områden där annonseringen har ägt rum. Fördelarna att använda 

sig av fysisk marknadsföring utomhus uttalar sig Grönkvist (2000) och Pike (2008) om 

då de förklarar att exponeringen påminner människor om ens budskap vid tillfällen när 

människor är i rörelse. Roloff anser att kombinationen med magasinutskicken får 

människor något att prata om när magasinet landar i köksbordet.  
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Thorstensson håller även med till en viss del att kombinationen är bra att använda sig 

av, men ser svårigheter i det. Även Ek (2007) menar att virtuell marknadsföringkan hos 

människor uppmärksammas i en större utsträckning än vid traditionell marknadsföring. 

Thorstensson menar att magasinutskick och utomhusannonsering kräver en stor 

planering och ibland är svår att träffa till rätt kunder och hävdar samtidigt att sociala 

medier som Facebook och Instagram ger en större träffsäkerhet. Facebook och 

Instagram är betydligt mer kostnadseffektiva och går att sprida i en större utsträckning. 

Vidare förklarar hon andra fördelar med att enbart använda sig av sociala medier. Man 

kommer närmare sin publik och kan bilda starkare relationer. Ek (2007) upplyser att det 

virtuella spelrummet fokuserar mer på en närmare kundrelation. Roloff ser 

kombinationen av dessa marknadsföringskanaler som en utmaning istället för en 

svårighet. Hennes syn på utmaningen är att hålla ihop konceptet så marknads-

föringskanalerna inte går i otydliga mönster. Den traditionella marknadsföringen och 

sociala medier måste gå hand i hand, då bild och video skapar en känsla hos besökarna, 

men även att förmedla känslan i annonseringen och magasinutskicken så det inte blir 

allt för platt och tråkigt. Det gäller att kunna synka dessa kanaler så mycket som möjligt 

för att få ihop en matchning.  

 

Thorstensson talar för ett annat tillvägagångssätt som kan kombineras med sociala 

medier till följd av Word of Mouth. Meerman (2013) och Minazzi (2014) förklarar 

Word of Mouth som en sorts marknadsföring, där konsumenter sprider olika budskap 

om en organisation i ett virtuellt sammanhang. Vidare förklarar Minazzi (2014) att 

individer och organisationer har möjligheten att medverka och förstärka varumärkets 

position på marknaden. Ett hjälpmedel som Thorstensson använder sig av är 

ambassadörer som sprider goda rykten om destinationen. Hon menar att kommuner bör 

ha ett antal ambassadörer som antingen bor inom kommunen eller på andra platser i 

Sverige och som har i syfte att sprida positiva budskap och associationer om 

kommunen. Roloff förespråkar också för användningen av Word of Mouth med hjälp av 

ambassadörer. Hon antyder att människor kretsar kring olika kontakter på sociala 

medier och utomstående vänner som kan nå ut till en bredare målgrupp. Det kan vara 

genom kultur, idrott, företagsverksamheter, evenemang etc. Thorstensson poängterar 

vikten att ambassadörerna inte bara arbetar med kommunikation med utomstående 

publik utan att de även bygger upp en stolthet hos invånarna och näringslivet. 
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4.3.2 Facebook och Instagram 

 

Karlstad nämner Facebook och Instagram som de nu starkaste sociala medierna för 

kommuner. Sedan Instagram blev uppköpt av Facebook har de på senare tid blivit mer 

integrerade med varandra. Detta menar Johansson har gjort att dessa två sociala medier 

ofta används tillsammans för att kunna bredda sig och få ett bredare spektrum i sin 

kommunikation. Johansson nämner även dessa två sociala medier men framför allt 

Facebook som fokus, som den absolut starkaste kanalen idag. Det medger Scott (2013) 

och Halligan (2010) då de hävdar att Facebook som används av organisationer når ut till 

sin publik på ett enklare sätt med hjälp av att få med sig aktiva följare. Det medför en av 

styrkorna hos kanalen då informationsflödet når ut till målgrupperna. En annan styrka 

som Chaffey (2009) förklarar är att Facebook och Instagram har ett 

annonseringsverktyg som kan nå specifika målgrupper. Även Johansson instämmer i 

detta då de virtuella plattformarna har mycket mer välutvecklade 

annonseringsplattformar för att nå ut till dem specifika målgrupperna. Smedfors ger 

medhåll när det kommer till Facebooks storhet som kanal. Han menar att det är en kanal 

som har en ganska bred massa av användare. Det finns både yngre och äldre användare. 

Thorstensson ser Facebook på ett annorlunda sätt, då hon menar på att de äldre bara blir 

fler och gapet som tidigare fanns mellan olika åldersgrupper inom sociala medier 

generellt nu håller på att suddas ut. Dessutom förklarar Smedfors att när det gäller 

turism riktad mot barnfamiljer finns den målgruppen oftast bara på Facebook. Asp 

menar att Facebook är ett perfekt verktyg att använda sig av för att upprätthålla en mer 

tät kommunikation i jämförelse med de traditionella kanalerna. Weber (2009) 

poängterar också att Facebook kan ge en närmare kommunikation och en bättre 

underhållning med sin publik. Interaktionen blir mer personlig då organisationer kan 

komma närmare sin publik.  

 

För att ens publik ska ta del av organisationens publicitet och inlägg bör en Facebook 

grupp bildas. Genom att skapa en grupp förklarar Scott (2013) att olika inlägg i form 

av kampanjer, aktiviteter eller events hamnar i gruppens flöde. Detta möjliggör för 

åskådarna att följa organisationens grupp och ta del av olika händelser. Smedfors 

förklarar att man skapar ett universum, där gruppens följare interagerar med inläggen 

som görs av organisationen. Tuten (2015) fyller i och påvisar att information kan 

spridas vidare till andra användare på Facebook om åskådarna kommer närmare 

organisationen genom att ta del av publiciteten. Thorstensson talar också för att en 
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kommun ska använda sig av en Facebookgrupp som representerar platsen man 

marknadsför. Hon poängterar att det är viktigt att kunna väcka intresse till publiken man 

marknadsför mot, men även att innehållet ska skapa en image av platsen. Det stärker 

Scott (2013) samt Evans (2012) då de menar att en image ska identifiera användaren på 

Facebook. Johansson ser vikten av att kommuner ska se vad för egenskaper man kan 

nyttja för att skapa en image. Han berättar att det gäller att lyfta sina starka sidor hos en 

plats och förmedla innehållet som kan vara i form av bilder, text eller videoformat. 

Smedfors poängterar vikten av att arbeta aktivt med sin publicitet i olika innehåll på 

Facebook. Det räcker inte att förvänta sig att uppmärksamhet väcks under en säsong, 

utan det krävs ett ständigt arbete under en längre period.   

 

Johansson förklarar att det som publiceras ska fånga uppmärksamhet och skapa en 

attraktionskraft mot sin publik. När man väl fångar publikens intresse kan olika verktyg 

användas för att förmedla vidare publiciteten. Åskådarna på Facebook kan välja om 

dem vill gilla eller tagga ett inlägg som publiceras. Scott (2013) och Tuten (2015) 

förklarar att om en person tycker bra om inlägget, kan det i sin tur ge en viral spridning 

och hamna på ens egen flöde. En viral spridning kan också spridas med hjälp av en tag-

funktion vilket innebär attman får en notifikation att en användare har blivit taggad på 

en annans inlägg (Scott, 2013). Roloff ser positivt på att personer som följer kommuners 

grupper har andra vänner på Facebook som kan ta del av informationen. Johansson ser 

fördelarna att cirka var tredje person tenderar att stanna upp vid olika inlägg och 

antingen gillar, tagga eller kommenterar. Vidare nämner Johansson att dessa personer 

som tenderar att sprida vidare inlägg blir omedvetna ambassadörer för en plats precis 

som Minazzi (2014) förklarar som elektronisk Word of Mouth. Detta medför att det blir 

viktigt att publiciteten bygger på känsla och stolthet så att alla kan ta del av inläggen för 

att känna en samhörighet. Johansson menar att de flesta digitala kanaler tillsammans 

med Facebook har utmaningar i att skapa relevant flöde som inte tolkas som spam. Han 

menar att för mycket irrelevant information kan göra att budskap försvinner i det så 

kallade”brus” som kan uppstå. 

 

I dagsläget menar Karlstad och Asp att Instagram mestadels används som en slags kanal 

för att sprida positiva associationer via foton från platsen. Det är en ganska lättskött 

social media som tack vare en aktiv och lojal publik till platsen, kan sprida positiva 

budskap med hjälp av fina bilder från den aktuella platsen. Med hjälp av fotografisk 
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spridning betonar Minazzi (2014) att platsen lyfter sitt anseende hos en destination och 

kan ge positiv inverkan till ens målgrupper. Fotis et al. (2012) trycker på att grafisk 

kontext i form av bilder kan samla olika intryck som kan leda till ett intresse hos 

människor. Även Roloff och Smedfors fyller i och menar på att Instagram ses som en 

plattform där man kan sprida information med korta budskap genom att visa upp 

specifika saker från en plats, ofta rör det sig om bilder på natur, turistattraktioner etc. 

Vid spridning av bilder tycker Thorstensson att man bör använda sig av en professionell 

fotograf som kan skapa en slags story sharing för en kommun. Det anser hon är ett bra 

sätt att få lokalbefolkningen att känna en stolthet och känna en delaktighet genom att 

gilla, dela och kommentera inläggen. Thorstensson förklarar att detta kan ge spridningar 

utåt mot olika människor som bor på andra platser.  

 

Ett perfekt sätt att engagera publiken enligt Smedfors är att använda olika hashtags som 

ofta finns tillgängliga för att skapa ett slags lokalt galleri, där lojala besökare och 

invånare kan publicera foton från deras favoritplatser. Tuten (2015) och Sigmon (2015) 

redogör för verktyget Hashtag och nämner att verktyget både används på Instagram och 

Facebook. Sigmon (2015) tillägger att hashtags har en lokaliseringsfunktion när bilder 

och videoklipps används på en plats hamnar dessa bilder och videoklipps i en specifik 

galleria. Genom denna galleria får alla enligt González (2011) tillgång till alla hashtags 

som har gjorts på en specifik plats. Hashtags går tyvärr inte att styra, men Roloff 

poängterar att olämpliga incidenter ska snabbt åtgärdas. Då olämpliga hashtags eller 

kommentarer förekommer ligger utmaningen i att kunna bemöta dessa på ett neutralt 

och vänligt sätt.  

 

Möjligheten till annonsering via instagram har enligt Karlstad och Asp vuxit den 

senaste tiden men hon menar att Facebook, trots att de nu tillhör samma företag, 

fortfarande har ett visst försprång. Det positiva med att Instagram ägs av Facebook 

förklarar Johansson är att man kan synka annonseringarna som görs på Facebook och 

Instagram. Parks (2015) tillägger att annonsfunktionen på Facebook används på samma 

sätt som Instagram, vilket gör det möjligt att kunna synka annonseringen i dessa två 

kanaler. Smedfors menar att Facebook och Instagram idag är dem bästa sociala 

medierna när det kommer till möjligheten att nå ut till en bred målgrupp via 

annonsering. Carlsson (2010) betonar att organisationer bör annonsera för att få en 

större spridning och nå till flera personer.  Även Chaffey (2009) samtycker och tillägger 
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att annonseringen kan rikta olika kampanjer mot en specifik målgrupp som befinner sig 

på olika platser. Smedfors påvisar att lokaliseringen görs med så kallat pin hålar 

(pinpoint). Detta ger möjligheten att rikta sin annonsering via Facebook och Instagram 

mot specifika målgrupper. Likaså Johansson förklarar att annonsverktyget som används 

på Facebook och Instagram har fördelar när det kommer till att lokalisera sin målgrupp. 

Vidare berättar han att verktyget kan identifiera preferenserna hos målgruppen och gör 

det möjligt att hitta specifika intressen. Det som gör det möjligt för annonsverktyget att 

identifiera målgruppens preferenser förklarar Johansson är ”filter bubble”, vilket styr 

målgruppens beteendesökningar med hjälp av algoritmer som styr annonsflödet. 

Halligan (2010) styrker också att annonsverktyget kan identifiera målgruppernas ålder, 

kön, lokalisering och beteende. Genom att använda sig av dessa element kan man 

lokalisera sin marknadsföring mot ens målgrupper. Smedfors förklarar att han själv 

använt sig av denna metod för att nå ut till specifika grupper i norra Tyskland och 

stockholmsområdet. Det är ett effektivt sätt att kunna rikta sin kommunikation 

geografiskt mot en grupp som uppfyller den kravbild som en kommun har. Smedfors 

vidareutvecklar och menar att det kan vara personer som är intresserade av exempelvis 

camping inom ett specifikt åldersspann. Johansson förklarar att man kan rikta sina 

kampanjer på kreativa sätt. Exempelvis går det bryta ner olika kampanjer med innehåll 

av bad och sol som riktar sig mot regniga städer. 

 

4.3.3 Hemsidor och SEO 

 

Thorstensson nämner att en kommun bör se mer än bara besökare, utan 

kommunikationen skall vara till alla som verkar i en kommun. Hon menar att alla som 

tar del av en kommun ska känna upplevelsen och de personliga dragen som visas på en 

hemsida. Det är viktigt att det ska finnas en äkthet, då kommuner ska trycka på sina 

personliga drag som exempelvis kan vara kusten eller fina skärgårdar. Chaffey (2009) 

förklarar att ens digitala hemsida ska ge möjligheten att engagera människor och att 

kommunikationen med sin publik måste innehålla relevant information. Det upplyser 

även Smedfors då han syftar på att färgstarka toner och aktiviteter så likväl som olika 

evenemang på hemsidan har en stark betydelse. Det är även viktigt att belysa platsens 

relevans och dess innehåll. Armstrong (2015) nämner att informationen som en kund 

söker sig efter ska ge en direkt inverkan av innehållets attributer. 
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Thorstensson förklarar ett annat tillvägagångssätt av innehållet på en hemsida, där man 

framhäver mer av det visuella och de personliga dragen. Genom bilder och videoklipp 

på en destination kan man stärka platsen med korta intervjuer hos lokalbefolkningen vid 

olika tillfällen, då publiken ska få lära känna kommunen bättre. Dessa korta intervjuer 

kan vara allt från en lokal fiskare till en hockeyspelare som talar gott om kommunen 

och varför det är en bra destination att besöka. Chaffey (2009) och Young (2010) 

påvisar att syftet för ens organisations hemsida är att komma närmare sin publik och 

förmedla förtroende. Young (2010) betonar att man ska ge sin publik en ärlig bild av 

organisationens budskap och det som förmedlas ska vara genuint för att ge publiken en 

realistisk bild. Roloff har en annan syn på uppbyggnaden av en hemsida, då hon menar 

att det ska tydligt framgå till målgrupperna vem man vill nå ut till. Att man ska kunna 

kategorisera de olika utbuden man har, istället för att paketera och minimera kategorier 

på sin plattform. I arbetetet på hemsidan tycker Roloff att kommuner ska dela in olika 

kategorier som exempelvis musik, kulturtema, sportevenemang eller barnfamiljer. Alla 

kategorier ska tydligt framgå och vara enkla att navigera sig på. Hemsidans betydelse 

upplyser Armstrong (2015) ligger i hur organisationen väljer att presentera varumärkets 

innehåll, som ska få igång sin publik att involveras i hemsidans aktiviteter, videoklipp 

och olika attributer. Weber (2009) påvisar att hemsidans innehåll skall vara brett och 

erbjuda en stor variation av information som kan ge svar på kundens sökningar. 

Samtidigt menar Hardebrant att kommuner bör vara försiktiga så de inte får ett för brett 

innehåll. Han menar att konsumenter tenderar att tröttna om innehållet blir för brett. 

Hardebrant utvecklar och syftar på att fler digitala kanaler inte alltid behöver vara bättre 

utan det är innehållet och hur integrerade kanalerna är som får en betydande roll. Om 

kommuner t.ex. länkar via sin hemsida till flertalet sociala medier behöver det inte 

innebära att man når ut till konsumenterna på ett bättre sätt, utan det kan upplevas som 

rörigt och osammanhängande vilket kan ge en avskräckande effekt.  

 

En viktig del för hemsidans betydelse som Hardebrant och Thorstensson diskuterar är 

funktionaliteten på hemsidan som ska gå ihop med sociala medier. Thorstensson 

upplever att hemsidor ska ha en röd tråd och integrera tillsammans med andra medier. 

Sociala medierna har en större roll idag och det nämner även Hardebrant vilket gör att 

det är viktigt att kunna synka t.ex. Facebook och Instagram till sin hemsida. Han 

förklarar att det ska vara ett komplement för hemsidan och att integrationen stärker 

hemsidans betydelse, då han upplever att människor använder sig mer av sociala medier 
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idag. Sociala medier kan på så sätt utgöra en grundlig bas som sedan kan få människor 

att besöka ens hemsida. Han påpekar även att det ska vara lätt för besökarna att kunna 

navigera sig på hemsidan för att hitta alla sociala kanaler och som kan bidra till mer 

aktivitet på hemsidan och på de sociala kanalerna. Armstrong (2015) nämner att 

nyckeln till att skapa ett starkt värde för kunden är att skapa ett intresse av hemsidans 

innehåll. Vidare argumenterar Chaffey (2009) i en studie som visade att människor 

tenderar att tröttna väldigt snabbt på innehållsflöden i digitala kanaler. Han menar att 

organisationer bör därför lägga en stor vikt vid att ständigt vara uppdaterade och göra 

det lättillgängligt för sin publik. Roloff argumenterar för integrationen på ens hemsida 

på ett annorlunda sätt, då hon nämner att kommuner kan arbeta mer med näringslivet 

och lokala representanter för en kommun. Hon menar att näringslivet och lokala 

representanter för kommunen ska hitta allt aktuellt som sker hos kommunen via ens 

hemsida och antyder att ens kommun blir mer påläst om destinationen och dennes 

aktiviteter.  

 

Bråth (2013) samt Mahoney och Tang (2016) förklarar begreppet sökmotoroptimering 

(SEO) som är ett verktyg som används för att öka prioriteringen på ens hemsida. 

Författarna menar att sökningar som görs via exempelvis Google får en större betydelse 

för hemsidan och hamnar högre upp på prioriteringslistan. Att ens hemsida ligger lågt 

ner på Googles sökmotor optimering tycker Smedfors är pinsamt. Han nämner att det 

bör finnas ett fokus på att få kommunens hemsida att hamna högre upp på Googles 

prioriteringslistan när man söker en plats på Internet. Thorstensson tycker att man inte 

ska lägga alltför stor vikt att hamna först på Googles sökningar. Hon menar att platsens 

näringsliv ska också få sin plats vid sökningar av en specifik kommun. Att kommunens 

hemsida ska vara en mellanlänk och ge utrymme för t.ex. platsens Hotell- och 

Restaurang-branscher. Roloff fyller i att det är viktigt att näringslivet också ska kunna 

synas vid en sökning av en plats. 

 

4.3.4 Snapchat - Kanalen med potential 

 

Johansson och Karlstad menar att Snapchat ses som en väldigt intressant social media 

att använda sig av när det kommer till marknadsföring av en plats. De menar att 

Snapchat vuxit kraftigt bara så kort som det senaste året och potentialen, precis som 

Mattica (2016) menar, ses som mycket stor. Det finns enligt Johansson begränsningar 

idag som gör att Snapchat inte kommer till sin rätt, speciellt i Sverige. Han menar att 
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vissa typer av geografisk marknadsföring via Snapchat är möjligt i bland annat USA. 

Dock finns inte dessa möjligheter på den svenska marknaden, men han ser det bara som 

en tidsfråga innan det blir aktuellt. Ser man till idag menar Karlstad att det finns stora 

möjligheter att kommunicera med sina ”följare” och hela tiden uppdatera dem med 

information och händelser som på så vis kan bygga och stärka ens identitet. Karlstad 

menar också att Snapchat idag kan kännas lite säsongsbaserat. Med detta menar hon att 

Snapchat i Sverige ofta används mer frekvent när det är högsäsong och sommar. 

Förklaringen enligt henne är helt enkelt att folk har semester, är ute, och lever ett mer 

aktivt liv vilket gör att flöden på Snapchat lever upp till en högre nivå jämfört med 

kanske en lugnare höstdag. Precis som Mattica (2016) förklarar så menar även 

Johansson och Karlstad att Snapchat idag har en väldigt ung målgrupp. Karlstad nämner 

som ett exempel när de testade Snapchat och informerade om att man kunde komma 

förbi deras kontor och få gratis fika. Senare upptäckte dem att alla som kom förbi var 

skolungdomar. En stark indikation menar Karlstad att Snapchat idag är som mest 

aktuellt när det gäller att locka till sig en yngre publik.  

 

När det kommer till den nya funktion på snapchat som Elson Andersson (2015) 

beskriver så ger den idag möjligheten att marknadsföra sig via snapchats flöde på 

applikationen. Idag ser vi annonser med enbart stora globala företagsjättar vilket 

Johansson menar är resultatet av väldigt dyra priser för annonserna. Dock förklarar 

Johansson och Karlstad att möjligheterna för den närmaste framtiden är stora. De 

relaterar till de möjligheter som finns till annonsering via Facebook och Instagram idag, 

där det finns möjligheter för mindre, lokala företag att köpa billigare annonser och 

annonsera på specifika geografiska platser. En tidsfråga innan det blir möjligt menar 

Johansson som ser potential i applikationen.  

 

En annan intressant utveckling på Snapchat enligt Johansson och Karlstad är 

användningen av så kallade filter. Ett filter i applikationen som kan appliceras på sina 

bilder. Ofta har dessa filter enbart ett underhållande syfte men det har på senare tid 

börjat användas i marknadsföringssyfte. Även här menar Johansson och Karlstad att 

kostnader och tillgänglighet står som hinder för mindre företag att använda sig av denna 

typ av metod. Johansson nämner ett exempel att vissa filmbolag kan köpa ett filter som 

finns tillgängligt för endast en dag i samband med biopremiärer av en specifik film. 

Användningen av dessa filter ser Karlstad som ett intressant ämne och menar att de 
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gärna hade velat använda sig av ett sådant t.ex. vid större evenemang och nämner sin 

årliga stadsfest på sommaren som går under namnet Latitud 57 då staden lever upp och 

inre hamnen blir till ett festivalområde för en helg. Vidare förklarar Karlstad att 

Snapchats roll för hennes kommun idag har en relativt liten roll i och med att Snapchat 

idag mestadels når en yngre målgrupp. Att man dessutom måste aktivt följa dem gör 

också att de inte kan nå ut till den stora publiken på Snapchat. Hon förklarar att vid köp 

av geografisk annons så skulle de kunna nå ut till alla snapchatanvändare som befinner 

sig inom kommunen oavsett ifall de följer dem eller inte. Hon menar då att de skulle 

kunna använda sig av applikationen i större utsträckning och trycka på olika evenemang 

och händelser som är av betydelse. 
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5 Slutsats 
 

I den här slutliga delen presenteras de slutsatser vi funnit med hjälp av den teori och 

empiri som redovisats i tidigare kapitel. Fokuset ligger i att besvara den ursprungliga 

forskningsfråga som vi ställt tillsammans med de delsyften som framtagits. 

Avslutningsvis kommer vi att analysera och reflektera kring det forskningsområdet som 

stått i centrum i denna studie. Vi kommer även ge våra åsikter till förbättringar och 

förslag som kan komma att bli användbara i framtida forskning.  

 

5.1 Delsyfte I: Att kartlägga och analysera de marknadsföringskanaler 

kommuner använder sig av idag. 

 

I studien har det framgått att kommuner arbetar relativt brett när det kommer till deras 

användning av olika marknadsföringskanaler. Vi kan dock se tendenser i att vissa 

kanaler spelar en mer betydande roll än andra. I studien har Facebook varit frekvent 

återkommande i våra intervjuer och det går klart att konstatera att denna kanal spelar en 

viktig roll i dagens strategier att nå ut till de målgrupper som kommuner söker. Den 

största anledningen till att Facebook fått den stora rollen idag ser vi mångt och mycket 

beror på de möjligheter som finns till annonsering som idag saknas i många andra 

kanaler. Dessutom är det ett socialt medie som har ett stort ålderspann vilket innebär att 

kommuner kan lättare nå ut till de äldre målgrupperna som i många fall ses som den 

huvudsakliga målgruppen, speciellt för platser som försöker attrahera familjer eller 

äldre par.  

 

En annan kanal som utöver Facebook används frekvent av kommuner är Instagram, där 

mycket beror på det uppköp som Facebook gjorde av Instagram 2012 vilket integrerat 

dem med varandra. Något som begränsar Instagram är att största fokuset ligger på bilder 

eller i vissa fall kortare videoklipp. Spridning av bilder via Instagram används i stor 

utsträckning av kommuner men möjligheterna till att sprida information, länka eller 

liknande blir en aning begränsat. Detta tror vi är en stor anledning till att Instagram ofta 

ses som en enkel kanal för spridning av bilder som kan ge positiva associationer.  

 

Ett oklart ämne innan denna studie var för oss om huruvida de mer traditionella 

marknadsföringskanalerna används och kommer användas av kommuner.  
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En typ av kanal som vi först trodde var på väg bort, visade sig vara mer komplext än så. 

Vi kan se tydliga attitydförändringar i hur man ser på de traditionella kanalerna idag då 

det framgår att det digitala får det huvudsakliga fokuset. De traditionella ses mer som 

komplement till det digitala och hamnar i andra hand. Det framgår för oss att de 

traditionella kanalerna inte kan jämföra sig med de nya digitala då de digitala är mer 

aktiva och återfinns i ett konstant flöde av information i och med Internet. Det framgår 

att detta är en stor skillnad om man jämför dessa två olika typer av kanaler, den ena är 

statisk i den mån att den implementeras på ett sätt för att sedan försvinna i exakt samma 

form som den introducerades på. I den digitala världen blir kommunikationen mer 

levande och dynamisk, det skapas en interaktion mellan varumärke och målgrupp vilket 

leder till en djupare kontakt som på så sätt sätter större avtryck. Magasin eller 

utomhusannonsering går inte dela, kommentera eller förändra vilket kan göra att de inte 

mottas på samma sätt som i den digitala världen.  

 

En annan aspekt som verkar vara avgörande i uteslutandet av de traditionella kanalerna 

verkar många gånger bero på höga kostnader. Många respondenter har varit tydliga med 

att de gärna hade använt sig av billboards på specifika platser men att priset man betalar 

för den aktuella annonsplatsen ofta är alldeles för hög. Tittar man på priser för 

annonsering i t.ex. Stockholms tunnelbana eller större dagstidningar är det ofta orimligt 

att ha råd att annonsera, även om denna typ av kampanj i teorin skulle vara gynnsam för 

en specifik kommun.  

 

 

Under studiens gång märkte vi även en tendens att kommuners användning av hemsidor 

förbrukas i en mindre utsträckning än va vi förväntade oss. Hemsidans betydelse lägger 

kommuner inte allt för stor vikt på, eftersom sociala medier spelar en större roll i 

kommuners vardag. Fortfarande är detta en kanal som man inte kan utesluta sig från. 

Det påvisar sig fortfarande att människor använder sig av sökningar på google och 

bilden av en hemsida får inte glömmas. 
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5.2 Delsyfte II: Att kartlägga och analysera de möjligheter som finns 

till utveckling av de kanaler som finns idag 

 

Vi märker tydligt att marknadsföringen för kommuner idag verkligen tas på allvar. 

Dock märker vi att historiskt sett har det inte varit lika prioriterat då många av de 

respondenter vi pratat med ofta refererar tillbaka i tiden som en tid då medvetenheten av 

det digitala var väldigt låg. Det vi har funnit i den här studien är att utvecklings-

möjligheterna kan ses med utgång i två grundpelare, där den ena pelaren är utvecklarna 

av marknads-kanalerna och den andra är kompetensen och förståelsen av dessa från 

kommunerna. 

 

Börjar vi med kanalerna så finner vi att många kanaler fortfarande är i en utvecklingsfas 

när det kommer till deras användbarhet för kommuner. Vi har tidigare i studien 

beskrivit utmaningarna i att det finns begränsningar när det kommer till t.ex. 

annonseringar på Snapchat. Likaså om vi tar Facebook, som kanske är den mest 

utvecklade sociala medie när det kommer till annonseringsverktyg, så finns det även där 

utmaningar då det hela tiden finns en balansgång i att inte uppfattas som oprofessionell 

med reklam som upplevs spam. Samtidigt vill Facebook givetvis kunna erbjuda en 

attraktiv annonsplattform till så många som möjligt. Den här utmaningen är givetvis 

ingenting kommuner i sig kan kontrollera utan det hänger helt enkelt på att utvecklare 

som Facebook och Snapchat hittar nya innovativa lösningar som kan hjälpa till och ta 

annonsering och interaktion med användare till en ny nivå. Om vi jämför de sociala 

medierna med hemsidor ser vi dock att hemsidor är mer utvecklade, mycket på grund av 

att det är ett äldre fenomen som genomgått den största förvandlingen. Vi kan tydligt se 

att det finns attitydskillnader när hemsidor diskuteras. Dessa ses mer som seriösare 

informationskanaler som inte får ha alltför lekfulla inslag som t.ex. Snapchat kan ha. 

Om Snapchat riktas till den yngre målgruppen så ses hemsidan ofta som något som skall 

vara tillgängligt för alla, oavsett intresse eller ålder.  

Tittar vi på vad kommuner kan påverka så hittar vi även där flera delar som är av stor 

betydelse. Det framgår ofta att kommuner, troligtvis precis som andra vanliga företag, 

befinner sig i en omställningsfas där man helt ännu inte hittat den fulla användningen av 

många kanaler. En förutsättning att man skall kunna utveckla detta som kommun är 

givetvis att det finns kompetent personal som är nyfiken, orädd och innovativ när det 

kommer till användningsområden för dessa kanaler.  
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Dessutom framgår att det är vanligt att ta hjälp av andra företag som är specialister inom 

sociala medier. Detta beror givetvis mycket på bristande kunskap och att det ännu är ett 

så pass nytt ämne att det ibland behövs professionell hjälp för att komma igång. Något 

avvikande som vi fann intressant var Hardebrants syn på digitala kanaler då han menar 

att man skall vara försiktig och försöka hålla sig till konkret innehåll. Han menar att 

många organisationer ofta har för brett innehåll i sina kanaler vilket leder till att 

konsumenterna tröttnar då det finns för mycket irrelevant information. Detta är en 

intressant synvinkel som vi delar då vi håller med om att det inte alltid behöver vara 

positivt att finnas tillgängliga överallt utan fokuset bör ligga på innehållet och 

integreringen mellan de olika kanalerna. 

 

5.3 Delsyfte III: Att kartlägga och analysera vad som karaktäriserar 
kommuners varumärken. 
 

Något som framkom i denna studie var att varumärket som speglar en kommun ska 

främst indikera på ens identitet. Tydliga påvisningar framkom att kommuner ska ha en 

tydlig representativ bild mot sina målgrupper. Det går inte marknadsföra platsens 

varumärke utan att kunna associera och relatera till platsen. I flera återkommande 

situationer upplevde vi att varumärket måste representera kommunens personliga drag i 

form av en genuinitet. Marknadsföringen måste reflektera en sanningsenlig bild och får 

inte visa en felaktig bild av varumärket.  Att försöka sälja in platsens varumärke till 

besökarna och turisterna och ge en missvisande bild bör undvikas då det kan leda till 

negativ image för platsen. Vi upplever att det stora fokus som ligger på att skapa 

genuinitet för en kommun grundar sig i att en kommun är geografiskt bunden till en 

plats. Är man inte ärlig i sin kommunikation kan det resultera i dåligt rykte som kan bli 

otroligt svårt att bli av med. Jämför man med ett vanligt företag så kan de byta 

geografisk plats och marknad, något som inte är möjligt för kommuner.  

Kommuner kan inte byta namn, ägare eller marknad vilket gör det otroligt viktigt att 

upprätthålla ett starkt varumärke med fokus på en genuin image. 

Vi fann i studien tydliga tendenser att det ses som en fundamental del att kommuner 

framhäver sina karaktärsdrag utifrån ens förutsättningar. 

Ett intressant synsätt som stack ut i studien var Smedfors kommentar kring synen på 

platsens varumärke, då han menade att det bör ses som vilket varumärke som helst. 

Fokuset låg på att platsen precis som en produkt måste utveckla en identitet och image 

samt kommunicera med sin utvalda publik.  
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Dessa aspekter kan göras med hjälp av olika användningsområden kommuner drar nytta 

av. Ett av dessa användningsområden som påvisades mest under arbetets gång var att 

skapa kvalitet kring varumärket. Det vi finner intresseväckande är att näringslivet har 

stor betydelse i varumärkesbyggande i en kommun samt att kommuner drar nytta av 

näringslivet i bemärkelsen för anseendet av en plats. Vi märkte tendenser att dessa två 

funktioner måste spegla varandra och tala samma språk gentemot alla som besöker 

platsen för att skapa ett attraktivt varumärke. 

 

5.4 Delsyfte IV: Att kartlägga och analysera de utmärkande drag som 

finns vid marknadsföringen av en plats 

 

En intressant indikation som vi tyckte var att kommuners plats reflekterar flera aspekter 

än bara en produkt. Befolkningen, näringslivet och allt som kretsar sig kring en plats 

ska framstå som attraktivt för besökarna. Detta talar för att alla gemensamt arbetar för 

att skapa en attraktiv plats, men främst anser vi att näringslivet har en avgörande roll då 

mer entreprenörskap och utbildningar ska satsas för att skapa en attraktivare plats. 

 

En tendens som vi märkte under studiens gång var att kommuners ekonomiska resurser 

för marknadsföring var väldigt svaga och gav oss indikationer att kommuner har små 

möjligheter att röra sig fritt i sin marknadsföring. Kommuner i denna storleken är 

väldigt begränsade i sin ekonomi och för att synas på kartan krävs kreativitet eller 

samarbete med andra aktörer. Ibland räcker detta inte till, därför anser vi att gränserna 

mellan kommunerna borde suddas ut och dra nytta av att gå ihop för att skapa större 

regioner. Ett tätare samarbete gynnar mindre kommuner att finansiera sig och expandera 

sina marknadsföringsresurser. I samband med detta får kommuner i nuläget nöja sig 

med att dra nytta av sina konkurrenter i närområdet. Utnyttja de andra sevärdheter och 

aktiviteter som saknas runt om kommunen för att skapa ännu starkare upplevelser för 

besökarna. Fokus bör ligga i att paketera det bästa man har i sin destination och även se 

vad för attributer som finns runt om ens kommun. Ett sundare samarbete mellan 

kommuner anser vi ger win-win situation för alla som medverkar i den.  

 

Intressanta indikationer påvisade att kommuner använder sig av ambassadörer i större 

utsträckning via bland annat sociala medier. Under flera återkommande tillfällen 

upplevde vi att lokala befolkningen samt utomstående personer tenderar att lyfta 
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platsens anseende. Främst inom sociala medier kan man använda invånarna till att verka 

som ambassadörer för en kommun. Stoltheten från invånarna fyller en stor funktion och 

därför blir det viktigt att kommunen försöker styra deras uppfattningar om hur 

kommunens image skall framhävas. 

 

5.5 Besvarande av Forskningsfrågan 
 

Hur arbetar kommuner med olika marknadskanaler för att stärka sitt varumärke i en tid 

med digitala möjligheter? 

 

I den här studien har det framgått att kommuners användning av olika marknadskanaler 

återfinns i ett relativt brett användningsområde. Även om de flesta kommuner håller sig 

till samma grund så finns det skillnader i det fokus man har sett till vad man vill 

kommunicera samt till vilken målgrupp. Vad gäller varumärkets roll i denna process så 

har vi identifierat grundläggande aspekter som frekvent återkommer i synen på 

kommuner som varumärken. Som det framkommit i studien så är de sociala medierna 

relativt nya kanaler som fortfarande genomgår stora kontinuerliga förändringar. Detta i 

kombination av att kommuner och synen på deras varumärke ofta framhållits som mer 

komplex och omfattande än vanliga varumärken har gjort att forskningsfrågan blivit för 

oss väldigt intressant. 

 

För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi funnit det nödvändigt att identifiera just 

vad som karaktäriserar en kommuns varumärke för att senare kunna gå in på hur de 

olika kanalerna används för att på så sätt kartlägga de förutsättningar som finns. När det 

kommer till en kommuns varumärke så har vi funnit att fokuset ofta ligger på genuinitet, 

stolthet och nytänkande. Att en kommun måste vara ärlig i vad man vill säga med sitt 

varumärke spelar en stor roll i kommunikationen. 

 

En avgörande roll i sociala medier har varit betydelsen av ambassadörer som används 

på olika sätt, dels fysisk Word of Mouth men även i virtuella sammanhang. 

Ambassadörer behöver nödvändigtvis inte vara utvalda och kan omedvetet fylla en 

viktigt funktion som utgör delaktigheten i sociala medier har påvisats vara en gynnsam 

tillämpning. Man kan även konstatera att annonseringen samt magasinutskick i 

kombination med sociala medier ger en viss effekt utåt mot sin publik. Vi ser även 

svårigheter för mindre kommuner att kombinera dessa kanaler eftersom resurserna 

ibland inte räcker till. 
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 För platsmarknadsföringen har det framgått under studien att kommuner i denna 

storleken har få resurser att röra sig med och i denna bemärkelsen tenderar dem att vara 

väldigt flexibla och samarbetsvilliga med sina grannkommuner. Gränserna suddas på 

något vis ut då kommuner ibland själva inte kan erbjuda ett helhetspaket för ens 

destination, utan går ihop med grannkommuner för att framhäva ens egna varumärke 

tillsammans med regionen som helhet. Facebook och Instagram är de sociala medier 

som mest frekvent används av kommuner idag. Dessa två kanaler tenderar att bygga en 

grund för kommuners marknadsföring och har en avgörande funktion. Möjligheterna till 

olika verktyg i form av t.ex. annonsering, hashtags, likes och delningar i dessa kanaler 

ger ett helt annat synsätt i arbetet att försöka lyfta kommunens varumärke. Vi kan se 

tydliga indikationer på att kommuner använder sig av dessa verktyg för att skapa ett 

interaktivt samspel med såväl turister som ambassadörer vilket leder till en ökad närhet 

till varumärket. 

 

5.6 Framtida forskning    

 

Vi har under forskningsprocessens gång funnit intressanta synsätt som kan verka som 

grund för kommande studier. Det finns stora möjligheter till vidare forskning då vi 

finner att den tidigare forskningen inom detta område är relativt begränsad. Då studien 

studerats med ett helhetsperspektiv och verkligen gått på bredden för att identifiera de 

olika tänkbara fenomen som finns så hade en intressant aspekt varit att i kommande 

studier fokusera på specifika delar. Möjligheterna finns att gå på djupet och enbart 

studera en specifik marknadskanal. En kanal som vi fann mycket intressant och som 

fortfarande saknar en bred forskningsgrund är Snapchat. Att kunna gå på djupet inom 

denna sociala medie vore en intressant studie i sig. 

 

 

Då vi enbart tittat på mindre städer så ser vi även möjligheter att gå in djupare och 

enbart göra en studie på större städer för att se om det finns skillnader i sätten att se på 

varumärket och platsmarknadsföring. Det är givet att t.ex. Stockholm har betydligt 

större resurser att röra sig med vilket hade varit intressant att se ifall de finns noterbara 

skillnader. Kanske finns det delar i synsättet på varumärket och platsmarknadsföringen 

där mindre kommuner kan lära av de större eller vice versa. Vid tillfällen har 

målgrupper nämnts av respondenterna då de menar att användningen av kanaler ibland 
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kan skilja sig beroende på just målgrupp. Detta i sig skulle vara en intressant studie då 

man kan gå mer på djupet i användningen av olika kanaler i förhållande till t.ex ålder 

eller intressen.   
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