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Sammanfattning 

Titel: We built this city, together! 

Författare: Hanna Ardhe & Vilma Östergren 

Handledare: MaxMikael Wilde Björling 

Examinator: Christine Tidåsen 

Kurs: Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng. 2FE77E Företagsekonomi III.  

Ekonomiprogrammet - inriktning på marknadsföring, Linnéuniversitetet, VT 2018. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att få fördjupad förståelse för innebörden av platsmarknadsföring 

och platsvarumärke för Kalmar som destination. Undersökningens delsyften ligger i att få 

uppfattning för hur destinationen arbetar med platsmarknadsföring för att stärka 

platsvarumärket. Vidare kommer undersökningens delsyfte, med grund i platsvarumärket, att 

granska hur destinationen kan bli en mer attraktiv turistdestination. 

 

Hur kan Kalmar som destination arbeta med platsmarknadsföring för att skapa, stärka och 

bevara sitt platsvarumärke? 

Metod  

Undersökningen bygger på en abduktiv ansats med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Den 

empiriska datan grundas i nio semistrukturerade intervjuer. Undersökningen grundas i en 

fallstudie om Kalmar stad.  

 

Teori 

De teorier som har använts avhandlar turismens grundbegrepp: transport, boende/logi och mat, 

attraktioner samt evenemang. Vidare innefattar det teoretiska kapitlet vikten av nätverk på 

destinationer, platsmarknadsföringens olika marknadskanaler samt de förväntningar som bör 

uppfyllas för att erhålla återkommande besökare. Slutligen behandlas teorier om utvecklandet av 

ett starka platvarumärken och varumärkesbilder.   

 

Slutsats 

Det har framkommit att en destinations olika aktörer bör samverka vad gäller platsens 

marknadsföring, varumärke och turism för att bli attraktiva samt konkurrenskraftiga. Vidare har 

det påvisats att kunskapsutbytande är betydelsefullt då det genererar i gemensamma mål och 

syften. Resultatet av vår studie fastslår därmed att samverkan i nätverk är grundläggande för 

framgångsrika destinationer och starka platsvarumärken.  

 

Nyckelord 

Platsmarknadsföring, platsvarumärke, nätverk och varumärkesbild  
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Abstract 
Title: We built this city, together! 

Authors: Hanna Ardhe & Vilma Östergren  

Tutor: MaxMikael Wilde Björling 

Examiner: Christine Tidåsen 

Subject: Bachelor thesis 15 credits. Business Administration III – Marketing. Business 

Administration and Economics Programme - specialization in Marketing. Linnaeus 

University. 

Purpose and research questions  

The purpose of the study is to gain a deeper understanding of the meaning for place marketing 

and place brand for the Swedish city Kalmar. The study's sub-objectives is to get an idea of how 

Kalmar work with destination marketing to strengthen the place brand. Furthermore, the survey 

will examine how the destination can become a more attractive tourist destination. 

 

How can the destination Kalmar work with place marketing to create, strengthen and preserve 

its place brand? 

Method  

The study is based on an abductive and qualitative approach. The empirical data is based on 

nine semi-structured interviews. The study is based on a case study on Kalmar city. 

 

Theory 

The theories that have been used involves the basic concepts of tourism which are 

transportation, accommodation, food, attractions and events. Furthermore the theoretical chapter 

includes the importance of networking at destinations, the different marketing channels in place 

marketing and the importance to meet expectations to attract visitors. Theories that include the 

development of strong place brands and images are also included in the theoretical chapter.  

 

Conclusion  

The study has shown that a destinations different stakeholders should cooperate regarding its 

place marketing, place brand and tourism in order to become attractive and competitive on the 

market. Furthermore, it has been shown that exchange of knowledge is significant since it 

generates mutual goals and purposes. The result of our study therefore concludes that 

collaboration in networks is fundamental for successful destinations and strong place brands. 

 

Keywords  

Place marketing, place brand, network and place brand image  
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1 Inledning 
Inledningsvis kommer vi att redogöra för undersökningens bakgrund och föra en 

diskussion om varför valet av ämne är relevant. Därefter kommer vi att presentera 

problemformuleringen och syftet. 

Turism är ett mångfacetterat begrepp med flera definitioner, Mill och Morrison (1992) 

definierar det som den aktivitet vilken uppstår när människor reser. Därmed inkluderar 

turistaktiviteter: planering, transport, vistelse och återresa. Heath och Wall (1992) 

påpekar att turism utgörs av de ekonomiska, fysiska och sociala effekter som uppstår av 

människors resande och att det är summan av de aktiviteter samt interaktioner som 

uppstår under en vistelse. Sveriges turism är i tillväxt och enligt Tillväxtverket (2018a) 

omsatte turismnäringens konsumtion i landet 317 miljarder kronor år 2017, vilket var en 

ökning på 7,4 procent från föregående år. Samtidigt som omsättningen ökar så växer 

även Sveriges inhemska turism, det innebär att svenskars konsumtion inom de olika 

posterna för boende, resa, varuinköp samt transport stiger för att utgöra 75 procent av 

den totala turismkonsumtionen i landet. Turism- och besöksnäringen är viktig för 

Sveriges tillväxt, hållbarhet och sysselsättning. Under år 2017 uppgick antalet 

sysselsatta inom den svenska turismnäringen till 175 000 personer.  

  

Kalmar stad är en ort i Kalmar län som ligger beläget i sydöstra Sverige. Kommunens 

invånarantal är cirka 68 500, vilket visar på en ökning med cirka 6 800 människor under 

de senaste tio åren (Statistiska Centralbyrån, 2018). Staden har sedan länge förknippats 

med Öland som är ett känt resmål för många turister under sommaren. Under de senaste 

åren har däremot Kalmar fått ökad uppmärksamhet och år 2018 vann destinationen för 

fjärde året i rad pris som Årets Sommarstad (Kalmar Kommun, 2018). Kalmar är en 

sommardestination vilket innebär att turismen är som störst under månaderna juni, juli 

och augusti, vilket resulterar i att Kalmar har en kort turistsäsong. Staden står som 

arrangör för en rad olika evenemang under sommarhalvåret som exempelvis IronMan 

och Kalmar Grand Prix. Dessa är bara några av de evenemang som går att uppleva i 

staden och som årligen lockar turister till att besöka Kalmar.   

  

Enligt Tillväxtverket (2018c) ökade antalet gästnätter i Sverige år 2018 med 1,8 

miljoner nätter i jämförelse med året innan. Kalmar som län stod för cirka 2,9 miljoner 

gästnätter år 2018, vilket var en ökning med cirka 400 000 gästnätter i länet under de 

senaste tio åren. Den utländska turismen utgjorde enligt Tillväxtverket (2019b) för 17,4 
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miljoner gästnätter år 2018 och var som störst från närmarknaderna Danmark, Norge 

och Tyskland. Däremot är det den svenska marknaden som står för största delen av 

antalet gästnätter i Sverige.  

  

Ökningen i turism- och besöksnäringen visar på att Kalmar är i tillväxt samtidigt som 

det finns konkurrens från andra destinationer i regionen. De ökade antalet gästnätter och 

tillväxten av Sveriges turism ställer därmed krav på Kalmar som destination att 

platsmarknadsföra sitt varumärke för att differentiera sig från andra destinationer och 

för att vidare attrahera turister. För att en plats ska räknas som en destination, krävs 

enligt Medlik (1997) tre grundläggande element vilka är: infrastruktur, attraktioner och 

servicetjänster som tillsammans gör det möjligt för besökare att vistas på platsen. 

Genom att olika aktörer på en destination samarbetar kan arbetet av att förstärka 

platsens varumärke och marknadsföring ske mer effektivt. Till följd av 

turismbranschens tillväxt och globalisering menar Cline (2000) att det har blivit vanligt 

förekommande att företag på turistdestinationer ingår nätverk för att skapa strukturerat 

företagande och för att öka omsättningen. Parra-López och Calero-García (2010) menar 

att samarbeten på turistdestinationer skapar möjlighet till ny information, marknader, 

resurser samt teknik och att samverkan utgör en konkurrensfördel på destinationer. 

  

Gold och Ward (1994) menar att platsmarknadsföring kan definieras som den medvetna 

användningen av publicitet och marknadsföring av geografiska platser och områden för 

att kommunicera särskilt utvalda bilder till en viss målgrupp. Enligt United Nations 

World Tourism Organization, UNWTO, (2011) används platsmarknadsföring för att öka 

den framtida tillväxten och för att skapa en hållbarhet hos olika turistdestinationer, på en 

marknad som idag är mer globaliserad och konkurrenskraftig för turister. Heath och 

Wall (1992) menar att platsmarknadsföring är komplext då konsumenten har flera 

valmöjligheter vid val av destination. Det är därav enligt Pike (2008) av stor vikt att 

destinationer är konkurrenskraftiga och utmärkande med välintegrerade och effektiva 

marknadsstrategier som arbetar för att utmärka platsen.    

 

Liksom produkter kan även geografiska platser varumärkas, när en plats erhåller ett 

varumärke kallas detta för platsvarumärke. Syftet med platsvarumärken är enligt Keller 

(2003) att göra potentiella besökare uppmärksamma om en destination och förmedla en 

känsla som förankras till platsen. Platsvarumärken kan konstrueras med hjälp av olika 
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marknadskanaler, liksom personlig försäljning, turistorganisationer och webbsidor. Till 

följd av hög konkurrens påtalar Dinnie (2011) att det är av vikt att skapa och utveckla 

ett platsvarumärke som är unikt och som särskiljer destinationen från konkurrenter. Han 

definierar att det huvudsakliga målet med platsvarumärken är att skapa en bild som 

genererar lojalitet bland potentiella och tidigare besökare.   

 

Med grund i ovanstående introduktion kommer vi nu vidare att diskutera och redogöra 

för platsmarknadsföring och platsvarumärkens betydelse för destinationer. 

  

1.1 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnt växer turismen samt antalet gästnätter i Kalmar län och enligt 

Tillväxtverket (2019b) står inhemska besökare för majoriteten av gästnätterna.  För att 

Kalmar som destination ska fortgå och växa sett till besöks- och turismnäringen ställs 

högre krav på staden samt dess företag att marknadsföra sin verksamhet och plats. 

Deffner och Metaxas (2005) konstaterar att platsmarknadsföring har kommit att bli 

viktigt för destinationer eftersom att konkurrensen har ökat samtidigt som antalet 

invånare och turismomsättning stiger. Därmed har tillämpandet av olika 

marknadsföringstekniker för destinationer blivit fler och mer sofistikerade än tidigare. 

  

Hahm och Severt (2018) menar att redan i det skede då besökare väljer destination sker 

ett urval. I detta tidiga skede kommer potentiella besökare att välja bort de 

turistdestinationer som är ofördelaktiga för ändamålet men främst att utesluta sådana 

som besökaren sedan tidigare inte har kännedom om. Därmed är det av yttersta vikt för 

destinationer att synliggöra sig för att bli ett resmål som potentiella besökare ser som en 

valmöjlighet. Enligt Wang och Pizam (2011) kommer turismindustrin att fortsätta växa 

till följd av stigande befolkning, ökat välstånd och flera växande företag. De menar även 

att kulturers globalisering kommer att prägla näringsliv och människors vardag. Med en 

grund i detta kommer en mängd stora och små verksamheter samt företag att spela en 

avgörande roll inom turismen på olika destinationer. 

  

Som tidigare nämnt är platsmarknadsföring komplext och för att tillämpa det krävs en 

omfattande helhetssyn som inkluderar både utbud och efterfrågan. Det vill säga att det 

krävs förståelse för vad besökare och företag vill få ut av destinationer. Heath och Wall 

(1992) beskriver att besökare har en mängd olika destinationer som är tillgängliga som 
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resmål samtidigt som företagen gör sitt yttersta för att för att skapa ett utbud som 

attraherar besökare. Pike (2008) belyser att på en marknad med hög konkurrens krävs en 

integrerad marknadsstrategi för att destinationer ska vara konkurrenskraftiga och 

attraktiva. 

  

Ett av de viktigaste elementen i platsmarknadsföring är att skapa och förmedla ett starkt 

platsvarumärke. Baker (2012) argumenterar för att varumärken i kontrast till 

marknadsföring är långsiktiga och strategiska samt att de bygger grunden för en 

destinations identitet. Pike (2005) konstaterar att det aldrig tidigare har varit så viktigt 

för destinationer att utveckla ett starkt varumärke som det är idag. Detta till följd av alla 

de valmöjligheter som besökare har när det kommer till att välja resmål. Han menar 

fortsättningsvis att destinationer bör arbeta med sin positionering och skapa ett budskap 

som kan associeras till platsvarumärket i syftet att attrahera besökare. Ett framgångsrikt 

och starkt platsvarumärke kräver enligt Baker (2012) att den upplevelse som besökaren 

erhåller under besöket ska matcha de förväntningar och löften som destinationen 

utlovat. 

  

Ashton (2014) argumenterar för att destinationers varumärkesbild förbättrar 

platsmarknadsföringens effektivitet, attraherar besökare, ökar sysselsättningen samt den 

ekonomiska tillväxten på destinationer. Därmed menar Ashton (2014) att en 

välformulerad och tydlig varumärkesbild reducerar eventuella risker som potentiella 

besökare kan känna i urvalsprocessen. En varumärkesbild skapas enligt Echtner och 

Ritchie (1993) av kognitiva komponenter som exempelvis den upplevda kvaliteten på 

de hotell, restauranger och attraktioner. Vidare menar han även att interaktionen med 

människor och känslan besökare upplever på destinationer spelar en avgörande roll. 

Ashton (2014) diskuterar vidare att en tydlig varumärkesbild är viktig för destinationer 

eftersom att denna går att applicera som ett starkt konkurrensverktyg på marknaden. 

  

Med hänsyn till de begrepp och områden som vi ovan har diskuterat kommer studien 

vidare att fördjupa sig i ämnesområdet om platsmarknadsföring och platsvarumärken på 

Kalmar som destination. 
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1.2 Problemformulering 

Med grund i den förda diskussionen om ökad konkurrens och behov för destinationer att 

arbeta med platsmarknadsföring samt utveckla platsvarumärken, är det i vårt intresse att 

vidare undersöka hur en destination kan arbeta med platsmarknadsföring för att utveckla 

sitt platsvarumärke. Undersökningen är en fallstudie av Kalmar som destination och 

studiens problemformulering är därmed följande: 

 

Hur kan Kalmar som destination arbeta med platsmarknadsföring för att skapa, stärka 

och bevara sitt platsvarumärke? 

  

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att få fördjupad förståelse för innebörden av 

platsmarknadsföring och platsvarumärken för Kalmar som destination. 

Undersökningens delsyften ligger i att få uppfattning för hur destinationen arbetar med 

platsmarknadsföring för att stärka platsvarumärket. Vidare kommer undersökningens 

delsyfte med grund i platsvarumärket, att granska hur destinationen kan bli en mer 

attraktiv turistdestination. 

  

1.4 Avgränsningar  

En avgränsning har skett till svensk turism, därmed undersöker studien inte ett 

internationellt perspektiv av Kalmars platsmarknadsföring och varumärke.  

 

1.5 Ordlista 

- Genom undersökningens alla kapitel kommer vi att använda begreppen 

besökare, turist, resenär samt gäst synonymt  

- Begreppen platsvarumärke och varumärke kommer att användas synonymt  

- Begreppen event och evenemang kommer att användas synonymt  

- Begreppen samverkan och nätverkande kommer att användas synonymt  

- USP är en förkortning av det engelska begreppet Unique Selling Propositions 

- Destination Kalmar är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Kalmar 

Kommun. Företaget arbetar med Kalmars marknadsföring i syftet att få besökare 

att välja Kalmar framför andra destinationer  

- Word of Mouth är marknadsföring som bygger på konsumenters åsikter om ett 

varumärke, produkt eller tjänst. Word of Mouth är en av de mest trovärdiga 

formerna av marknadsföring 
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2 Metod 
I metodkapitlet kommer vi att redovisa för de metodiska tillvägagångssätten samt 

argumentera för varför dessa har använts. 

 

2.1 Abduktiv forskningsansats 

Bryman och Bell (2017) förklarar att abduktiv ansats används som en blandning av 

induktivt och deduktivt synsätt i målet att utveckla teorier och slutsatser om 

verkligheten. Det som skiljer det abduktiva från induktion och deduktion är att 

undersökningen grundas i ett problem som ska redogöras. Mantere och Ketokivi (2013) 

påtalar att forskarna strategiskt väljer förklaringar och tolkningar som på bästa sätt kan 

förklara empiriska data. Det abduktiva tillvägagångssättet kan tillämpas för att 

överkomma eventuella begränsningar med induktion och deduktion. Enligt Bell, 

Bryman och Harley (2019) kan det tillkomma negativa aspekter vid induktion då den 

empiriska datan kan vara begränsad vilket i sin tur komplicerar teorin. Fortsättningsvis 

hävdar de att deduktion skapar problem eftersom att forskarna är beroende av att bevisa 

teori genom empiri som kan anses vara irrelevant. Abduktion bygger enligt Olsson och 

Sörensen (2011) på dialog mellan det teoretiska perspektivet och det framtagna 

resultatet från respondenterna. 

  

Till en början hade vi som idé att använda oss av det deduktiva synsättet eftersom att vi 

i första hand valde ett studieområde och utefter det formulerade relevant teori. I takt 

med undersökningens gång och insamling av empiriska data insåg vi att den teoretiska 

grunden inte var tillräcklig för att skapa en djup analys och förankring mellan kapitlen. 

Vi valde därmed att återgå till teorikapitlet och utveckla, utesluta och lägga till nya 

teorier som var bättre lämpade för studieområdet. Utifrån detta anser vi att vi har 

tillämpat det abduktiva tillvägagångssättet och ett växelspel mellan det induktiva och 

deduktiva synsättet.  

 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Vår undersökning bygger på en kvalitativ forskningsmetod vilket Zikmund, Babin, Carr 

och Griffin (2010) beskriver som ett sätt att undersöka och tolka information utan att 

vara bunden till en mätning baserad på siffror. Olsson och Sörensen (2011) hävdar att 

forskarna av en kvalitativ undersökning har som syfte att fånga innebörden och 

tolkningar av ett specifikt fenomen, tidpunkt eller miljö med hjälp av intervjuer, 
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observationer eller texter. Enligt Miles, Hauberman och Saldana (2010) bygger en 

kvalitativ undersökning på djupgående beskrivningar och förklaringar. De menar att 

med grund i en kvalitativ undersökning kan forskaren få fördjupad förståelse för 

händelseförlopp och ett flöde där ord och slutsatser skapar en tydlig bild av ett specifikt 

ämne, omständighet eller kontext. En kvalitativ undersökning fokuserar på att skapa nya 

insikter av betydelsen samt innebörden av den information som framkommer. 

Phillimore och Goodson (2004) beskriver att en kvalitativ forskningsmetod anses 

betydelsefull då den erbjuder metoder att framställa information i syftet att förstå 

människan och samhället. Detta kan inom turismen tillämpas genom att undersöka de 

sociala och kulturella aspekterna samt undersöka dessa i deras naturliga miljö. 

  

Vi anser att den kvalitativa referensramen var passande med undersökningens syfte 

samt problemformulering och vi valde därmed att använda oss av forskningsmetoden i 

insamlandet av primär- och sekundärdata. Genom att genomföra intervjuer har vi fått 

bredare och djupare förståelse för det som ämnats undersöka. Därmed kommer 

slutsatsen och analysen att ha starkare förankring till vår problemformulering samt 

syftet än om undersökningen utgått från en annan forskningsmetod.  

 

2.3 Fallstudie 
Yin (2018) framhäver att en fallstudie är ett lämpligt metodval i de fall där syftet är att 

bidra till individuella, gruppmässiga, organisatoriska, sociala eller politiska företeelser. 

Vidare påtalar han att metodvalet gör det möjligt för forskaren att studera en aktuell 

företeelse i dess verkliga kontext samt möjliggör för en helhetsbild av denna. Graziano 

och Raulin (2013) stödjer Yin (2018) och poängterar att det är en intensiv undersökning 

av en företeelse som delvis kan genomföras med intervjuer och tester. Bell, Bryman och 

Harley (2019) talar om att fältstudier är som mest förekommande när syftet är att 

undersöka en geografisk plats. 

 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en fallstudie kan genomföras med hjälp av 

olika metoder vilka är beroende av det valda undersökningsområdet i målet att samla in 

primärdata. Bell, Bryman och Harley (2019) diskuterar vidare och hävdar att fältstudier 

både kan inkludera kvalitativa samt kvantitativa undersökningsmetoder eller en 

blandning mellan dessa. Under fallstudien kan forskaren själv delta eller följa 

utvecklingen vilket i sin tur kan bidra till en klar uppfattning om sådant som tidigare 
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varit oklart. Studien förflyttar sig över tid och tar in information om dåtid, nutid samt 

framtid vilket bidrar till en bredare och tydligare uppfattning om undersökningsområdet. 

Zikmund et al. (2010) stödjer detta och beskriver att en fördel med att genomföra 

fallstudier resulterar i att det går att göra en djupare undersökning med större fokus på 

detaljer.  

  

Eftersom vi valde att undersöka Kalmars platsmarknadsföring och platsvarumärke var 

fallstudiemetoden passande. Då vårt syfte var att få djupare förståelse för hur Kalmar 

som destination arbetar valde vi att fokusera på en enfallsstudie snarare än en 

flerfallsstudie. Enligt Yin (2007) innebär en enfallsstudie att man enbart undersöker en 

analysnivå i motsats till en flerfallstudie där man undersöker flera analysenheter. Vi 

anser att syftet att undersöka Kalmars platsmarknadsföring och platsvarumärke är 

argumenterande belägg för varför en fallstudie är lämplig för undersökningens 

studieområde. 

 

2.4 Informationsinsamling 
2.4.1 Primärdata 

Beroende på om forskningsansatsen är kvalitativ eller kvantitativ kommer 

insamlingsmetoder av primärdata att skilja sig åt. Olsson och Sörensen (2011) 

konstaterar att primärdata är den information och data som forskaren själv samlar in. 

Bell, Bryman och Harley (2019) framhäver fortsättningsvis att forskaren vid insamling 

av primärdata på egen hand bearbetar och analyserar denna. Patel och Davidsson (2011) 

framför att det finns många olika tillvägagångssätt för forskare att samla in primärdata 

på som exempelvis genom tester, prover, enkäter, observationer, fokusgrupper och 

intervjuer. Med hänsyn till vår undersöknings kvalitativa forskningsansats har vi valt att 

använda oss av primärdata i form av nio kvalitativa intervjuer.  
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2.4.1.1 Val av respondenter  

 

Respondent Befattning Intervjumetod Längd Datum 

Johan Göransson Turistchef, Öland turistbyrå Telefonintervju 15:04 min 2019-04-10 

Stefan Ahlgren Destinationsutvecklare, Öland turistbyrå Telefonintervju 39:06 min 2019-04-12 

Anna-Karin Olsson Universitetslektor, Högskolan Väst Telefonintervju 18:53 min 2019-04-24 

Cia Säll Destinationsstrateg, Lysekil Kommun Telefonintervju 21:57 min 2019-04-25 

Thomas Davidsson Näringslivschef, Kalmar Kommun Personlig intervju 44:34 min 2019-04-26 

Marlene Rolfson Partner/relationsansvarig, Destination Kalmar Telefonintervju 23:32 min 2019-04-29 

Johanna Wihl Näringslivschef, Oskarshamns Kommun Telefonintervju 25:12 min  2019-05-03 

Stefan Johnson Turistchef, Destination Kalmar Personlig intervju 36:11 min 2019-05-06 

Jenny Roloff Varumärkesstrateg, Destination Kalmar Telefonintervju 23 min 2019-05-13 

 

Urval handlar enligt Brinkmann (2013) om vem som ska intervjuas. När det gäller 

fallstudier hävdar han att urvalet är särskilt relevant eftersom det undersöker ett enskilt 

fall. Bell, Bryman och Harley (2019) styrker detta och påtalar att forskarna i första hand 

ska välja ett fall att studera för att vidare välja respondenter inom det särskilda fallet. De 

poängterar att forskare som genomför fallstudier vanligtvis använder sig av en 

blandning av två olika urvalsstrategier. Ett målstyrt urval är enligt Bryman och Bell 

(2017) ett icke-sannolikhetsbaserat urval. Det innebär att forskarna väljer ut relevanta 

och lämpliga respondenter på ett strategiskt sätt för att få utförliga svar till sin 

forskningsfråga. Ett målstyrt urval kan enligt Bryman och Bell (2017) i sin tur leda till 

ett snöbollsurval. Snöbollsurval är en typ av bekvämlighetsurval och en teknik som 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) beskriver grundas i att 

forskarna får kontakt med en analysenhet som vidare föreslår relevanta respondenter för 

undersökningen. Det innebär således att undersökningens gruppurval formas utefter 

rekommenderade och lämpliga respondenter. 

  

Vi har i vår undersökning använt oss av ett målstyrt urval samt ett 

snöbollsurval.  Anledningen till detta är då vi varit strategiska i valet av respondenter 

samt även fått vidare rekommendationer av våra analysenheter. Ett snöbollsurval har 
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skett då vi valde att kontakta en potentiell respondent som sedan vidarebefordrade oss 

till Anna-Karin Olsson, eftersom respondenten ansåg att Olsson var lämpad för studien. 

Vidare rekommenderade Olsson två respondenter varav den ena var Cia Säll på Lysekils 

Kommun. I Kalmar skedde ett snöbollsurval vid intervjun med Thomas Davidsson då 

han föreslog Marlene Rolfson som potentiell respondent som innehar kunskap om 

destinationsnätverk. Totalt har vi kontaktat 21 potentiella respondenter varav nio har 

valt att medverka på intervjuer. I valet av respondenter ansåg vi att det var viktigt att de 

hade bred kompetens, kunskap och erfarenhet av undersökningens område. Vidare 

ansåg vi att det var av vikt att respondenternas expertis inom området för 

platsmarknadsföring och platsvarumärken varierade för att få flera infallsvinklar i 

empirin vilket därmed skulle skapa ett djup i analysen.  

 

2.4.1.2 Val av intervjumetod 

Bell, Bryman och Harley (2019) beskriver att inom kvalitativa undersökningar anses 

intervjuer vara den vanligaste metoden i målet att få information om 

undersökningsområdet. Detta styrks av Brinkmann (2013) som tillsammans med Rapley 

(2001) framhäver att det finns argument som talar för att användningen av intervjuer har 

blivit central i rollen som undersökningsmetod. Olsson och Sörensen (2011) beskriver 

fortsättningsvis att intervjuer används för att erhålla kunskap som respondenten besitter 

i målet att få svar på de frågor som behandlar undersökningsområdet. Inom kvalitativa 

intervjumetoder beskriver Bell, Bryman och Harley (2019) att det finns flera 

tillvägagångssätt för att genomföra intervjuer. En av metoderna kallas för 

semistrukturerad metod, vilket går ut på att forskarna ställer frågor som behandlar ett 

visst ämne. Frågorna följer ingen riktlinje och de kan därmed variera beroende på 

respondent. Genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer förklarar Brinkmann 

(2013) att forskarna kan tillämpa olika perspektiv i valet av frågor och på så vis erhålla 

den information som forskarna vill få ut av respondenten. Zikmund et al. (2010) betonar 

att användning av semistrukturerade intervjuer kan ge respondenten möjlighet att tala 

fritt om ämnet vilket främjar utförliga svar. 

  

Med detta som grund har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som en 

av våra undersökningsmetoder. Vi har valt denna metod då våra respondenter besitter 

olika kunskapsområden och vi ville få en bred variation på våra svar. De första 

intervjuerna utgick från samma intervjufrågor men under arbetets gång valde vi att 

ändra och lägga till ytterligare frågor. Detta eftersom att somliga frågor var liknande och 
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inte gav tillräckligt utvecklade svar. Därmed har den semistrukturerade metoden varit 

till hjälp då vi kunnat justera frågorna inför varje enskild intervju. Respondenterna fick 

under de första intervjuerna inte tillgång till frågorna förrän intervjun ägde rum. Detta 

resulterade i att våra respondenter inte hade någon möjlighet till att förbereda sig vilket 

ledde till att vi inte erhöll så pass utvecklade svar som vi var i behov av. Därefter valde 

vi att skicka frågorna till våra respondenter innan intervjuerna för att de på så vis skulle 

ha möjlighet att förbereda sig. 

 

2.4.1.3 Genomförande av intervjuer  

Genomförandet av intervjuer har skett över telefon samt genom personligt möte. Vid ett 

personligt möte förklarar Zikmund et al. (2010) att det innefattar en direkt 

kommunikation som sker fysiskt. Ett personligt möte skapar en tvåvägskommunikation 

mellan respondenten och den som intervjuar, vilket bidrar till möjligheten av eventuell 

feedback och förtydligande av frågor. Frey (2004) talar om att personliga intervjuer kan 

pågå under längre tid än vad telefonintervjuer vanligtvis gör vilket möjliggör för mer 

utvecklade svar. En telefonintervju kan enligt Zikmund et al. (2010) anses vara mer 

opersonlig men respondenten kan däremot känna sig tryggare i att tala fritt. 

Telefonintervjuer är också billigare att genomföra i jämförelse med personliga 

intervjuer då geografiska avstånd inte har betydelse över telefon. Detta styrks av 

Bryman och Bell (2017) som påstår att personer och grupper också kan vara svåra att få 

tag i vilket ökar kostnaden för resor. Då majoriteten av våra respondenter befann sig på 

annan ort valde vi att genomföra telefonintervjuer då kostnaden var en påverkande 

faktor. Därmed resulterade vårt tillvägagångssätt i att vi kunde genomföra ett större 

antal intervjuer.  

 

Patel och Davidsson (2011) diskuterar om att kvalitativa undersökningar vanligtvis har 

låg grad av standardisering, vilket innebär att de frågor som ställs ger utrymme för 

respondenten att med egna ord besvara dessa. Låg standardisering kan fortsättningsvis 

innebära att frågor ställs i den ordning som är mest lämpad för de enskilda intervjuerna 

vilket därmed gör att strukturen inte är samma i alla intervjuer. Bell, Bryman och Harley 

(2019) poängterar att forskare bör undvika långa, generella samt ledande frågor som 

leder respondenten i en viss riktning och snarare fokusera på öppna frågor som bjuder in 

till diskussion. Patel och Davidsson (2011) lyfter fortsättningsvis att kvalitativa 

intervjuer utgår från teman och ämnen. Olsson och Sörensen (2011) talar om att en 

pilotstudie syftar till att pröva ett undersökningsmoment som exempelvis ett 
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frågeformulär. En pilotintervju innebär enligt Silverman (2013) att forskaren testar olika 

frågor i en tidig intervju. Bell, Bryman och Harley (2019) styrker detta och påtalar att 

det är önskvärt att genomföra en pilotintervju för att säkerhetsställa intervjufrågornas 

relevans.  

 

Vi valde att genomföra två pilotintervjuer i början av undersökningen för att testa de 

intervjufrågor vi formulerat och deras relevans. Genom att genomföra två pilotintervjuer 

kunde vi omformulera somliga frågor så att de i större utsträckning skulle bidra till 

utvecklande svar, beskrivningar och utläggningar. De frågor som vi utgått från under 

intervjuerna har varit lågt standardiserade med syfte att respondentens talan ska väga 

tyngst. Vi har även försökt att arbeta med så öppna frågor som möjligt som grundas i 

teman om våra nyckelord. Intervjufrågorna finns tillgängliga i bilaga 2 Intervjufrågor.  

 

2.4.1.4 Bearbetning av primärdata  

Holme och Solvang (1997) redogör för att det är svårt att analysera teoretiska begrepp 

och att dessa bör preciseras för att resultera i en tydligare uppfattning om begreppen. 

Fortsättningsvis förklarar Holme och Solvang (1997) att operationalisering inte kan 

bygga på tidigare undersökningar utan bör sammanställas inför varje enskild 

undersökning. Vid operationalisering konkretiseras därmed teoretiska begrepp som 

används för att få förståelse för problemformuleringen. Det är därmed av vikt att 

tydliggöra begreppens innebörd i undersökningen. Enligt Eliasson (2018) ska begreppen 

definieras och tydliggöras så entydigt som möjligt och stämma överens med teorin. 

Vidare anser Eliasson (2018) att begreppen ska vara mätbara för att möjliggöra att dessa 

går att undersöka och forskaren bör använda begreppen i fokus för sin undersökning. Vi 

har genomfört operationalisering med hjälp av ett operationaliseringsschema som 

återfinns i bilaga 1 Operationaliseringsschema.  

 

Transkription innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att respondentens svar skrivs 

ner ordagrant. Transkribering kommer enligt Bell, Bryman och Harley (2019) med 

flertalet fördelar. Somliga av dessa är att det möjliggör för repetition av respondentens 

svar och att intervjuaren kan vara mer delaktig under intervjun med lämpliga 

följdfrågor. Vidare finns det flera fördelar med att spela in intervjuer, Bryman och Bell 

(2017) talar om att det möjliggör för transkribering och att det är viktigt för den analys 

som undersökningen bygger på.  
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För att bearbeta insamlat datamaterial har vi genomfört en textanalys. Enligt Esaiasson 

et al. (2017) finns det flera fördelar med textanalys, däribland att forskaren kan se att 

olika delar i texten kan anses vara viktigare än andra samt att intensiv läsning och 

bearbetning av materialet resulterar i att forskaren finner betydande delar för sin 

undersökning. Lindstedt (2019) konstaterar att det finns två olika tillvägagångssätt för 

textanalys, där den ena innebär att forskaren närläser texten och i den andra söker efter 

specifika intressen. Vid en textanalys förklarar Lindstedt (2019) att forskaren 

dekonstruerar texten i olika delar och sållar i ett raster för att finna det viktigaste 

innehållet. Olika tillvägagångssätt för textanalys är bland annat att ha materialet 

utskrivet, läsa igenom det noggrant, sortera i texten samt markera viktiga delar. Utefter 

det ska forskaren sedan dra kopplingar till tidigare forskning och den teoretiska 

referensramen (Lindstedt, 2019).  

 

Under intervjuerna har vi spelat in samtalen för att i efterhand ha möjlighet att 

transkribera dessa och arbeta med materialet i textform. Transkriberingarna har skett 

med hjälp av dataprogrammet Otranscribe och vi har fokuserat på att sammanställa 

dessa i nära anknytning till intervjuerna. Vid bearbetning av materialet har vi med 

utskrivna transkriberingar behandlat textens olika delar för att finna kopplingar till 

teorin. Vi har diskuterat delarna samtidigt som vi har gått igenom den teoretiska 

referensramen för att komma fram till lämpliga analyser. Utefter detta tillvägagångssätt 

anser vi att en textanalys har skett.  

 

2.4.2 Sekundärdata och källor 

Graziano och Raulin (2013) redogör för att sekundärdata är sådan som sammanfattar, 

organiserar, kritiserar och integrerar studieområden för olika undersökningar. Vidare 

beskriver Zikmund et al. (2010) att sekundärdata redan är insamlad och bearbetad av 

tidigare forskare. Graziano och Raulin (2013) påstår att sekundärdata är nödvändig och 

en viktig resurs i sammanställningen av litteratur för att erhålla en bred förklaring av ett 

studieområde. De lyfter fortsättningsvis att böcker, artiklar och journaler är exempel på 

sekundärkällor.  

  

I vår undersökning har vi använt oss av sekundärkällor i form av böcker, vetenskapliga 

artiklar samt webbsidor för att bygga en teoretisk grund gällande begreppen 

platsmarknadsföring och platsvarumärken. Vid användning av vetenskapliga artiklar har 

vi enbart använt oss av sådana som är peer-reviewed, det innebär att publikationen är 
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kvalitetsgranskad av ämnesexperter innan den publiceras. Vi har även valt att referera 

till flertalet författare och forskare vid användning av sekundärkällor, delvis för att 

stärka argumentationen, belysa olika perspektiv och därigenom skapa täthet i vår 

teoretiska grund för att stärka undersökningens kvalitetskriterier. Vid sökning av 

litteratur och artiklar har vi använt oss av databaserna OneSearch, Emerald Insight och 

Business Source Premier. Vi har även tagit hjälp av bibliotekarier på Linnéuniversitetets 

bibliotek. I valet av vetenskapliga artiklar har vi tagit inspiration från referenslistor och 

alltid refererat till ursprungskällan. Vi har även erhållit material och modeller från våra 

respondenter som varit till hjälp för vår teoretiska referensram samt empiri. Under 

arbetets gång har vi haft svårigheter att hitta vetenskapliga artiklar och litteratur vars 

referenslitteratur är nutida. Vi har noterat att majoriteten av de vetenskapliga artiklar 

som är nutida refererar till centrala källor inom platsmarknadsföring och 

platsvarumärken. Det har gjort att vi har använt oss av en blandning av både äldre och 

nutida referenser.  

 

2.5 Forskningsetik 
Zikmund et al. (2010) talar om betydelsen av etik i forskning, både för forskaren och 

respondenterna. Det finns flera olika element som rör etik i forskningsfrågor och Olsson 

och Sörensen (2011) talar om att några av dessa rör anonymitet, informations- samt 

samtyckeskravet. Anonymitet förekommer i de fall som data och empiri är 

avidentifierad, det innebär att den enskilda individen inte kan identifieras. 

Informationskravet handlar om att respondenten ska erhålla begriplig information om 

undersökningen och att denne ska lämna sitt samtycke för att delta. Zikmund et al. 

(2010) talar vidare om att informationskravet handlar om att den potentiella 

respondenten ska få förståelse för vad forskaren undersöker och godkänna deltagande. 

Olsson och Sörensen (2011) framför att försökspersonen ska få information om 

undersökningens syfte och upplägg. Vidare ska information om metoder och ett 

klargörande av vad respondenternas medverkan innebär framföras. Informationen ska 

respondenten ha i skriftlig form i god tid före intervjun men den ska även framgå 

muntligt. Vidare diskuterar Olsson och Sörensen (2011) samt Bryman och Bell (2017) 

att samtyckeskravet handlar om att deltagande i undersökningar måste ske frivilligt från 

respondentens sida. Respondenten ska också vara införstådd med att samtycke ger 

tillstånd till att uppgifter används i det syfte som forskaren redogjort för i 

informationen.  
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Vi anser att vi har tagit hänsyn till etik i genomförandet av undersökningen av flera 

skäl. När vi har kontaktat potentiella respondenter har detta skett via mail. Vi har då 

utgått från en mall där vi redogjort för vilka forskarna är, vilket universitet vi studerar 

på och vad undersökningens syfte är. Under intervjuerna har vi upprepat 

undersökningens syfte och problemformulering samt berättat för respondenterna att 

undersökningen kommer att offentliggöras. Vi har även frågat om respondenterna vill 

vara anonyma i undersökningen och bett om tillåtelse för att få spela in intervjuerna. 

Efter intervjuerna har vi frågat varje enskild respondent om de vill erhålla sin 

transkriberade intervju för godkännande. De transkriberade intervjuerna har sedan 

skickats till de respondenter, vilket har gjort att de själva kunnat se över materialet för 

att sedan godkänna det.  

 

2.6 Undersökningens kvalitetsbedömning 
2.6.1 Kvalitetskriterier  

Bryman och Bell (2017) argumenterar för att kvalitativa forskare kan mäta en 

undersöknings kvalitet med begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering. Tillförlitlighet handlar om att de beskrivningar som en forskare kommer 

fram till är trovärdiga för läsaren. Det kan säkerhetsställas genom respondentvalidering, 

det innebär att forskaren rapporterar resultat till respondenten för att kontrollera att 

forskaren uppfattat dennes beskrivningar rätt. Vidare talar Bryman och Bell (2017) om 

att överförbarhet handlar om i vilken utsträckning som en undersökning kan 

generaliseras till en annan situation. Lincoln och Guba (1985) poängterar att det för 

kvalitativa forskare snarare handlar om att uppnå fylliga och täta beskrivningar och 

redogörelser. Pålitlighet handlar enligt Bryman och Bell (2017) om att forskaren 

redogör för undersökningens olika faser, exempelvis att val av problemformulering och 

respondenter tydliggörs samt finns tillgängliga att utläsa. Slutligen handlar konfirmering 

om att forskaren säkerhetsställer att den agerat i god tro, vilket enligt Bryman och Bell 

(2017) innebär att det för läsaren ska vara uppenbart att forskarens egna värderingar och 

teoretiska inriktning inte präglat eller påverkat undersökningen.  

 

Vi har under arbetets gång arbetat på ett sådant sätt så kraven för kvalitet ska uppfyllas. 

För att uppnå tillförlitlighet har vi skickat transkriptioner av intervjuer till våra 

respondenter för att säkerhetsställa att vi inte har missuppfattat något som nämnts. 

Vidare har vi arbetat med täthet utigenom arbetets alla kapitel, det innebär att vi har 

använt oss av flera källor för att styrka de olika teorier och beskrivningar som nämnts. 
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Vi har även letat efter flera respondenter för att uppnå empirisk mättnad i 

undersökningen vilket vi anser styrker undersökningens överförbarhet. Pålitligheten 

stärks då vi i metodkapitlet utförligt har redovisat för hur undersökningen har gått 

tillväga och för de metoder som har använts. Vi har även framfört argument som visar 

på varför vi använt oss av de nämnda metoderna och på vilket sätt. Slutligen anser vi att 

undersökningen har uppnått kraven för konfirmering då vi har varit noggranna med att 

låta de empiriska rösterna tala och vi har lyft samt diskuterat såväl områden som utförts 

väl tillsammans med förbättringsområden. Under intervjuerna har vi även varit 

noggranna med att inte ställa ledande frågor vilket ytterligare stärker undersökningens 

konfirmering.  

 

2.6.2 Metodkritik 

Som tidigare nämnt har majoriteten av undersökningens intervjuer skett över telefon 

och vi är väl medvetna om att telefonintervjuer kan begränsa de förda diskussionerna. 

Däremot anser vi att respondenternas kunskap och kompetens har främjat 

undersökningen vilket i sin tur gjort telefonintervjuer förmånliga. Vi är även medvetna 

om att somliga av de referenser som används i undersökningen kan bli kritiserade då de 

kan anses vara dåtida. När vi har letat litteratur har vi noterat att den litteratur som är 

mer nutida kontinuerligt refererar till referenser som kan anses vara dåtida. Vi tycker att 

detta visar på att somliga av undersökningens referenser spelar en central och viktig roll 

inom läran för platsmarknadsföring och platsvarumärken, vilket argumenterar för 

användningen av dessa. Vidare har tidsspannet gjort att vi omsorgsfullt har eftersökt 

information om litteraturens författare för att styrka trovärdigheten. Användandet av 

dåtida referenser har även bidragit till att vi arbetat med att uppnå täthet utigenom 

undersökningens alla kapitel, vilket innebär att vi har letat efter olika författares 

uttalanden och beskrivningar för att dessa ska styrka varandra.  

 

Eftersom att undersökningens respondenter har olika positioner, arbetsgivare och 

erfarenheter finns det risk för att uttalanden kan bli vinklade och speglade. För att 

motarbeta att detta sker har vi i de fall som respondenten inte har förankring till Kalmar 

varit tydliga med att frågorna kommer att beröra platsmarknadsföring och 

platsvarumärken generellt. Det kan även finnas kritik om att undersökningen bygger på 

en fallstudie om Kalmar då det kan medföra att resultatet blir geografiskt bundet till 

platsen som destination. Däremot kan en del av forskningen generaliseras till andra 

medelstora städer, men vi har inte genomfört någon vidare forskning om detta. 
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3 Teoretisk referensram 
I teorikapitlet kommer vi att presentera de teorier och modeller som är av betydelse för 

undersökningens syfte och problemformulering.  

 

3.1 Turism 
3.1.1 Vad är en destination? 

Begreppet destination är enligt Hall (2014) centralt inom turismforskningen och verkar 

som ett av de huvudsakliga elementen för turister. En destination är enligt Kozak och 

Baloglu (2012) kombinationen av produkter, tjänster och upplevelser. De poängterar 

fortsättningsvis att destinationer kan varumärkas som exempelvis ett land, en stad eller 

en region och att dessa kan marknadsföras genom de aktiviteter och attraktioner som är 

tilldragande på platsen. Binter, Ferjan och Neves (2016) definierar en turistdestination 

som ett turismsystem som finns på en särskild geografisk plats. De uttrycker att en 

destination består av relationer mellan dess besökare, aktörer och turistattraktioner. 

UNWTO (2019) styrker detta och talar om att olika intressenter och aktörer genom 

nätverkande formar en plats. De menar även att destinationer är oskiljaktiga från dess 

varumärkesbild samt identitet och att dessa påverkar platsens konkurrenskraft på 

marknaden.  

  

3.1.2 Turismens grundbegrepp 

Holloway och Humphrey (2016) påvisar att enskilda platsers framgång ligger i hur väl 

man attraherar turister med de särskilda attribut som återfinns på destinationen. Vidare 

diskuterar Camilleri (2019) att den främsta arbetsuppgiften som en destination har är att 

säkerställa upplevelsen för besökare. En framgångsrik samverkan mellan olika aktörer 

på destinationen ska leda till en positiv upplevelse för besökaren och till en 

framgångsrik och välkänd plats. För att detta ska ske krävs det att destinationen 

omfattar fyra olika element vilka är: transport, boende och logi, mat samt attraktioner. 

Nedan kommer dessa redovisas för där boende/logi och mat kommer att presenteras 

tillsammans. 

  

3.1.2.1 Transport 

Camilleri (2019) anser att det är avgörande för destinationer att inneha välfungerande 

infrastruktur för att besökare ska ha möjlighet att resa från en destination till en annan. 

Utan dessa kommunikationer skulle turismen inte fortgå. Bohlin och Elbe (2007) 

styrker detta och framhäver att transport är en av de viktigaste länkarna mellan besökare 
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och destinationer. Detta styrker Foroudi, Akarsu, Ageeva, Foroudi, Dennis och Melewar 

(2018) som anser att den offentliga sektorn bör upprätthålla destinationen med 

lättåtkomliga transporter. Bohlin och Elbe (2007) pratar om att Sveriges transport och 

infrastruktur spelar en viktig roll för besöksnäringen i landet och är avgörande för 

besöksflöden. De betonar att i samband med att vägnät byggs ut och att det sker en 

ökning i tåg- och flygavgångar påvisas en direkt ökning i rörelsen av människor i 

Sverige. Hall (2004) styrker detta och påpekar att en destination bör ha sån pass 

välutvecklad infrastruktur att den kan stödja turismindustrin. 

  

3.1.2.2 Boende/logi och mat 

Bohlin och Elbe (2007) hävdar att boendesektorn ska stå för den största delen av 

inkomstkällan inom turismnäringen och att denna ska tillgodose besökarens behov och 

önskemål. Camilleri (2019) redogör för de olika boendemöjligheterna inkluderar hotell, 

B & B, värdshus, campingar samt villor och lägenheter. Samtidigt förklarar Holloway 

(2002) att hotell anses vara den vanligaste boendemöjligheten som besökare väljer på en 

destination. Camilleri (2019) förklarar att det har ansetts betydelsefullt att de olika 

boendealternativen är placerade centralt till destinationens transportkommunikationer.  

  

Enligt Wolf (2006) spelar mat och dryck en avgörande roll för hur turister uppfattar en 

destination men även för att skapa tillfredsställelse. Correia, Muital, Ferreira Da Costa 

och Peres (2008) förklarar vidare att 25 procent av de utgifter som besökare spenderar 

på destinationer är kopplade till mat och dryck. Hjalager och Richards (2002) beskriver 

att mat kan fungera som ett uttryck för den lokala kulturen på destinationer och på så vis 

generera i en varumärkesbild. Det leder också till en stimulering och ökning av den 

lokala ekonomin. 

  

3.1.2.3 Attraktioner 

Camilleri (2019) förklarar att en destination ska ha möjlighet att erbjuda sina besökare 

olika aktiviteter och attraktioner. Vidare anser Foroudi et al. (2018) att det bör finnas en 

mängd av attraktioner och kulturella platser som tilltalar olika målgrupper samt att den 

service som erbjuds ska hålla hög nivå. Fortsättningsvis uppmärksammar Holloway 

(2002)  att det finns många olika typer av attraktioner på en destination, däribland 

historiska platser, muséer, naturparker, nöjesparker, events, trädgårdar, fritidsaktiviteter. 

Bohlin och Elbe (2007) talar om att en destinations attraktioner fyller två funktioner, 

delvis att stimulera och attrahera besökare men även att erhålla nöjda turister.  
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3.1.2.4 Evenemang 

Evenemang är enligt Nordström (2018) ett vanligt tillvägagångssätt för att en plats ska 

erhålla attraktionskraft. Hon framhäver att evenemang genererar besökare, bidrar till 

omsättning och gör invånare stolta. Richard och Palmer (2010) skriver att evenemang är 

en viktig del i marknadsföringen samt utvecklingen av destinationers varumärken. De 

redogör för att städer idag utvecklar evenemang med ett flertal syften, delvis för att 

förmedla en positiv varumärkesbild och för att särskilja attraktioner på platsen från 

konkurrenter samt för att attrahera besökare. Hudson och Hudson (2017) styrker detta 

och förklarar fortsättningsvis att event är en tilldragande faktor för turister att besöka 

destinationen och uppleva dess kultur. Evenemang skapar även en möjlighet för 

destinationer att få förbättrad och starkare varumärkesbild samtidigt som det öppnar upp 

möjligheter för extern marknadsföring. Likaså Camilleri (2019) instämmer och påstår 

att destinationer kan arrangera evenemang för att skapa konkurrensfördelar gentemot 

andra platser. 

  

Getz och Page (2016) beskriver att destinationer arbetar med en evenemangsportfölj där 

evenemangen kan arrangeras på bland annat lokal och regional nivå. Evenemang kan i 

sin tur vara betydelsefulla för destinationer då dessa göra besökares vistelse längre, 

vilket kan resultera i en ökning av deras utgifter på destinationen. Gibson, Kaplanidou 

och Kang (2012) berättar vidare att platser som arrangerar sportevenemang kan 

generera positiv marknadsföring för destinationen samt en hållbar utveckling och 

ökning av turismnäringen. Camilleri (2019) påpekar vidare att i planeringen av 

evenemang bör det ske ett samarbete mellan olika intressenter och nätverk som i sin tur 

länkar samman omgivningen och samhället på en destination. Detta kan vidare bidra till 

en känsla av samhörighet och känslomässiga reaktioner förklarar Rihova, Moital och 

Gouthro (2013). Arcodia och Whitford (2006) hävdar att marknadsförare av event har 

egenskaper och färdigheter som kan användas inom ett nätverk i målet att bygga 

hållbara evenemang på destinationer. Marknadsförare av event bör även tillgodose de 

behov som finns hos besökarna och målgruppen beskriver Coughlan och Mules (2001). 

Samtidigt bör de leva upp till de förväntningar som tillkommer från de olika aktörerna 

på destinationen för att samarbetet inom nätverket ska fortgå.  

 

3.2 Nätverk på en destination   
Palmer och Bejou (1995) pratar om att det finns flera svårigheter i marknadsföringen av 

en destination, en av dessa är de komplikationer som kan uppstå när olika aktörer på en 
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plats arbetar individuellt efter enskilda mål snarare än gemensamma. De hävdar att 

besöksnäringen på en plats inte enbart gynnar en aktör på marknaden utan alla, såväl 

offentliga- och privata sektorer. Palmer och Bejou (1995) framför att det är mer lönsamt 

för en destinations aktörer att arbeta tillsammans genom ett nätverk. Hall (2004) betonar 

att nätverk syftar till en mängd olika samarbeten mellan företag och organisationer som 

kan vara lokala, internationella och offentliga vilka är förankrade i ekonomiska samt 

sociala relationer. Parra-López och Calero-García (2010) definierar att ett nätverk är när 

två eller fler aktörer utför aktiviteter i relation och kontakt med varandra. För ett nätverk 

inom turismnäringen kan dessa aktiviteter utgöras av följande: 

  

 Utveckling av destinationen 

 Analysering av efterfrågan 

 Hantering av gemensamma resurser 

 Samarbete av turistattraktioner 

 Marknadsföra nätverket till relevanta aktörer 

 Positionera och arbeta med varumärket av destinationen 

  

Vidare uppmärksammar Palmer och Bejou (1995) att på de destinationer som 

samarbeten inte utvecklas kan genomslagskraften i marknadsföringen försämras och 

den ekonomiska vinsten kan inte delas lika. Därmed har det blivit allt vanligare att 

destinationer utvecklar lokala samarbeten mellan aktörer eftersom att det är ett 

strategiskt tillvägagångssätt för lyckad platsmarknadsföring. 

  

Strobl och Peters (2013) nämner att de huvudsakliga aktörerna på en destination är 

turistorganisationer, entreprenörer, företagare, fastighetsägare, nattklubbar och 

boendeaktörer. De talar om att destinationers nätverk består av formella och informella 

relationer som bygger på tillit och förtroende. Nordström (2018) talar också om att 

eldsjälar är en viktig del av ett destinationsnätverk och att dessa bör tas vara på då deras 

engagemang kan bidra till utveckling av platsen.  

 

Respekt, förtroende och frekvent kontakt mellan aktörerna är enligt Strobl och Peters 

(2013) avgörande för ett starkt destinationsnätverk. Soudien, Ladhari och Chiadmi 

(2017) styrker detta och framhäver att platsmarknadsföring är beroende av de olika 

aktörerna på en destination. De poängterar att det bör ske ett samarbete mellan alla 
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aktörer, offentliga som privata, för att formulera en gemensam strategi i syftet att sträva 

efter samma mål när man marknadsför en destination. Detta styrker Parra-López och 

Calero-García (2010) som menar att det primära målet med destinationsnätverk är att 

uppnå en destination där privata- och offentliga sektorer arbetar i symbios utefter en 

gemensam verksamhet och uppgift. Morrison, Lynch och Johns (2004) betonar detta 

och påtalar att nätverk huvudsakligen handlar om ett kunskapsutbyte mellan aktörer 

vilket ska skapa en känsla av enhetlighet och samhörighet på destinationen som präglas 

av ett gemensamt mål och syfte. Vidare diskuterar Parra-López och Calero-García 

(2010) att nätverk skapar möjlighet till information, resurser, marknadsandelar och 

teknologi vilket skapar tydliga konkurrensfördelar för destinationen. 

  

Hall (2004) betonar vikten av att turistorganisationer skapar länkar och inkluderar olika 

aktörer i arbetet på destinationer då de spelar en central roll. Vidare diskuterar Bohlin 

och Elbe (2007) om turismnäringens beroende av offentliga myndigheter och 

organisationer för resurser, offentliga insatser, kommunikationer samt investeringar. 

Därmed är samspelet mellan det privata och offentliga en väsentlig del av destinationers 

framgång och centralt inom nätverksteorin. Soudien, Ladhari och Chiadmi (2017) påstår 

även att det är viktigt att destinationers olika aktörer framhäver en enad varumärkesbild 

som överensstämmer med destinationens utmärkande egenskaper. Vidare konstaterar 

Foroudi et al. (2018) att destinationer i ett samarbete med lokalbefolkningen kan 

använda deras rekommendationer för att skapa en positiv och stark varumärkesbild, 

samt att detta kan gynna och främja platsens turism. Camilleri (2019) förklarar 

fortsättningsvis att det är betydelsefullt att de olika aktörerna inom nätverket använder 

sig av en personlig kommunikation för att skapa en stark relation och för att undvika 

eventuella konflikter. 

  

3.3 Platsmarknadsföring 

Soudien, Ladhari och Chiadmi (2017) argumenterar för att platsmarknadsföring har 

kommit att bli ett centralt element för många destinationer i syfte att skapa en 

konkurrensfördel inom särskilda områden, liksom turism, produktion och sport. Zenker 

och Martin (2011) menar att platsmarknadsföring behöver beakta de olika typer av 

kunder som marknadsföringen ska riktas mot. Dessa kan vara besökare, invånare, 

investerare och företagare där önskemål och behov skiljer sig åt.  
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Vidare påtalar Nordström (2018) att platsmarknadsföring handlar om förmågan att 

skapa attraktion av besökare, invånare och etableringar genom tillgångar på platsen. 

Platsmarknadsföring handlar därmed om att skapa möjlighet för unika värden och 

erbjudanden som kan attrahera besökare. Holloway (2004) pratar om att 

platsmarknadsföring handlar om att marknadsföra den geografiska platsen samt de 

fysiska och immateriella element som återfinns på den, däribland historiska platser, 

stränder eller shopping. Enligt Soteriades (2012) finns det fem element som kan skapa 

attraktion till en destination och forma marknadserbjudandet, vilka är: attraktioner, 

service och bekvämligheter, destinationens tillgänglighet, varumärkesbilden 

tillsammans med varumärkets förväntningar och slutligen priset till besökaren av 

destinationen.  

  

Soteriades (2012) förklarar att platsmarknadsföring är beroende av olika intressenter 

och aktörer för att de tillsammans ska arbeta i målet att marknadsföra en region, stad 

eller destination. För att lyckas med marknadsföring konstaterar han att det måste finnas 

förståelse för besökarnas behov och lämpliga tillvägagångssätt att segmentera 

målgruppen av besökare på. Det har framkommit svårigheter för företagare och olika 

aktörer att arbeta självständigt för att marknadsföra en plats, därmed har det vuxit fram 

ett flertal lokala turistorganisationer som bygger på samarbete mellan olika aktörer på 

destinationen. Soteriades (2012) menar att effektiv platsmarknadsföring bygger på mer 

än enbart administrativt stöd och ett starkt ledarskap. Han hävdar att det krävs en enad 

vision, målbild och öppen kommunikation mellan aktörerna för att lyckas med 

samarbetet.  

  

3.3.1 Marknadskanaler 

Soudien, Ladhari och Chiadmi (2017) redovisar för att platsmarknadsförare på 

strategiska vis måste hantera destinationen de vill sälja in för att erhålla en 

konkurrenskraftig positionering och ha möjlighet att erbjuda något unikt till besökarna. 

Det finns enligt Zavattaro (2012) sex huvudsakliga tillvägagångssätt för att 

marknadsföra en plats och skapa ett platsvarumärke på vilka är: varumärkning, interna 

publikationer, mediala relationer, PR genom volontärer och externa organisationer samt 

offentlig konst och platsens hållbarhet. Varumärkning används enligt Middleton (2011) 

som ett tillvägagångssätt för destinationer att marknadsföra sig själva genom dess 

värden, attityder, beteenden och egenskaper. Gillis (2011) beskriver att mediala 

relationer handlar om spridning av nyheter genom olika mediekanaler som är lämpade 
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för mottagaren. Interna publikationer omfattar enligt Pike (2008) bland annat tidningar 

och broschyrer. Baker (2012) betonar att oavsett om marknadsföring sker med hjälp av 

tv-reklam, broschyrer eller sociala medier så ska de fånga destinationens kärna och det 

som utlovas besökaren. Vidare bör reklam alltid inkludera destinationens varumärke för 

att skapa stark förankring till platsen. Li, Robinson och Oriade (2017) påpekar även att 

interna publikationer kan utgöras av destinationers officiella hemsidor. De framför att 

dessa spelar en central roll i platsmarknadsföringen för att få potentiella besökare till 

destinationen. Hudson och Hudson (2017) pratar om att webbsidor är avgörande i syftet 

att förmedla vision och historia inom turismbranschen.  

 

Kavaratzis (2012) förklarar att sociala medier har kommit att bli en plattform som är av 

betydelse för destinationer vilket Cleave, Arku, Sadler och Kyereme (2016) styrker då 

de menar att destinationer kan begränsa sina möjligheter till att marknadsföra sig själva 

i de fall som sociala medier utesluts. De kan därmed mista möjligheten att integrera med 

potentiella besökare. Vidare hävdar de att platsvarumärket kan skadas och att 

varumärkesbilden kan bli negativ om destinationens marknadsföring saknar kreativitet 

och inte följer samhällets utveckling. Även Hudson och Hudson (2017) diskuterar om 

sociala mediers relevans och poängterar att det är av vikt för företag att kommunicera 

med besökare via dessa. De definierar även att sociala medier är betydelsefulla och ger 

lönsamma resultat eftersom att det på ett effektivt sätt når ut till önskade målgrupper. 

Kavaratzis (2012) talar om att destinationer kan använda sig av Public Relations genom 

att engagera externa volontärer och organisationer i syfte att marknadsföra platsen.  

  

3.3.2 Att motsvara förväntningar och erhålla återkommande besökare  

Lorenzo, Avilés och Centeno (2010) menar att besökare i ett tidigt skede skapar 

förväntningar om den kvalitet på produkter och tjänster som kommer att erbjudas på 

destinationen. Turistens belåtenhet påverkas i sin tur av hur väl som förväntningarna 

kommer att uppfyllas på platsen. I de fall som destinationen inte kan leva upp till 

besökarens förväntningar kommer detta att resultera i ett missnöje enligt Pearce och 

Schänzel (2013) samt Ofir och Simonson (2006). Fortsättningsvis menar Fyall och 

Garrod (2005) att det krävs varierad marknadsföring för att bemöta de olika segment 

och målgrupper som återfinns på en destination eftersom att olika målgrupper uppfattar 

upplevelser på olika sätt. Ozturk och Qu (2008) talar vidare om att de element som 

påverkar besökarens förväntningar är kvaliteten på boende, mat/dryck, gästvänlighet, 

service, tillgänglighet samt attraktioner. Yu och Fang (2009) belyser även att 
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värdeskapandet som destinationsupplevelsen kan generera är summan av den upplevda 

produkt- och servicekvaliteten som besökaren erhållit.  

 

Pocock (1992) redogör för att upplevelser på en destination bör bemöta besökarens 

förväntningar, vilket påvisar vikten för platser att visa en kongruent bild av det som 

erbjuds. Beerli, Menses och Gil (2007) styrker detta och förklarar att besökarens 

upplevelse, förväntningar samt destinationens varumärkesbild bör överensstämma. 

Kozak (2001) beskriver att de upplevelser som besökaren erhåller från destinationer 

samt den feedback som den mottager från andra resenärer kan påverka och förändra de 

förväntningar och uppfattningar besökaren har om en plats.  

 

Marknadsförare av en plats bör enligt Ofir och Simonson (2006) arbeta med att 

identifiera besökares förväntningar och förbättra de element som lever upp och 

överträffar dessa. Murphy och Murphy (2004) poängterar att turistorganisationer genom 

att bedriva undersökningar för insamling av data kan få reda på relevant information om 

besökares efterfrågan. Turistorganisationer kan fortsättningsvis använda sig av 

webbundersökningar, blanketter eller observationer för att samla in primärdata om 

resenärerna förklarar Armstrong, Kotler, Harker och Brennan (2009). Däremot klargör 

Murphy och Murphy (2004) att datainsamling kan vara kostsamt och kräva stora 

resurser. Avslutningsvis poängterar Ozturk och Qu (2008) att framväxten av sociala 

medier har förändrat sättet som turister söker och erhåller information om en destination 

på, vilket också har förenklat informationsspridningen. 

 

3.4 Platsvarumärke 
3.4.1 Att utveckla ett starkt platsvarumärke 

Foroudi et al. (2018) påstår att ett starkt platsvarumärke kräver kontinuerlig förändring 

av destinationen och dess arrangemang av attraktioner. Kalandides (2011) framför att ett 

platsvarumärke aldrig kan inkludera alla egenskaper och element som återfinns på en 

destination, utan att det måste belysa de som anses mest betydelsefulla och skapa en 

blandning av dessa i platsmarknadsföringen. Vidare betonar Donner och Forth (2018) 

att platsvarumärken även kan användas som en lönsam strategi för destinationens 

enskilda aktörer och deras framgång. Kavartzis och Hatch (2013) menar att 

uppbyggandet av ett platsvarumärke bygger på dialog och samarbete mellan olika 

aktörer på en destination, vilket ytterligare bevisar betydelsen av att olika aktörer 

samarbetar i formandet av ett platsvarumärke. 
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Donner och Forth (2018) redogör för att marknadsförare bör se till att det som 

platsvarumärket står för är kongruent med destinationens huvudsakliga egenskaper och 

värden som förmedlas genom platsens aktörer. Detta i sin tur skapar en enad bild av 

platsvarumärket. Genom att identifiera vad som genererar ett värdeskapande för platser 

så kan destinationer enligt Florek (2015) utefter de faktorerna arbeta för att förstärka sitt 

platsvarumärke.  

  

Enligt Kavaratzis (2012) kan destinationer välja att ta hjälp av olika aktörer för att skapa 

en förbindelse till platsen vilka i sin tur kan sända ut en gemensam bild av 

destinationen. Morgan och Pritchard (2004) påtalar att den offentliga sektorn på en 

destination bör förena en rad lokala och regionala intressen som talar för olika 

målgrupper. Fortsättningsvis menar Donner och Forth (2018) att det bör ske ett utbyte 

mellan olika destinationers lokala beslutsfattare och marknadsförare för att utbyta 

metoder inom platsmarknadsföring och varumärken. Detta poängterar även Nordström 

(2018) som betonar att det är viktigt att engagera näringsliv, föreningsliv och invånare i 

framställandet av ett varumärke. Vidare talar Donner och Forth (2018) om att deras 

deltagande är betydelsefullt då deras förväntningar, idéer och visioner kan bidra till ett 

enat varumärke. Zenker, Egger och Farsky (2013) framför fortsättningsvis att 

exkluderas invånarna så förlorar destinationen en viktig resurs. Houghton och Stevens 

(2011) argumenterar för att en av de främsta anledningarna till att platsvarumärken 

misslyckas är då det råder avsaknad av sammankomster som integrerar destinationens 

olika aktörer som lokalinvånare, företagare och organisationer. 

  

Kavartzis (2012) talar om att platsvarumärkning är ett arbete som bedrivs under 

offentlig förvaltning vilket innebär att det kräver ekonomiskt stöd från politiska och 

sociala institutioner. I en rapport från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, 

URBACT, (2015) framgår att engagemang av olika intressenter delvis bidrar till 

förbättrad kvalitet samt effektivitet eftersom kunskap och resurser utnyttjas effektivt. 

Kavartzis (2012) argumenterar fortsättningsvis för att det visar på behovet att involvera 

alla typer av intressenter i aktiviteter som rör platsvarumärkets konstruktion. 

Avslutningsvis talar Donner och Forth (2018) om att företag som deltar i framställandet 

av platsvarumärken gynnas då de kan utnyttja varumärket i försäljning av egna 

produkter och tjänster. 
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3.4.2 En destinations varumärkesbild 

Heldt Cassel (2007) förklarar att en image är den bild som en destination vill visa utåt 

vilken har formats och byggts upp av associationer som är specifika för platsen. Hon 

konstaterar att besökares erfarenheter, media, reklam samt Word of Mouth formar 

uppfattningar om en destination och vad den står för. Därmed har en destinations image 

stark förankring till dess identitet. Platsers image har enligt Heldt Cassel (2007) 

sammankoppling till turismen på destinationer. Utigenom undersökningen kommer 

begreppet varumärkesbild att användas med koppling till Heldt Cassels (2007) 

definition av begreppet image.  

 

Varumärkesbilden kan baseras på lokal kultur, produkter eller aktiviteter som gör 

destinationen attraktiv för besökare. Morgan och Pritchard (2004) beskriver att 

utvecklingen av en destinations varumärkesbild kan leda till effektivare marknadsföring 

samt locka fler besökare till platsen. Vidare menar Dayanand (2009) att en framgångsrik 

varumärkesbild kan minska sökkostnaden för konsumenter samt öka kvaliteten på 

besöket. Detta styrker Alhemoud och Armstrong (1996) som beskriver att en positiv och 

stark varumärkesbild spelar en avgörande roll i besökarens beslut vid val av destination. 

Bohlin och Elbe (2007), Kavartzis och Hatch (2013) beskriver att varumärkesbilden på 

lokal och regional nivå bygger på att destinationer marknadsför en unik eller specifik 

lokal sevärdhet eller association som finns på platsen. Till följd av detta är det av vikt 

att platsers lokalbefolkning och företagare arbetar för att varumärkesbilden ska uppfylla 

besökarnas förväntningar. Varumärkesbilden bör ligga nära den bild som invånarna 

själva har av platsen för att den ska anses trovärdig och för att turismföretagare ska 

kunna använda sig av varumärkesbilden för sina produkter. 

   

Bohlin och Elbe (2007) diskuterar om att positiva varumärkesbilder kan konstrueras 

med hjälp av associationer till litteratur, film, idrott eller story-telling för att platsen ska 

få symbolisk innebörd. Med hänsyn till att platsvarumärken består av en rad fysiska och 

immateriella egenskaper menar Soudien, Ladhari och Chiadmi (2017) att det är av vikt 

för platsmarknadsförare att förstå dessa för att kunna skapa en varumärkesbild som är 

kongruent med destinationens. Hudson och Hudson (2017) betonar detta och menar på 

att summan av immateriella och materiella element skapar en upplevelse hos besökaren.  

 

Foroudi el. al (2018) menar att varumärkesbilden har stark förankring till besökares 

uppfattning om en destination och att det påverkar deras vilja till att återbesöka platsen 
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och rekommendera denna till bekanta. Baker (2012) hävdar att uppbyggandet av en 

stark varumärkesbild är något som tar tid och Bohlin och Elbe (2007) beskriver att det 

är betydelsefullt för destinationer att välja ut det som anses mest tilltalande av platsens 

identitet för att kommunicera en unik och konkurrenskraftig bild. Foroudi et al. (2018) 

påtalar fortsättningsvis att marknadsförare bör fokusera på att skapa en tilltalande bild 

genom att förbättra infrastrukturen samt kvaliteten på de produkter och tjänster som 

erbjuds för att erhålla en konkurrensfördel på marknaden. 

 

3.5 Konceptuell modell 
Den konceptuella modellen är en sammanfattande modell av den teoretiska 

referensramen som forskarna själva har tagit fram. Modellen visar de olika elementens: 

äta, sova, göra, transport samt offentliga organ, samverkande arbete som leder in i ett 

nätverk. Fortsättningsvis formar nätverket tillsammans marknadsföring och varumärket 

av en destination.  
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4 Empiri 
Vi kommer i empirikapitlet att presentera undersökningens empiriska röst. 

 

4.1 Presentation av respondenter  
Thomas Davidsson - Näringslivschef på Kalmar Kommun 

 

Stefan Johnson - Turistchef på Destination Kalmar 

 

Marlene Rolfson - Relationsansvarig på Destination Kalmar och Partnership by Kalmar 

 

Jenny Roloff - Varumärkesstrateg på Destination Kalmar  

 

Johanna Wihl - Näringslivschef på Oskarshamns Kommun 

 

Anna-Karin Olsson - Universitetslektor på Högskolan Väst och forskare i företagsekonomi 

 

Cia Säll - Destinationsstrateg på Lysekils Kommun 

 

Johan Göransson - Turistchef på Ölands Turistbyrå, arbetat på Destination Kalmar 

 

Stefan Ahlgren - Destinationsutvecklare på Ölands turistbyrå 

 

4.2 Turismens grundbegrepp  

Göransson, Wihl och Säll talar om att det är viktigt att en destination har hotell, 

aktiviteter, restauranger och transportmöjligheter. Wihl, Oskarshamns kommun anser att 

det är en förutsättning för destinationer att inneha alla dessa element för att kunna ta 

emot besökare. Vidare redogör hon för att samverkan på destinationer är nyckeln till att 

lyckas, exempelvis kan hotellnätverk drivas i syftet att skapa möjlighet för aktörer att 

hjälpa varandra vid stora evenemang. Detta styrks av Olsson, Högskolan Väst, som 

förklarar att samverkan kan stärka en plats. Därför är det viktigt att aktörerna samarbetar 

i arbetet med äta, sova, göra och resa. Däremot menar Säll, Lysekils kommun, att det är 

viktigt att inte utesluta föreningar som utgör en stor del av det utbud som finns på 

destinationer.  

 

Johnson, turistchef på Destination Kalmar, anser att Kalmar har en bred och samlad 

produkt som passar samtliga målgrupper. Vidare tror han att turister väljer att besöka 

staden då det finns mycket att uppleva. Davidsson, Kalmar kommun, berättar 

fortsättningsvis att Kalmar idag har blivit bättre på att ge ut en bra bild av staden och på 

så vis fånga upp människor. Staden erbjuder hög kvalitet och den är välbevarad. 

Johnson tror att då Kalmar är en central punkt kan människor uppleva staden som en 

naturlig plattform för att uppleva mer i regionen, exempelvis Öland och Glasriket. 
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Kalmar är även en kuststad, vilket Davidsson förklarar kan vara en fördel när det gäller 

turismen och besöksnäringen.  

 

Göransson, Ölands turistbyrå, förklarar att vad som är avgörande när en resenär väljer 

destination är att platsen erbjuder upplevelser, historiska platser och kultur. Ahlgren, 

Ölands turistbyrå, anser även att tillgänglighet är grundläggande det vill säga att 

besökare ska kunna ta sig till och från platsen. Vidare påpekar han att reseanledningen 

ser olika ut för alla turister, det vill säga varför de åker till en destination. Wihl betonar 

vikten för destinationer att hitta olika nischer att arbeta efter som kan få människor att 

välja ett besöksmål, exempelvis attraherar sportevenemanget IronMan i Kalmar vissa 

målgrupper. Davidsson beskriver vidare att Kalmar även erbjuder en intressant 

kulturhistoria, samt att samarbetet med och närheten till Öland är en viktig aspekt i 

Kalmars framgång. Fortsatt förklarar han att stadens slott, domkyrka och vattentorn kan 

vara attraherande för besökare. Platsmarknadsföringsföretaget Destination Kalmar 

arbetar också med att marknadsföra stadens sevärdheter vilka dels är Kalmar 

Länsmuseum, Stadsparken och Krusenstierna Trädgården (Kalmar.com, 2019). 

 

Davidsson antar att boendet är den största inkomstkällan i besöksnäringen i Kalmar, 

vilket stärks av Johnson som förklarar att boendesektorn alltid kommer att vara störst. 

Vidare bedömer Davidsson och Johnson att Kalmar är i behov av fler och bättre 

boendemöjligheter. Davidsson menar att under sommartid behöver staden ett hotell till, 

samtidigt som Johnson anser att det familjära boendet med centrala stugmöjligheter 

saknas. Johnson framför även att infrastrukturen kan förbättras då ett fåtal besökare 

reser med tåg och flyg. Detta leder till att Kalmar idag är beroende av bil-inresande 

besökare. Vidare är restaurangbranschen den näst största inkomstkällan i 

besöksnäringen enligt Johnson och han framför att Kalmars kulinariska sektor har vuxit 

omfattande de senaste åren. Runt år 2016/2017 hade Kalmars restaurangnäring den 

absolut största tillväxtökningen i hela landet. Den tredje största inkomstkällan i 

besöksnäringen är attraktioner och upplevelser.   

 

4.2.1 Evenemang på en destination  

Att destinationer arbetar med evenemang tror Göransson, Ölands turistbyrå, har stor 

betydelse för en plats utveckling och självförtroende. Kalmar arrangerar flera 

sportevenemang vilket har gjort att staden uppfattas som en plats där saker händer. 

Vidare talar Göransson om att evenemang har stor påverkan på vilka platser som 
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resenärer vill besöka och Säll, Lysekils kommun, anser att de kan användas som 

strategiska verktyg för att skapa attraktion till en plats. Olsson, Högskolan Väst, 

bekräftar detta och framför att evenemang kan vara till hjälp för destinationers 

marknadsföring då de kan förknippas med platsen och stärka den. Evenemang genererar 

enligt Ahlgren, Ölands turistbyrå, även PR i form av press innan, under och efter ett 

evenemang. Detta är ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att locka besökare till en 

plats. Vidare kan evenemang fungera som en dragare och generera ringar på vattnet. 

Wihl, Oskarshamns kommun, förklarar att det kan innebära att potentiella besökare 

noterar att olika evenemang arrangeras på destinationen vilket lockar fler målgrupper 

och ytterligare evenemang till platsen. I linje med detta betonar Davidsson, Kalmar 

kommun, att det är viktigt att följa utvecklingen och att det bör finnas evenemang som 

passar alla segment och skepnader. Johnson, turistchef på Destination Kalmar, förklarar 

att ett av Kalmars främsta evenemang, Kalmar stadsfest, är strategiskt uppbyggt för att 

passa alla typer av besökare och invånare. Detta görs genom att olika arenor skapas med 

hänsyn till de olika attraktionerna och gästerna. Enligt Johnson arbetar Destination 

Kalmar med att dela in stadens evenemang i aktiviteter som utgörs av idrottslig karaktär 

och kultur/musik. Exempelvis ingår SM Beach Soccer, Kalmar Swimrun och IronMan i 

den idrottsliga kategorin medan Musik På Larmtorget, Julmässa på Kalmar Slott samt 

Kalmar Stadsfest är en del i kultur/musik.  

 

Vid evenemang talar Olsson och Wihl om att det är viktigt att en destinations lokala 

aktörer och handlare är delaktiga och samverkar vid evenemang. Wihl menar att de 

sysslor som aktörerna inte klarar av på egen hand måste andra aktörer hjälpas åt med. 

Att ena en hel stad över ett evenemang innebär enligt Ahlgren också att platsen arbetar 

mot en gemensam målbild.  

 

Evenemang kan enligt Ahlgren få olika betydelse för destinationer beroende på hur 

platsen ser ut. Han menar att i Kalmar där alla attraktioner är belägna på gångavstånd är 

det lättare att planera samt arrangera ett evenemang som påverkar stadens olika delar. 

Säll förklarar fortsättningsvis att kommunen spelar en betydande roll då de kan gå in 

och stödja vissa evenemang, både finansiellt men även med andra resurser som 

kravallstängsel och markupplåtelser. Fortsättningsvis beskriver Davidsson att 

Destination Kalmar erhåller finansiering både från kommunen och näringslivet för att 

bedriva sin verksamhet samt event.  
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Davidsson förklarar att evenemang är viktiga både för besöksnäringen men även för 

invånarna, då det resulterar i att de mår bra och talar gott om sin stad till andra. 

Davidsson och Johnson menar att invånare i Kalmar inte ska behöva åka till en annan 

stad för att uppleva en stadsfest och konserter utan att det ska erbjudas på platsen. 

Destination Kalmar arbetar enligt Johnson utefter en evenemangsportfölj som bygger på 

en evenemangspyramid vilken visar en stegring av olika typer av evenemang. Dessa 

evenemang delas in i stora samt mindre internationella, nationella, regionala samt lokala 

evenemang med syftet att attrahera en bredd av besökare. Evenemangspyramiden 

används för att beskriva evenemangens olika förutsättningar, vilka aktörer som 

medverkar samt vilka insatser som behövs (Kalmar Kommun, 2018). Vidare förklarar 

Wihl att det är viktigt för destinationer att arbeta utefter en evenemangsportfölj. Hon 

beskriver att evenemang både förstärka ett platsvarumärke men likväl urholka och 

stjälpa det, om en plats exempelvis marknadsförs som idrottslig utan att några 

idrottsevenemang arrangeras så finns risken att platsvarumärket blir tunt.   

 

 

Figur 1. Destination Kalmars evenemangspyramid (Kalmar kommun, 2018) 

 

4.3 Nätverk på destinationer  

Alla respondenter betonar vikten av nätverk och samarbete på destinationer. För att en 

destination ska fungera väl så framför Göransson, Ölands turistbyrå, att det måste ske 

ett samarbete mellan det ideella, offentliga och näringslivet som återfinns på platsen. 

Det handlar om att arbeta med eldsjälarna, nyttja de stödsystem som finns i det 

offentliga och att involvera näringslivet för att se vilka som kan lockas till platsen. 

Roloff, varumärkesstrateg på Destination Kalmar, poängterar att invånarna har en viktig 

roll i destinationsnätverk. Säll, Lysekils kommun, talar vidare om att kommuner bör 

upprätthålla kontakt med en destinations olika aktörer som företag, föreningar och 
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eldsjälar. Nätverk bygger enligt Olsson, Högskolan Väst, på inkluderande strategier. 

Det innebär att destinationen inte ska arbeta snävt med de olika centrumaktörerna som 

handlare, restauranger, hotell för sig utan att aktörernas samverkan ska vävas ihop och 

arbetet ska ske mer transparent.  

 

Davidsson, Rolfson och Johnson betonar vikten med att bedriva nätverk i Kalmar. 

Rolfson, relationsansvarig Destination Kalmar, talar om att Destination Kalmar bedriver 

ett partnernätverk vilket genererar 3,7 miljoner kronor som används i arbetet för att 

marknadsföra Kalmar stad. Destination Kalmar finansieras av Kalmar kommun och 

genom intäkter från de operativa verksamheterna (Partnership.bykalmar, 2019a), det gör 

att partnernätverket har förankring till Kalmar kommun. Nätverket vid namn 

Partnership by Kalmar består av över 100 företagsmedlemmar från näringslivet vilka 

arbetar i samverkan mot målet att ta del av nya affärsmöjligheter, högre trivsel, bättre 

välfärd, fler kunder samt en tryggare framtid (Partnership.bykalmar, 2019b). 

Fortsättningsvis involverar nätverket olika aktörer inom Kalmarsundsregionen. Rolfson 

talar om att nätverket har betydelse för informationsinsamling och byggandet av Kalmar 

som en attraktiv stad.  

 

Utöver det betonar Johnson, turistchef på Destination Kalmar, att nätverket kan 

användas i syftet för parterna att stötta, jämföra samt hitta nya funktioner mellan 

varandra. Rolfson instämmer och benämner att det ligger i företagarnas intresse att delta 

i nätverket för att staden som de verkar i ska vara så attraktiv som möjligt och växa 

inom deras områden. Ahlgren, Ölands turistbyrå, benämner att för turistorganisationer 

och marknadsförare är det viktigt att olika aktörer går ihop och tillsammans 

marknadsför sig för att nå längre. Han menar att det idag är vanligt att destinationer 

samlar resurser för att tillsammans genomföra aktiviteter. Rolfson påpekar 

fortsättningsvis att nätverket i Kalmar måste involvera Öland då förankringen gör 

Kalmar till en starkare destination. 

 

“Stoltheten för Kalmar det är det viktigaste, det är därför som man ska vara med för att 

man vill och förstår att mitt företag går bättre om det går bättre för staden Kalmar.” 

       – Marlene Rolfson (telefonintervju 2019-04-29) 
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För småföretagare och ensamföretagare inom besöksnäringen har nätverk betydelse. 

Olsson betonar att det delvis är då man i nätverken hjälper varandra, gör saker 

tillsammans, skapar upplevelser och inspireras. Därför är det på destinationer med 

många småföretagare viktigt att nätverken är öppna. Detta styrker Säll som menar att 

det är av vikt att en destinations alla aktörer får delta och bidra. Hon poängterar att en 

öppenhet är betydelsefull och att destinationer bör arbeta inkluderande samt lyssna på 

aktörerna för att erhålla kompetens inom nätverket. Olsson och Säll är eniga och betonar 

att nätverk kan komma till konflikter eftersom att alla aktörer inte delar en gemensam 

målbild och att det kräver tid för att bygga relationer samt tillit. Olsson talar om att det 

handlar om att låta aktörerna få kännedom och respekt för varandra så att det inte ska bli 

konkurrens i nätverket utan att man tillsammans ska bli starkare.  

 

“Det är väldigt viktigt att vi tänker ordet vi, vi ska göra saker tillsammans. Ni ska inte 

komma till mig och tala om vad jag ska göra och jag ska inte gå till er och tala om vad 

ni ska göra utan vi ska se så att vi kan hitta en form för att det är det här vi ska göra 

ihop, det tror jag på och jag tror att det är så man måste jobba 2019 och framåt.” 

– Thomas Davidsson (personlig intervju 2019-04-26) 

 

Det finns olika tillvägagångssätt att bedriva nätverk på, Olsson talar om att kommunen 

på vissa destinationer är starkt drivande medan de på andra endast medverkar. Däremot 

betonar hon att drivet för samverkan ska ligga i det privata näringslivet. Detta styrker 

Rolfson som är övertygad om att näringslivet aktivt måste delta för att skapa en 

engagerad och attraktiv stad. Davidsson, Kalmar kommun, nämner fortsättningsvis att 

nätverket är viktigt för Kalmar och för att företagen ska känna att kommunen vill 

utveckla staden samt är villiga att lyssna på dem. Fortsättningsvis är nätverket viktigt 

för att ge en enad bild av destinationen.  

 

Nätverk handlar enligt Olsson i stor utsträckning om att kalla till och arrangera möten. 

Egenföretagare kan enligt Säll och Olsson ha svårt att delta vid möten då deras 

arbetstider skiljer sig från tjänstepersoners. Därmed anser de att möten bör arrangeras på 

tider som fungerar för företagarna. I Kalmar talar Rolfson om att nätverksmöten 

schemaläggs under tider som passar så många som möjligt. För att hitta de tider som 

passar bäst har Rolfson valt att intervjua sina nätverkspartners. Säll antyder även att en 

del av nätverksarbetet bör ske digitalt för att i större mån möjliggöra för 
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informationsinsamling. Detta styrker även Johnson som talar om att Kalmar kan 

förbättra nätverket genom att i större utsträckning bör dokumentera vad som 

framkommit under mötena.  

 

4.4 Platsmarknadsföring  
Vid marknadsföring av en plats talar Göransson, Ölands turistbyrå, om att destinationer 

bör ha en besöksnäringsstrategi i botten som avhandlar olika områden som natur, 

äventyr, historia och evenemang som det sedan arbetas utefter i marknadsföringen. 

Johnson, turistchef på Destination Kalmar, förklarar att Destination Kalmar arbetar 

målgruppsorienterat med fokus på fyra intresseområden vilka är kultur/historia, 

sport/utmaningar, barn/familj samt konsert/teater. Vidare framför Davidsson, Kalmar 

kommun, att det som är viktigast att tänka på vid marknadsföring av Kalmar är 

seriositet, konsekvens och vänlighet. Johnson anser fortsättningsvis att det är 

betydelsefullt att föra en ärlig kommunikation i marknadsföringen för att visa vad 

Kalmar står för och vad besökare kan uppleva på platsen.   

 

Göransson betonar att det idag finns många olika digitala kanaler däribland Facebook, 

Instagram, Snapchat, Youtube och podcasts som kan användas vid marknadsföring. 

Davidsson förklarar vidare att sociala medier är en trend som destinationer bör ta vara 

på. Däremot anser han att sociala medier har gjort det svårare för Kalmar att veta vilka 

kanaler som man bör rikta in sig på och han betonar vikten av att genomföra 

undersökningar som mäter vad som ger mest effekt och genomslagskraft. 

Fortsättningsvis är det viktigt för destinationer att strategiskt välja ut de kanaler som ska 

användas vid marknadsföringen, annars finns det enligt Davidsson risk för att den delvis 

blir dyr men även svag i genomslagskraften.  

 

Valet av marknadskanaler är enligt Wihl, Ahlgren och Davidsson beroende på var 

målgruppen som ska attraheras befinner sig, vilket gör att arenorna kan skilja sig 

betydligt. Däremot betonar Wihl och Ahlgren att allt fler målgrupper befinner sig på 

sociala medier och att det gör det till en naturlig plattform att ta användning av. Till 

följd av sociala mediers framväxt har människor idag lättare för att stänga av och inte 

uppmärksamma reklam på samma sätt. Ahlgren, Ölands turistbyrå, menar att detta är en 

följd av att det blir för mycket reklam på en och samma gång. Davidsson styrker detta 

och konstaterar att tryckta medier därför kan ha positiv effekt på människor då reklam 
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på sociala medier kan anses enformig. Ahlgren framför att tryckta medier kan vara 

användbara i form av tidningar, broschyrer och kataloger. I linje med detta talar även 

Olsson, Högskolan Väst, om att det kan vara användbart för destinationer att vara 

synliga på både digitala och lokala marknadskanaler. 

 

Destination Kalmar arbetar både med tryckta och sociala medier. Enligt Davidsson 

trycks årligen en tidning som skickas ut till cirka 130 000 brevlådor av en specifik 

målgrupp i södra Sverige. Johnson styrker detta och förklarar att tidningen är uppdelad 

efter intresseområden för att visa en variation av aktiviteter och attraktioner. Tidningen 

har som syfte att porträttera bilder och upplevelser som besökare kan uppleva i Kalmar. 

Johnson förklarar även att reklam om Öland finns med i tidningen för att visa en samlad 

helhet. Vidare nämner Davidsson att Kalmar arbetar med olika webbsidor, liksom 

Kalmarsundsregionen.com, där ord och berättelser från invånare lyfts fram i syfte att 

visa en genuin bild av vad Kalmar är och står för. Andra marknadskanaler som används 

vid marknadsföring av staden är enligt Johnson radioreklam samt sociala medier som 

Instagram, Facebook och Youtube. Han anser att det är av betydelse att använda 

varierade marknadskanaler.  

 

Wihl och Olsson anser att det kan vara effektivt att använda invånares egna kanaler vid 

marknadsföring eftersom att personliga rekommendationer betyder mer än offentliga. I 

linje med detta nämner Davidsson att det kan vara till fördel att använda besökare som 

budgivare av rekommendationer. Säll, Roloff och Olsson tror att det är helt avgörande 

vad man får för rekommendationer från andra besökare vid val av destination, däremot 

hävdar Säll, Lysekils kommun, och Olsson att det även till stor del beror på den digitala 

tillgängligheten. Olsson och Säll menar att ett tillvägagångssätt för tillgänglig 

information är att arbeta med en gemensam plattform, där destinationers olika företag 

kan bedriva intern/extern kommunikation samt marknadsföra sig själva och sina 

evenemang för såväl besökare, boende och aktörer.  

 

4.4.1 Att motsvara förväntningar och erhålla återkommande besökare  

För att en destination ska bli upplyst om de förväntningar som besökare har, diskuterar 

Olsson, Högskolan Väst, betydelsen av att satsa på aktuella undersökningar och fakta. 

Hon förklarar att arbetet för att ta reda på besökares förväntningar kan bygga på tidigare 

information eller antagningar om vad besökaren förväntar sig. Johnson, turistchef på 

Destination Kalmar, beskriver att Kalmars olika aktörer som Kalmar Slott och 
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hotellägare genomför undersökningar exempelvis genom samtal, platsundersökningar, 

digitalt och genom andra typer av enkäter. Han påstår att det därmed inte finns en 

destinationsövergripande undersökning för att ta reda på förväntningar. Vidare förklarar 

Johnson att Kalmar använder sig av särskilda grupper som medverkar vid evenemang 

för att ta emot synpunkter som de arbeta med. Han menar att det är betydelsefullt att 

lyssna till invånare och besökares åsikter samt ta in input för att platsen ska kunna 

förbättras. 

 

Säll, Lysekils kommun, tycker att förväntningar handlar om värdskapet och att 

destinationen levererar det som den säger att den ska göra och helst lite till. Hon 

förklarar att det finns ett ansvar i att se till så att det som står på destinationens kanaler 

stämmer överens med vad som finns på platsen. Davidsson, Kalmar kommun, styrker 

detta och beskriver att det är viktigt att inte visa upp en förskönad bild av en destination. 

Han anser att Kalmar har varit bra på att ta fram vad staden faktiskt har, och att de i sin 

tur har fått beröm av besökare som har blivit positivt överraskade av platsen. Wihl, 

Oskarshamns kommun, talar om att förväntningar har förankring till vilken målgrupp 

som en destination vill attrahera. En destination kan inte arbeta för att attrahera alla utan 

det handlar om att välja väg för att hitta det som platsen i fråga är bra på och därefter 

arbeta med att möta förväntningar. Wihl exemplifierar att om en destination vill 

attrahera en äldre generation är det extra viktigt med tillgänglighet, hörselslingor och 

dylikt än vad det varit om målgruppen var tonåringar. Därmed kommer olika 

målgrupper att ha olika förväntningar på en plats.  

 

För att erhålla återkommande besökare talar Göransson, Ölands turistbyrå, om att 

destinationer behöver arbeta med värdskap, kvalitet och dess produkter. Han betonar att 

värdskap handlar om det bemötande som erbjuds och vikten av att besökare blir positivt 

bemötta när de exempelvis besöker restauranger. Säll och Johnson tror att värdskapet 

och känslan av välkomnande på en destination är viktigt för att de ska återkomma. I 

linje med detta talar Wihl om betydelsen för en destinations aktörer att vara 

hjälpsamma, trevliga, tipsa och svara på frågor gentemot besökare. I Kalmar förklarar 

Johnson att de arbetar med att försöka tillgodose besökare den service de förväntar sig. 

För att lyckas med detta konstaterar han att Destination Kalmar anordnar kunskapsdagar 

för de som jobbar inom besöksnäringen i målet att informera och ge ut information om 
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staden Kalmar. Detta i syftet av att anställda inom besöksnäringen ska kunna svara på 

frågor.  

 

Fortsättningsvis är en destinations kvalitet enligt Göransson viktig. Om en besökare 

upplever en plats på ett visst sätt är det av betydelse för destinationer att bygga vidare på 

de element så att de genomsyrar platsen, i målet att gästens upplevelse ska bli så positiv 

som möjligt. I linje med detta förklarar Ahlgren, Ölands turistbyrå, att återkommande 

besökare grundas i hur väl som en destination lyckas med att leverera en positiv 

helhetsupplevelse. Kvaliteten på besöket måste vara hög och eftersom att besökare idag 

har högt ställda förväntningar är det viktigt att destinationen håller vad de lovar och inte 

förskönar bilden om platsen. Olsson instämmer och förklarar att Word of Mouth spelar 

in då besökare berättar om sina upplevelser från en plats, därmed är det viktigt att en 

destination uppfyller förväntningarna hos sina besökare. Detta styrker Davidsson som 

talar om att Kalmars framgång ligger i att man fört en ärlig dialog utåt mot besökare och 

inte förskönat bilden av platsen. 

 

Davidsson uppmärksammar att Kalmar framförallt arbetar med sociala medier och 

webbsidor i syftet att sprida information samt för att få nya och återkommande 

besökare, exempel på dessa är Kalmarsundsregionen.com och Kalmar.com. Han menar 

fortsättningsvis att det är viktigt för destinationer att ständigt förnya sig och ha ett 

attraktivt utbud. För att få återkommande besökare påpekar Olsson att det bygger på att 

destinationen har en bredd i sitt utbud av vad som erbjuds på platsen och att det bör 

finnas något som attraherar alla åldrar.  

 

4.5 Platsvarumärke 

Göransson, Ölands turistbyrå, förklarar att ett starkt platsvarumärke infinner sig då en 

destination har stark identitet, det vill säga att den förknippas med olika associationer. 

Roloff, varumärkesstrateg på Destination Kalmar, påtalar att varumärken byggs på 

varumärkesbärare, det vill säga faktorer som kan associeras till varumärket och göra det 

starkare. Hon exemplifierar att fotbollslaget Kalmar FF, Krusenstiernska teatern och 

utställningar på Kalmar Slott ger nationell effekt och skapar kännedom om Kalmar. 

Davidsson, Kalmar kommun, förklarar att ett platsvarumärke kan bli starkt om olika 

aktörer på en destination talar gott om platsen. Vidare tydliggör Olsson, Högskolan 

Väst, att ett platsvarumärke utgörs av lokal förankring och äkthet som en destinations 
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olika aktörer kan sluta upp och stå bakom.  Platsvarumärket kan enligt Johnson, 

turistchef på Destination Kalmar, även attrahera besökare till staden. Vidare anser Wihl, 

Oskarshamns kommun, att ett lyckat platsvarumärke ska vara äkta. Det innebär att det 

platsen symboliserar, dess attityd samt känsla måste genomsyra destinationens arbete 

rakt igenom. Hon exemplifierar att om en destination framställs som hållbar så bör det 

arbetssättet genomsyra hela destinationen. Annars finns det risk att besökare ser igenom 

det vilket kan göra platsvarumärket svagare. Säll menar fortsättningsvis att hållbarhet, 

konsekvens och långsiktighet är viktigt för att påverka ett platsvarumärke positivt. 

Destinationer bör enligt henne arbeta långsiktigt samt och ha en långsiktig syn på 

utvecklingsfrågor. De bör även arbeta konsekvent och inte pendla mellan olika 

arbetssätt då det kan resultera i en splittrad bild av platsen och dess varumärke.  

 

Ahlgren, Ölands turistbyrå, beskriver att en destination bör arbeta med att marknadsföra 

sina USP:ar för att få ett starkt varumärke. Med USP:ar menas enligt Holloway (2004) 

Unique Selling Proposition vilket är den unika säljfördel som en destination har i 

förhållande till andra platser. Förutom att hålla fast vid sina USP:ar är det också av vikt 

för destinationer att ständigt locka nya målgrupper. För att kunna genomföra 

kontinuerligt arbete med en destinations platsvarumärke är det enligt Ahlgren 

betydelsefullt att samarbeta med kommunen för att få finansiellt bidrag och skapa 

möjligheter för destinationen. Vidare betonar Olsson att det är viktigt att de kommunala 

processerna fungerar i uppbyggandet av ett platsvarumärke samt att det bedrivs ett 

inkluderande arbete med många aktörer som kommunen sedan står bakom. Wihl styrker 

detta och framför att platsvarumärken ska vara förankrade med invånare, företag och 

offentliga myndigheter. På så vis skapar en destinations olika aktörer ett starkt 

platsvarumärke tillsammans.  

 

“Det är ingen som äger ett varumärke, utan det har vi tillsammans.” 

– Johanna Wihl (telefonintervju 2019-05-03) 

 

Platsvarumärken är också lönsamma för företag på en plats. Göransson och Wihl talar 

om att företag kan använda en destinations platsvarumärke synonymt ihop med sitt eget 

för att stärka det egna varumärket. Göransson talar vidare och menar att 

varumärkesuppbyggandet bör vara politiskt förankrat med hållbara strategier. Han 

poängterar att Kalmar associeras med stadens slott, kultur och historia. Davidsson 
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styrker detta och definierar även att Kalmar kan förknippas med stadens domkyrka, 

Ölandsbron och vattentornet. Vidare förklarar han att Kalmar har fyra starka 

varumärken vilka är Ölandsbron, Domkyrkan, Kalmar Slott och Kalmar FF. Därför är 

det enligt Davidsson centralt för Kalmar att arbeta med dessa som igenkänningsmärken 

för att skapa en anledning för besökare att resa till staden. Davidsson och Johnson är 

eniga om att Kalmar idag utgör ett starkt varumärke då platsen strategiskt har arbetat 

med att porträttera ärliga bilder och levt upp till de förväntningar som besökare haft. 

Johnson anser även att Kalmars platsvarumärke är starkt och grundar det på att invånare 

i staden känner stolthet över platsen. Han redogör för att Kalmar i olika 

varumärkesundersökningar har uppvisat höga värden vilket tyder på ett starkt 

platsvarumärke.   

 

Davidsson berättar vidare att Kalmar som varumärke står för livskvalitet och bra känsla, 

med det menar han att stadens närhet till olika aktiviteter erbjuder en hög livskvalitet för 

invånare och besökare. Roloff, varumärkesstrateg på Destination Kalmar, anser däremot 

att det som varumärket står för är synonymt med stadens tillgångar. Dessa tillgångar 

förklaras som närheten, pulsen och dess historia. Det ingår även att Kalmar är en 

universitet- och kuststad samt ett regioncentrum (Bykalmar, 2018). Davidsson 

konstaterar även att Kalmars platsvarumärke är väl inarbetat till en stor del av 

målgruppen men att staden hela tiden måste arbeta med att hitta och attrahera nya 

besökare. Roloff förklarar att det finns vissa svårigheter i att bedöma hur starkt Kalmars 

varumärke är eftersom det beror på i vilket sammanhang man pratar om staden. Hon 

exemplifierar att för besökare som har kännedom om sporttävlingen IronMan kan 

Kalmars varumärke anses inarbetat medan det för andra är okänt. Däremot konstaterar 

Roloff att varumärket kan betraktas som välkänt i förhållande till städer av liknande 

storlek. För att platsvarumärket ska bli mer välkänt och inarbetat hos potentiella 

besökare förklarar Johnson att Kalmar arbete kan utvecklas. Vidare förklarar han att de 

idag lägger stor vikt vid sociala medier för att övertyga besökare att resa till Kalmar och 

få ett gott intryck av platsen. Davidsson förklarar att Kalmar platsvarumärke bygger på 

att destinationen konsekvent arbetar med att leverera hög kvalitet för besökare. Vidare 

antyder Roloff att för en stad som Kalmar är det viktigt att arbeta med utbudet och att 

leverera hög kvalitet för att varumärket ska stärkas över tid. 
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Roloff förklarar att Destination Kalmar arbetar utefter en modell vid namn 

platsutveckling som bygger på fyra cirklar vilka är: fysisk miljö, 

profilering/marknadsföring, utbud/service samt bemötande. Hon menar vidare att de 

fyra delarna måste verka tillsammans för att Kalmars utveckling och varumärke ska 

fortlöpa framåt. Den fysiska miljön motsvarar att staden ska vara visuellt attraktiv och 

tillgänglig samtidigt som platsen bör erbjuda ett tilltalande utbud. Fortsättningsvis 

hävdar Roloff att service/bemötandet är betydelsefullt för att besökare ska känna sig 

välkomna. Dessa element måste samverka för att marknadsföringen och varumärket 

Kalmar ska bli genomslagskraftigt. 

 

 

Figur 2. Modell för platsutveckling (ByKalmar, 2018) 

 

4.5.1 Varumärkesbild  

Göransson, Ahlgren, Olsson och Säll talar om att en destinations varumärkesbild är av 

betydelse för att locka besökare till en plats. Göransson, Ölands turistbyrå, klargör att 

det som en destination står för, erbjuder och förknippas med är viktiga delar av ett 

platsvarumärke och att det är av betydelse för destinationer att arbeta med dessa. 

Ahlgren, Ölands turistbyrå, exemplifierar att Kalmars utmärkelse som Sveriges 

Sommarstad har varit något som platsen kan ta användning av och varumärka utefter. 

Davidsson, Kalmar kommun, beskriver att det för destinationer är viktigt att den 

varumärkesbild som visas upp överensstämmer med det som besökare kommer att 

uppleva på en plats och att inte visa upp bilder på sådant som aldrig kommer att 

levereras. Detta styrker även Roloff, varumärkesstrateg på Destination Kalmar, som 

framför att det är viktigt med ärlig och äkta kommunikation. Annars finns risk att fel 
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förväntningar uppstår vilket bidrar till negativa konsekvenser. Vidare talar Olsson, 

Högskolan Väst, om att varumärkesbilden bör formuleras utefter samverkan mellan 

olika aktörer på en destination, detta i syftet att alla ska kunna stå bakom bilden och på 

sitt sätt knyta an till varumärket. Olsson definierar att varumärkesbilden bör fungera 

som ramen och kärnan i allt det som en destination gör.  

 

Fortsättningsvis tror Säll, Lysekils kommun, att en destinations varumärkesbild delvis 

bygger på invånarnas stolthet över platsen och deras rekommendationer. Därmed 

bygger varumärkesbilden i sin tur förutsättningar för potentiella besökare att resa till 

platsen.  
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5 Analys och åtgärdsförslag  
I detta kapitel kommer vi att analysera teorin och den empiriska förankringen. Varje 

delkapitel kommer att avslutas med våra egna reflektioner och åtgärdsförslag.  

 

5.1 Turismens grundbegrepp  

En destination är enligt Kozak och Baloglu (2012) kombinationen av produkter, tjänster 

och upplevelser. Binter, Ferjan och Neves (2016) förklarar destinationer som ett 

turismsystem.  Detta anser vi betonas av Göransson, Wihl och Säll då de nämner att en 

destination bör bestå av hotell, aktiviteter, restauranger samt transportmöjligheter och 

att dessa är grundförutsättningar för att bedriva turism. Fortsättningsvis tycker vi oss se 

en koppling mellan Binter, Ferjan och Neves (2016) samt Wihl, Oskarshamns kommun, 

som nämner att relationer och samverkan mellan aktörer är nyckeln för en fungerande 

destination. Camilleri (2019) framför även att destinationer bör säkerställa upplevelsen 

för besökare vilket kan göras genom samverkan. Vi anser att detta styrks av Olsson, 

Högskolan Väst, som menar att samarbete kan stärka en plats och att det är 

betydelsefullt att samverka med attraktioner, transport, mat samt boende.  

 

Camilleri (2019) redogör för att en välfungerande infrastruktur är grundläggande för en 

destination. Vi anser att detta understryks av Ahlgren, Ölands turistbyrå, då han 

benämner att tillgänglighet är viktigt för att besökare ska kunna ta sig till och från 

platsen. Johnson, turistchef på Destination Kalmar, framför att Kalmar i stor 

utsträckning är beroende av bilinresande besökare och menar att infrastrukturen därmed 

kan förbättras för att öka resenärers resealternativ som tåg samt flyg. Detta understryker 

Bohlin och Elbe (2007) som förklarar att när vägnät byggs ut och avgångar av flyg och 

tåg ökar så resulterar detta i en ökning av Sveriges besöksnäring. Vi kan därmed 

identifiera att infrastruktur har stark förankring till landets besöksflöden.  

 

I Kalmar står boendesektorn enligt Davidsson och Johnson för den största 

inkomstkällan i besöksnäringen, vilket gör att vi kan bekräfta Bohlin och Elbes (2007) 

uttalande om att boendesektorn ska vara störst. Camilleri (2019) påstår för att det finns 

flera boendemöjligheter som hotell, B & B, värdshus och campingar. I Kalmar redogör 

Johnson och Davidsson för att staden skulle behöva fler boendemöjligheter då de anser 

att Kalmar saknar ett familjärt boende med stugmöjligheter samt ett hotell. De 

understryker att dem hade behövts speciellt under sommaren då besöksantalet ökar.  
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Wolf (2006) beskriver att mat och dryck skapar tillfredsställelse samt är betydelsefullt 

för hur en destination uppfattas. Vidare påstår Hjalager och Richards (2002) att mat kan 

kopplas till den lokala kulturen på destinationen och generera en varumärkesbild, vilket 

leder till en ökning av den lokala ekonomin på platsen. Detta styrks av Johnson som 

menar att restaurangbranschen är den näst största inkomstkällan i besöksnäringen och 

han förklarar att Kalmars restauranger hade den största tillväxtökningen i landet under 

åren 2016/2017.  

 

Holloway (2002) beskriver att det finns flera typer av attraktioner, däribland historiska 

platser, museer och trädgårdar. Här kan vi dra en koppling till Davidsson, Kalmar 

kommun, och Kalmar (2019) som framhäver olika attraktioner i staden vilket styrker 

Holloways (2002) uttalande. Vidare anser Johnson att Kalmar erbjuder en produkt som 

passar flera målgrupper och att utbudet av aktiviteter genererar besök. Vi anser att detta 

framhävs av Bohlin och Elbe (2007) som förklarar att attraktioner både ska stimulera 

samt attrahera nöjda gäster. 

 

5.1.1 Reflektion och åtgärdsförslag  

Ur följande analys tycker vi oss identifiera att besöksnäringens olika element: transport, 

boende/logi, mat samt attraktioner, är avgörande för destinationer. Vi anser att 

samverkan bland aktörerna inom besöksnäringen är ett tillvägagångssätt för att stärka en 

plats. Transportkommunikationer är grundläggande för tillgänglighet, vi har identifierat 

att välutvecklad infrastruktur kring destinationer möjliggör för ökning av Sveriges 

besöksnäring. I Kalmar anser vi att vägnätet med fördel hade kunnat byggas ut för att 

förenkla transporten för människor som har intresse av att besöka Kalmar. Utöver 

vägnätet ser vi att stadens flyg samt tågavgångar bör öka. För att Kalmar ska bli en mer 

attraktiv destination ser vi även att det borde finnas möjlighet för resenärer att resa med 

flyg från Kalmar till andra svenska storstäder, exempelvis Göteborg. Tågförbindelsen 

till Stockholm hade med fördel kunnat förbättras genom direktavgångar för att förenkla 

för besökare från norra delar av Sverige. Med hänsyn till hållbara och etiska aspekter 

anser vi däremot att det primära fokuset bör ligga i att vidareutveckla miljövänliga 

transportkommunikationer som tågförbindelser. Med grund i dagens klimatmedvetna 

konsument och turismens tillväxt ser vi miljövänliga transportkommunikationer som en 

viktigt grund för att uppmana framgångsrika destinationer till hållbar turism.  
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Boendesektorn är och ska vara den främsta inkomstkällan i besöksnäringen, vi kan 

understryka att så är fallet i Kalmar. Vi har utmärkt att det finns flera olika 

boendemöjligheter i staden, däremot hade ytterligare hotell samt familjära boenden 

behövt utvecklas för att tillmötesgå besökares valmöjligheter vad gäller prisklass samt 

standard. Lägre prisklass hade kunnat motsvaras av stugbyar medan högre genom spa- 

samt golfhotell.   

 

Fortsättningsvis är mat och dryck centralt för en destination och restaurangbranschen 

bidrar till ökad ekonomi. Det har framgått att Kalmars restaurangnäring i hög grad är 

utvecklad, därför anser vi att stadens kulinariska upplever bör få mer utrymme när man 

pratar om Kalmars varumärke. Detta i syftet att varumärket ska attrahera ytterligare 

målgrupper, däribland matintresserade. Det är i vår förståelse att attraktioner attraherar 

och genererar besök, i Kalmar kan stadens utbud av sevärdheter bidra till en ökning 

inom besöksnäringen. Eftersom att Kalmar är en sommardestination är högsäsongen 

kortvarig och vi kan se att ett tillvägagångssätt för att förlänga säsongen hade 

möjliggjorts genom ytterligare aktiviteter året runt. Exempelvis hade olika 

upplevelsepaket kunnat utvecklas med syfte att förbinda destinationens olika aktörer: 

boende, mat, aktiviteter samt transport. Vi tror att uppkomsten av paketupplevelser är 

ett effektivt tillvägagångssätt för att ena stadens aktörer samt möjliggöra för en längre 

säsong. Därmed anser vi att samverkan mellan de olika aktörerna är centralt för att en 

destination ska bli konkurrenskraftig och attraktiv.  

 

5.1.2 Evenemang  

Nordström (2018) förklarar att evenemang är ett tillvägagångssätt för attraktionskraft på 

destinationer. Vi kan här identifiera en koppling till Säll och Olsson som poängterar att 

evenemang är ett strategiskt verktyg i målet att skapa attraktion och stärka en plats. 

Vidare talar Richard och Palmer (2010), Hudson och Hudson (2017) samt Getz och 

Page (2016) om att event är en tilldragande faktor och attraherar besökare. Detta 

framhävs även av Wihl, Oskarshamns kommun, som beskriver att evenemang kan 

innebära att potentiella besökare och målgrupper besöker destinationen. Ahlgren, 

Ölands turistbyrå, poängterar däremot att evenemang kan få olika betydelse beroende på 

platsers uppbyggnad. Han påpekar att det kan vara till Kalmars fördel med stadens 

närhet. Något som framträder är även att Wihl anser att evenemang kan verka som en 

dragare av ytterligare event till platsen. Dessa resonemang understryks av Coughlan och 

Mules (2001) som förklarar att marknadsförare av evenemang bör tillgodose behov hos 
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besökare och målgrupper. I linje med tillfredsställelse av behov talar Davidsson och 

Johnson om att evenemang i Kalmar är viktiga för besöksnäringen och för invånarnas 

stolthet. Johnson, turistchef på Destination Kalmar, framför att Kalmar tillgodoser olika 

intressen och behov genom att arbeta med varierande arenor för målgrupperna som 

delas upp i idrottslig karaktär och kultur/musik.  

 

Olsson, Högskolan Väst, framhäver att evenemang är till hjälp vid destinationers 

marknadsföring. Richard och Palmer (2010) bekräftar detta och förklarar att evenemang 

kan användas i uppbyggandet av ett platsvarumärke. Hudson och Hudson (2017) intygar 

och förklarar att event kan ge en förbättrad samt förstärkt varumärkesbild samtidigt som 

det genererar extern marknadsföring. Detta resonemang framför även Ahlgren som 

diskuterar att public relations i form av press och reklam kan användas som ett 

kostnadseffektivt tillvägagångssätt för marknadsföring. Hudson och Hudson (2017) 

betonar vidare att evenemang kan användas i syfte att generera en positiv 

varumärkesbild. Däremot anser Wihl att tillvägagångssättet både kan förstärka och 

urholka ett platsvarumärke i de fall som det inte är kongruent med det som 

destinationen förmedlar utåt. Vidare förklarar Johnson att Kalmar i sin 

evenemangsportfölj arbetar utefter en evenemangspyramid som bygger på en stegring 

av evenemangens storlek. Getz och Pages (2016) bekräftar uttalandet och framhäver att 

destinationer arbetar med evenemangsportföljer som kan delas upp i lokala och 

regionala nivåer. Wihl styrker och förklarar att det är viktigt för destinationer att arbeta 

med sin evenemangsportfölj för att ha en tydlig strategi vid val av evenemang.  

 

Camilleri (2019) talar om att det sker ett samarbete mellan olika intressenter vid 

planering och utförande av evenemang på destinationer, vilket skapar ett nätverk som 

länkar samman omgivningen och samhället på platsen. Vi uppfattar att det understryks 

av Olsson och Wihl som förklarar att en destinations olika aktörer bör vara delaktiga 

och samverka vid evenemang. Resonemanget understöds även av Mackellar (2006) som 

menar att samverkan vid evenemang är ett grundläggande element i ett nätverk. Säll, 

Lysekils kommun, talar vidare om att kommunens val att medverka är betydelsefullt då 

de finansiellt kan stödja ett evenemang. Johnson och Davidsson framför att Kalmar 

kommun bland annat stödjer Kalmars Stadsfest finansiellt.  
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5.1.2.1 Reflektion och åtgärdsförslag    

Vi tycker oss genom dessa resonemang se att evenemang är en viktig komponent för en 

destination då en variation av dessa tilltalar en mängd olika målgrupper och besökare. 

De har även framkommit att destinationers konstruktion kan påverka evenemangens 

utfall och områden. Vi tror att en av anledningarna till Kalmars tillväxt i besöksnäringen 

är att stadens delar är nära belägna vilket gör att invånare och besökare involveras i de 

olika event som arrangeras. För att evenemang ska fungera som dragningskraft har det 

framförts att det är av vikt att det finns ett brett utbud av event som attraherar olika 

målgrupper. Vi tycker oss kunna se att Kalmar arbetar för att uppnå en bredd i utbudet 

av evenemang, exempelvis tilltalar Kalmar Stadsfest och IronMan olika målgrupper och 

intressen. Med hänsyn till att Kalmar är en sommardestination anser vi att ytterligare 

evenemang med fördel kan arrangeras året runt för att förlänga säsongen och 

kontinuerligt attrahera besökare. Ur följande analys tycker vi oss identifiera att 

evenemang även är betydelsefulla vid platsmarknadsföring och varumärken eftersom att 

de kan generera i PR och press samt en mer positiv varumärkesbild i de fall som de 

används effektivt. Det har även framgått att användandet av evenemangsportfölj är 

centralt för destinationer vid val av evenemang. Användandet av Kalmars 

evenemangsportfölj anser vi är ett effektivt tillvägagångssätt för att uppnå en variation 

av stora och små evenemang i staden. Vi ser också att evenemangsportföljen kan vara 

effektiv för att på strategiska vis välja event så att de stärker platsvarumärket och inte 

urholkar det. Slutligen har vi identifierat att samverkan och nätverk vid evenemang 

spelar viktig roll för en destinations aktörer. Vi upplever att nätverkandet kring 

evenemang i Kalmar hade kunnat möjliggöra för ytterligare event under året eftersom 

det bidrar till konkurrensfördelar och länkar samman aktörer vilket skapar samhörighet 

på platsen.  

 

5.2 Nätverk på en destination 
Alla respondenter redogör för att destinationsnätverk är betydande för att platser ska blir 

framgångsrika. Göransson, Ölands turistbyrå, förklarar att nätverk bör bygga på ett 

samarbete mellan det ideella, offentliga och näringslivet på en plats. Vi anser att detta 

klart och tydligt även framställs av den teoretiska referensramen. Souiden, Ladhari och 

Chiadmi (2017) tillsammans med Parra-López och Calero-García (2010) anser att 

offentliga- och privata sektorer bör samverka i målet att utveckla gemensamma 

strategier och mål att arbeta efter. I linje med detta hävdar Bohlin och Elbe (2007) att 

samverkan med det offentliga är avgörande för resurser, insatser, investeringar samt 



  
 

47 

kommunikationer. Detta styrks av Rolfson, relationsansvarig på Destination Kalmar, 

som förklarar att kommunens medverkan är avgörande för att skapa en attraktiv och 

engagerad stad. Däremot betonar både Rolfson och Olsson att nätverk kan bedrivas på 

olika sätt med olika stor inverkan från kommunen. De är eniga om att drivet för 

destinationsnätverk bör ligga i det privata näringslivet. Hall (2004) talar om vikten för 

turistorganisationer att skapa länkar och arbeta inkluderande med olika aktörer på en 

destination. Här tycker vi oss se en koppling till Destination Kalmars partnernätverk, 

Partnership by Kalmar, eftersom att det både inkluderar kommunen och privata aktörer.  

 

Morrison, Lynch och Johns (2004) talar om att nätverk har i syfte att skapa möjlighet 

för kunskapsutbyte mellan de olika aktörerna på en destination. Vi kan här identifiera ett 

samband till Olsson, Högskolan Väst, som talar om att nätverk handlar om att kalla till 

och arrangera möten med aktörerna. Vi anser att detta styrks av Strobl och Peters (2013) 

som förklarar att frekvent kontakt, respekt och förtroende är avgörande i nätverk. Både 

Olsson, Rolfson och Säll betonar att det för egenföretagare kan vara svårt att närvara vid 

möten, därmed bör dessa planeras utefter tidpunkter som är mest lämpliga. Rolfson 

understryker detta och exemplifierar att Partnership by Kalmar arrangerar träffar med 

hänsyn till aktörernas arbetstider. Detta kan kopplas till Camilleri (2019) som menar att 

personlig kommunikation är av vikt vid nätverkande för att undvika konflikter. Olsson 

och Säll styrker detta och menar fortsättningsvis att respekt och kännedom om varandra 

är grundläggande för att bygga relationer och sträva mot en gemensam målbild. 

 

Säll, Lysekils kommun, förklarar vidare att nätverket bör bygga på samverkan mellan en 

destinations olika aktörer vilka är företag, föreningar och eldsjälar. I linje med detta 

framför Göransson att eldsjälar bör inkluderas och att offentliga stödsystem bör nyttjas. 

Resonemanget framförs även av Nordström (2018) som hävdar att eldsjälarna har 

betydelse för platsen och dess utveckling. Strobl och Peters (2013) talar om att de 

huvudsakliga aktörerna i destinationsnätverk bland annat är entreprenörer, 

boendeaktörer och turistorganisationer. Fortsättningsvis talar Olsson om att 

destinationer bör arbeta inkluderande med platsens olika centrumaktörer som handlare, 

restauranger och hotell. Rolfson uppger att Kalmar partnernätverk, Partnership by 

Kalmar, består av över 100 företagsmedlemmar från näringslivet. Dessa samarbetar i 

målet att dela nya affärsmöjligheter, skapa högre trivsel, sträva mot en bättre välfärd 

samt en tryggare framtid. Vidare framför Palmer och Bejou (1995) att besöksnäringen 



  
 

48 

på en plats inte enbart gynnar en aktör utan alla och att nätverk därmed är lämpliga. Här 

tycker vi oss identifiera ett samband till Rolfson, Davidsson och Johnson som förklarar 

att Kalmar inte hade varit lika framgångsrikt utan förankringen till Öland. Vidare 

förklarar Rolfson att det är anledningen till att Öländska samarbetspartners finns med i 

Partnership by Kalmar.  

 

Nätverk på en destination har enligt Parra-López och Calero-García (2010) flera 

uppgifter som exempelvis utveckling av destinationen, hantering av gemensamma 

resurser, samarbete av turistattraktioner, marknadsföring av platsen och ett 

samarbetande arbete med varumärket. I linje med detta framhäver Johnson, turistchef på 

Destination Kalmar, att nätverkande används i syftet att stötta, jämföra och hitta nya 

funktioner mellan aktörerna. Olsson menar vidare att aktörer i ett nätverk hjälper 

varandra, samarbetar och skapar upplevelser som inspirerar.  

 

5.2.1 Reflektion och åtgärdsförslag 

Vi har utmärkt att nätverk är grundläggande för destinationers framgång och utveckling 

eftersom att det sammanlänkar resurser, information och funktioner. Fortsättningsvis 

har vi identifierat att Kalmar ligger i framkant med destinationsnätverket Partnership by 

Kalmar då det i hög grad involverar flera aktörer samt kommunen. Det möjliggör för 

resurser, insatser, investeringar och kommunikationer som kan användas i arbetet för att 

förstärka destinationen. Fortsättningsvis har vi utmärkt att kunskapsutbytandet är 

centralt i destinationsnätverk, vilket innebär att möten behöver arrangeras. I Kalmar 

arrangeras träffar och möten med hänsyn till de deltagande aktörernas tillgänglighet för 

att sammankomsterna ska möjliggöra för en större informationsinsamling. Vi upplever 

att möten skapar möjligheter för aktörerna att dela idéer samt ta del av information 

vilket bidrar till enad vision. Nätverksarbetet hade däremot kunnat stärkas om mer 

arbete skett digitalt. Vi föreslår en gemensam plattform där invånare, företagare och 

andra intressenter får möjlighet att ta del av samt förmedla idéer, förslag och tankar om 

Kalmar. Detta tillvägagångssätt tror vi möjliggör för ett mer effektivt kunskapsutbyte 

vilket inkluderar alla de aktörer som kan bidra till platsens utveckling.  

 

Vi har förstått att nätverk kan bestå av invånare, offentliga organ, privata näringslivet 

samt eldsjälar. Det har identifierats att Kalmars partnernätverk inkluderar föreningar 

och företag i Kalmar stad och i Kalmarsundsregionen. Vi anser däremot att invånare och 

eldsjälar i Kalmar bör ha en mer central roll i partnernätverket eftersom att deras idéer, 
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visioner, engagemang samt rekommendationer om staden är viktiga för dess framgång. 

Därmed föreslår vi öppna möten och träffar där ett informationsutbyte kan ske mellan 

företag, kommun och privata aktörer för att Kalmars platsvarumärke, 

platsmarknadsföring samt målbild ska formas och bestå av stadens alla delar. 

Avslutningsvis är samverkan centralt för destinationer då det utgör grunden för effektiv 

platsmarknadsföring, skapande av evenemang, möjlighet att motsvara förväntningar 

samt genererar i ett enat platsvarumärke och varumärkesbild. Därmed uppfattar vi att 

framgång bygger på en samverkan mellan destinationens aktörer.  

 

5.3 Platsmarknadsföring  

Vid marknadsföring av en plats talar Zenker och Martin (2011) om att hänsyn behöver 

tas till den typ av kund som marknadsföringen ska riktas mot. Vi tycker oss identifiera 

att detta bekräftas av Soteriades (2012) som påstår att marknadsföringen blir effektiv 

om det finns förståelse för besökarnas behov och lämpliga tillvägagångssätt att 

segmentera behoven samt besökarna på. Detta framställer Johnson, turistchef på 

Destination Kalmar, som förklarar att Destination Kalmar arbetar målgruppsorienterat 

och fokuserar på fyra olika intresseområden för att attrahera besökare och tillmötesgå 

deras behov. De fyra intresseområdena är: kultur/historia, sport/utmaningar, barn/familj 

samt konsert/teater. Dessa framställningar anser vi även framhävs av Nordström (2018) 

som redogör för att platsmarknadsföring har till syfte att med olika värden och 

erbjudanden attrahera besökare. Fortsättningsvis redogör Holloway (2004) för att 

platsmarknadsföring används i målet att marknadsföra en destination med hjälp av de 

fysiska och immateriella element som återfinns på platsen. Vi kan delvis bekräfta 

uttalandet eftersom att de intresseområden som Destination Kalmar arbetar utefter 

skildrar och uppvisar de attribut som intresserar de olika målgrupperna.  

 

Soteriades (2012) påstår att en destinations olika aktörer bör samverka för att effektivt 

marknadsföra en plats. Här tycker vi oss se en koppling till Rolfson, relationsansvarig 

på Destination Kalmar, som talar om att partnernätverket Partnership by Kalmar, drivs 

av medlemsavgifter i syftet att marknadsföra Kalmar. Därmed kan vi identifiera att 

Partnership by Kalmar är ett samverkande tillvägagångssätt för platsmarknadsföring av 

staden. Vidare framför Olsson och Säll att en gemensam plattform kan vara ytterligare 

ett tillvägagångssätt för samverkande platsmarknadsföring. Där kan en destinations 

aktörer kommunicera och marknadsföra sina evenemang, erbjudanden samt sig själva 



  
 

50 

utåt. Hudson och Hudson (2017) betonar att webbsidor är viktiga vid marknadsföring 

för att förmedla enad vision och historia av en plats.  

 

Göransson, Ölands turistbyrå, förklarar att det idag finns många digitala kanaler som 

exempelvis Facebook, Instagram och Snapchat som kan användas vid marknadsföring 

av en destination. Detta anser vi understryks av Kavartzis (2012) samt Cleave et al. 

(2016) då de nämner att sociala medier har blivit betydelsefulla för destinationer i 

marknadsföringen. Fortsättningsvis styrks resonemanget av Hudson och Hudson (2017) 

som förklarar att sociala medier ger lönsamma resultat och på ett effektivt sätt når ut till 

den önskade målgruppen. Wihl och Ahlgren påstår att sociala medier har kommit att bli 

en naturlig plattform att ta användning av då allt fler målgrupper verkar där. Vidare 

benämner Davidsson att destinationer bör välja de kanaler som ska användas 

omsorgsfullt eftersom att marknadsföringen annars kan bli dyr och ineffektiv.  

 

Interna publikationer kan enligt Pike (2008) vara tidningar och broschyrer vilka 

Ahlgren, Ölands turistbyrå, anser kan vara användbara. I linje med detta förklarar 

Olsson, Högskolan Väst, att det kan vara nödvändigt att både marknadsföra på lokala- 

och digitala kanaler.  Ahlgren betonar att det kan vara till fördel eftersom den ökade 

reklamen på sociala medier kan leda till att den inte uppmärksammas på samma sätt hos 

mottagaren. Johnson och Davidsson förklarar att de årligen trycker en tidning som riktas 

mot en viss målgrupp i södra Sverige. Baker (2012) redogör för att oavsett 

marknadskanal bör marknadsföringen fånga det som utlovas besökaren och 

destinationens kärna. Här ser vi en koppling till Johnson som förklarar att tidningen har 

till syfte att presentera bilder och upplevelser som besökare kan uppleva i Kalmar. 

Vidare förklarar Johnson att tidningen är uppdelad utefter besökarnas intresseområden 

för att bemöta olika intressen och behov. Ytterligare anser vi att Bakers (2012) uttalande 

stärks av Davidsson och Johnson som förklarar att det är betydelsefullt att bedriva ärlig 

kommunikation i platsmarknadsföring.  

 

5.3.1 Reflektion och åtgärdsförslag 

Vi har identifierat att effektiv platsmarknadsföring av en destination bör bedrivas 

genom olika marknadskanaler för att nå ut till en bred målgrupp. Vi har utmärkt att 

Kalmar varierar sina tryckta-, sociala- och digitala marknadskanaler genom att delvis 

arbeta med hemsidor, sociala medier samt tryckta magasin. Vidare har vi identifierat att 

Kalmar arbetar med olika intresseområden för att marknadsföringen ska attrahera en 
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bredd av besökare. Tillvägagångssätten upplever vi är effektiva eftersom att 

blandningen av marknadskanaler och intresseområden når ut till samt attrahera olika 

potentiella målgrupper. Däremot kan marknadsföringen få mer genomslagskraft om 

Kalmar tar tillvara och nyttjar invånare och besökares egna kanaler. En metod för detta 

kan vara att uppmuntra till spridning av bilder samt upplevelser som erhållits i Kalmar 

vilket kan resultera i positiv Word of Mouth och rekommendationer till andra besökare.  

 

Vidare har vi identifierat att marknadsföringen av Kalmar anses ärlig, det vill säga att 

den bild som staden förmedlar utåt stämmer överens med det som erbjuds på platsen. 

För att marknadsföringen ska bli effektiv och trovärdig har vi förstått att ärlig 

kommunikation är av stor betydelse. Därmed kan den ärliga platsmarknadsföringen 

ligga till grund för stadens ökade besöksnäring.  

 

Vi har utmärkt att Partnership by Kalmar med samlade resurser har till syfte att 

marknadsföra staden vilket vi anser gör att Kalmar ligger i framkant med sin 

platsmarknadsföring. Däremot ser vi att ytterligare samverkan kan ske för att staden ska 

bli synlig hos potentiella besökare. Ett tillvägagångssätt för detta kan vara att genom en 

gemensam plattform möjliggöra för stora som små företag att marknadsföra sina 

aktiviteter, erbjudanden och evenemang. En sådan plattform kan på ett effektivt sätt 

samla aktiviteter, erbjudanden och evenemang i en stad där drivet att marknadsföra 

ligger i det privata näringslivet. Därmed har det återigen framkommit att samverkan på 

en destination kan användas vid marknadsföring för att på ett effektivt sätt nå ut till 

potentiella besökare och invånare. 

 

5.3.2  Att motsvara förväntningar och erhålla återkommande besökare  

Fyall och Garrod (2005) förklarar att varierande tillvägagångssätt krävs för att 

tillgodose olika målgruppers behov på en destination. Vidare kommer olika målgrupper 

att uppfatta upplevelser på olika vis. Vi tycker att detta understryks av Wihl, 

Oskarshamns kommun, då hon nämner att förväntningar hos besökare är beroende av 

vilken målgrupp de tillhör. Därför bör en destination arbeta vidare med de element som 

den är bra på och därefter bemöta målgruppens förväntningar. Ozturk och Qu (2008) 

samt Yu och Fang (2009) beskriver att en destinations service/värdskap samt 

tillgänglighet är faktorer som påverkar destinationsupplevelsen och besökarens 

förväntningar. Vi ser en koppling till Säll, Lysekils kommun, som anser att 

förväntningar baseras på värdskapet på en destination. Detta understryks även av 
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Johnsson, Wihl och Göransson som förklarar att ett positivt bemötande bidrar till att 

besökare känner sig välkomna och väljer att återbesöka en destination. Vi har utmärkt 

att Destination Kalmar anordnar kunskapsdagar mot aktörer i besöksnäringen i syftet att 

de ska tillgodose besökare en god service. Yu och Fang (2009) förklarar vidare att 

kvaliteten spelar betydande roll för en destinationsupplevelse, här tycker vi oss se en 

koppling till Ahlgren och Göransson som hävdar att kvaliteten på destinationer bör vara 

hög för att tillgodose besökares förväntningar. Pocock (1992) och Beerli et al. (2007) 

redogör för att destinationer bör uppvisa en varumärkesbild som är kongruent med 

besökares förväntningar och upplevelser. Vi anser att detta understryks av Davidsson, 

Kalmar kommun, då han nämner att platser måste visa en ärlig bild av destinationen och 

inte försköna den vilket han anser ligger till grund för Kalmars framgång.  

 

Förväntningar kan enligt Narangajavana et al. (2017) skapas genom Word of Mouth, 

detta poängterar även Olsson, Wihl och Davidsson som menar att personliga 

rekommendationer anses mer effektiva och trovärdiga vid marknadsföring. Vidare 

förklarar Davidsson att invånare kan användas som budgivare för att förmedla positiva 

ord om staden. Detta framhäver Kozak (2001) som förklarar att feedback och 

upplevelser från andra resenärer har påverkan på förväntningar om en plats. Med 

hänsyn till spridningen av rekommendationer är det därmed viktigt för 

turistorganisationer att arbeta för att identifiera och möta förväntningar (Murphy och 

Murphy, 2004). Enligt Armstrong et al. (2009) kan dessa identifieras av enkäter, 

observationer och webbundersökningar. Olsson, Högskolan Väst, talar om hur viktiga 

aktuella undersökningar är för att ta reda på förväntningar. I Kalmar uttalar Johnsson att 

vissa enskilda aktörer som hotellägare, arbetar med undersökningar i form av samtal, 

digitala platsundersökningar och enkäter. Han redogör däremot för att Destination 

Kalmar arbetar med särskilda grupper vid event som mottager synpunkter från besökare. 

Johnson menar att besökarnas input är viktig för att Kalmar ska förbättras.  

 

5.3.2.1 Reflektion och åtgärdsförslag 

Vi har fått förståelse för att förväntningar i stor utsträckning bygger på den bild som 

destinationen visar utåt och att förväntningar uppfylls i de fall som besökarens 

upplevelse överensstämmer med bilden. Vi har förstått att Kalmar arbetar för att 

uppvisa en ärlig bild av staden och inte förskönar den. För att ta reda på besökares 

förväntningar och motsvara dessa har vi identifierat att det är av stor vikt att bedriva 

undersökningar som påvisar aktuell fakta. I Kalmar har vi kunnat se att de enskilda 
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aktörerna i viss utsträckning arbetar med undersökningar, däremot kan det arbetas mer 

med. Vi föreslår att Kalmar i större utsträckning bör investera i att bedriva 

destinationsövergripande undersökningar för att ta reda på besökares förväntningar.  Ett 

tillvägagångssätt för detta kan vara att årligen skicka ut digitala enkäter till 

slumpmässigt utvalda besökare i syftet att utvärdera deras förväntningar samt förslag på 

förbättringsområden i Kalmar. Genom att bedriva undersökningar som dessa kan 

Kalmar få tillgång till viktig information som kan främja stadens utveckling och 

kvalitet, vilket i sin tur kan generera återkommande besökare. Däremot upplever vi att 

Kalmar är öppna gentemot besökares feedback och åsikter vilket är av stor vikt i arbetet 

att motsvara förväntningar och erhålla återkommande besökare.  

 

Bemötande, kvalitet och tillgänglighet är vidare faktorer som påverkar besökarens 

förväntningar och känsla av välkomnande. Vi kan identifiera att Kalmar genom 

kunskapsdagar arbetar för att utveckla kvaliteten på servicen i staden. Därmed kan vi 

tolka Kalmars arbete som ett tillvägagångssätt för att skapa samverkan mellan aktörerna 

inom besöksnäringen. Vi anser att det positiva värdskapet på en plats är beroende av 

alla dess aktörer för att det övergripande intrycket ska bli så bra som möjligt.  

 

5.4 Platsvarumärke  
Ett platsvarumärke bör enligt Kalandides (2011) belysa en plats mest betydelsefulla 

element och egenskaper. Fortsättningsvis förklarar Donner och Forth (2018) att 

varumärket bör vara kongruent med platsens huvudsakliga värden och egenskaper som 

förmedlas genom aktörerna. Vi anser att detta understryks av Göransson, Ölands 

turistbyrå, som talar om att starka varumärken är sammankopplade med associationer 

till platsen. Fortsättningsvis redogör Roloff, varumärkesstrateg på Destination Kalmar, 

att dessa associationer är varumärkesbärare som förknippas med varumärket. Davidsson 

och Roloff förklarar att för Kalmar utgörs dessa bland annat av stadens fotbollslag 

Kalmar FF, Krusenstiernska teatern och Kalmar Slott. Vidare förklarar Roloff att 

Kalmars varumärke är synonymt med platsens tillgångar vilka delvis är närhet, puls och 

historia. Davidsson, Kalmar kommun, förklarar att Kalmars varumärke symboliserar 

livskvalitet och bra känsla. Han menar fortsättningsvis att stadens starka platsvarumärke 

baseras på att destinationen arbetar för att leverera hög kvalitet gentemot besökare. 

Resonemanget stärks av Roloff som vidare menar att det är betydelsefullt för Kalmar att 

kontinuerligt arbeta med sitt utbud. 
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Davidsson anser att varumärket är väl inarbetat hos en stor del av målgruppen men att 

Kalmar ständigt måste arbeta med att tilltala nya potentiella besökare. Roloff förklarar 

att Destination Kalmar har en särskild modell för att stadens utveckling samt varumärke 

ska bedrivas framåt. Modellen består av fyra delar som bör samverka för att platsens 

marknadsföring ska bli framgångsrik. Fortsättningsvis beskriver Ahlgren, Ölands 

turistbyrå, att för att få ett starkt varumärke bör destinationer marknadsföra sina USP:ar 

för att differentiera sig från konkurrenter. Detta anser vi styrker Kalandides (2011) 

uttalande om att betydelsefulla element på en destination bör framhävas. Florek (2015) 

redogör för att destinationer kan förstärka sitt varumärke om värdeskapande element 

identifieras och bearbetas. Fortsatt framhäver Baker (2012) att varumärket bör lyftas 

fram i marknadsföringen av en plats. I linje med detta talar Johnson om att Kalmars 

platsmarknadsföring lägger stor vikt vid sociala medier för att lyfta fram varumärket.  

 

Säll, Lysekils kommun, menar att ett platsvarumärke bör skapas tillsammans med en 

destinations olika aktörer. URBACT (2015) förklarar även att engagemang från flera 

parter genererar förbättrad kvalitet och effektivitet. Morgan och Pritchard (2004) 

förklarar att den offentliga sektorn bör förena lokala och regionala intressen vid arbetet 

av platsvarumärken. I linje med detta förklarar Ahlgren, Ölands turistbyrå, att det är 

betydelsefullt att samarbeta med kommunen för att få finansiella bidrag och 

utvecklingsmöjligheter på platsen. Detta styrker Olsson, Wihl, Säll och Roloff som talar 

om vikten av att platsvarumärken är förankrade bland invånare, offentliga organ samt 

bland privata företagare. Nordström (2018) samt Donner och Forth (2018) menar 

fortsättningsvis att det är av stor vikt eftersom att de olika aktörernas förväntningar, 

idéer och visioner kan bidra till ett enat platsvarumärke. Det styrks även av Wihl som 

förklarar att ingen enskild aktör äger ett varumärke utan att destinationen äger det 

tillsammans. Zenker, Egger och Farsky (2013) poängterar slutligen att exkluderas 

invånare så förlorar destinationen en viktig resurs i formandet av ett varumärke. Stevens 

(2011) styrker det och menar att avsaknad av samarbete mellan aktörer kan resultera i 

misslyckade varumärken.  

 

5.4.1 Reflektion och åtgärdsförslag 

Vi har identifierat att platsvarumärken bör ha tydliga associationer till platsen och 

förmedlas genom olika element, USP:ar och aktörer. Ett tillvägagångssätt för detta kan 

vara att arbeta med varumärkesbärare som utgörs av symboler och attraktioner på 
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platsen. Vi tycker oss se att Kalmar har flera varumärken att bygga vidare på för att 

skapa ett starkt enat platsvarumärke, exempel på dessa är bland annat Kalmar FF och 

Kalmar Slott. Vidare ser vi att de enskilda varumärkena utgör stadens USP:ar och 

därmed är starka varumärkesbärare. Vi kan därmed se det som en styrka att de enskilda 

varumärkena är med och formar uppfattningen av staden. Kalmars platsvarumärke kan 

anses väl inarbetat hos en stor del av målgruppen. För att göra det mer välkänt anser vi 

däremot att Kalmar kontinuerligt kan utveckla sitt utbud av aktiviteter, mat, boende 

samt transport för att ständigt ligga i framkant. Vi förstår också att platsvarumärket bör 

vara kongruent och genomsyra det som erbjuds i Kalmar.  

 

Destination Kalmar arbetar med en modell som innehar alla de element som bör 

samverka för att varumärket Kalmar ska bli genomslagskraftigt. Utifrån vår empiri har 

vi identifierat att alla delar: utbud, service/bemötande, marknadsföring samt fysisk 

miljö, är viktiga och grundläggande för att en destination ska bli framgångsrik. Vi kan 

därmed se att Kalmars arbete utefter modellens fyra delar anses som värdefullt för att 

formulera stadens varumärke och att det kan leda till vidare utveckling av 

platsvarumärket.  

 

Liksom med platsmarknadsföring har det framkommit att det är avgörande att samverka 

vid varumärkesarbetet för att skapa en enad vision och målbild. Vi har däremot inte 

identifierat att det i Kalmar sker någon samverkan för att på gemensamma grunder 

arbeta med platsvarumärket. Därmed kan olika aktörer med fördel involveras i arbetet 

att ta fram varumärket eftersom att förväntningar, idéer och visioner från olika aktörer 

kan generera i ett enat platsvarumärke. Ett tillvägagångssätt för detta kan vara att bjuda 

in destinationens olika aktörer för att ge dem möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer 

om vad varumärket är, ska stå för och hur det ska formuleras. Vi har förstått att 

platsvarumärken blir starka när en destinations alla aktörer gemensamt står bakom det, 

därmed bör det både ägas och skapas ihop och inte av en enskild organisation eller 

aktör.  

 

5.4.2 Varumärkesbild  

Olsson, Högskolan Väst, redogör för att varumärkesbilden bör vara central i arbetet på 

en destination och fungera som dess kärna. En destinations varumärkesbild är central i 

arbetet för att attrahera besökare förklarar Göransson, Ahlgren, Olsson och Säll. Detta 

anser vi framträder av Morgan och Pritchard (2004) som förklarar att varumärkesbilden 
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bidrar till effektiv marknadsföring och fler besökare. Vidare betonar Göransson, Ölands 

turistbyrå, att det som destinationen står för, förmedlar och vad den associeras till är 

viktiga aspekter att arbeta med och framhäva. Vi tycker oss här kunna se en koppling till 

Kavartzis och Hatch (2013) som framför att varumärkesbilden bör bygga på en 

association eller sevärdhet som finns på platsen. Detta exemplifieras av Ahlgren, Ölands 

turistbyrå, som förklarar att Kalmars utmärkelse som Sveriges Sommarstad kan 

användas som en association att varumärka utefter. I linje med resonemanget ser vi en 

koppling till Bohlin och Elbe (2007) som menar att destinationer bör välja ut det mest 

tilltalande av platsen i skapandet av varumärkesbilden. 

 

Säll, Lysekils kommun, förklarar att invånarnas stolthet och rekommendationer kan 

bygga en destinations varumärkesbild samt attrahera potentiella besökare. Därmed är 

det enligt Kavartzis och Hatch (2013) av betydelse att lokalbefolkningen på 

destinationen arbetar för att uppfylla besökares förväntningar om platsen och 

varumärkesbilden. Fortsättningsvis redogör de för att varumärkesbilden i så stor 

utsträckning som möjligt ska överensstämma med invånarnas för att den ska anses 

trovärdig. Vidare menar Olsson att det är betydelsefullt att aktörerna på en destination 

står bakom varumärkesbilden för att på så vis knyta an till varumärket. Därmed 

identifierar vi att samverkan även är av betydelse vid varumärkesbildens utformning. 

Detta styrks av Davidsson och Roloff som påtalar att det är viktigt för destinationer att 

vara ärliga i sin kommunikation samt att varumärkesbilden är kongruent med det som 

besökare kommer att uppleva på platsen. Vi har här identifierat en koppling till Souiden, 

Ladhari och Chiadmi (2017) som poängterar att platsmarknadsförare bör förstå de olika 

egenskaperna på en destination för att skapa en varumärkesbild som överensstämmer 

med platsen.  

 

5.4.2.1 Reflektion och åtgärdsförslag 

Med grund i den förda analysen har vi förstått att varumärkesbilder är nödvändiga för 

effektiv marknadsföring och attraktion av besökare. Vi har identifierat att en stark 

varumärkesbild ska förmedla det som destinationen står för och att den bör vara 

kongruent med det som platsen har samt erbjuder. Då Kalmar har utsetts till Sveriges 

sommarstad ett flertal gånger har vi utmärkt att det kan användas i varumärkesbilden 

eftersom att det är ett utmärkande attribut som finns på platsen. Fortsättningsvis kan 

Kalmars varumärkesbild fortsatt bygga på stadens tillgångar som närhet, puls och 

historia.  
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För att lyckas med en stark varumärkesbild har vi även fått förståelse för att invånarnas 

stolthet spelar roll då den kan fungera som Word of Mouth i marknadsföringen av 

staden. Samverkan spelar även en betydande roll eftersom att alla aktörer på en plats bör 

kunna stå bakom en enad varumärkesbild. Vidare anser vi att varumärkesbilden bör 

överensstämma med invånarnas bild av staden och för att uppnå detta är det viktigt att 

flera aktörer är med i utformandet av varumärkesbilden. Därför anser vi att Kalmar i 

större utsträckning kan formulera varumärkesbilden med hänsyn till destinationens olika 

aktörers viljor, tankar och visioner. Avslutningsvis är ärlig kommunikation nyckeln för 

en trovärdig och stark varumärkesbild för att det platsen erbjuder och levererar ska vara 

kongruent samt bemöta förväntningar. Vi har utmärkt att Kalmars ärliga 

kommunikation utåt kan vara en av byggstenarna för varumärkesbilden.  
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6 Slutsats 
Slutligen kommer vi att presentera undersökningens slutsatser för att besvara 

frågeställningen och syftet.  

 

6.1 Besvarande av syfte och problemformulering   

Syftet med vår undersökning har varit att förstå innebörden av platsmarknadsföring och 

platsvarumärke för Kalmar som destination. Vi har haft som avsikt att undersöka hur 

Kalmar arbetar med platsmarknadsföring för att stärka destinationens varumärke. 

Fortsättningsvis har vi med grund i platsvarumärket studerat hur Kalmar som 

destination kan bli en mer attraktiv turistdestination.  

 

Hur kan Kalmar som destination arbeta med platsmarknadsföring för att skapa, stärka 

och bevara sitt platsvarumärke? 

 

Det har genom undersökningen framkommit att nätverkande ligger till grund för 

destinationers utveckling och framgång då det sammanlänkar information, resurser och 

funktioner bland aktörer. Vi har genomgående fått förståelse för att samverkan är 

nyckeln för att lyckas med en destinations turism, evenemang, platsmarknadsföring 

samt platsvarumärke. Nedan följer de slutsatser vi har kommit fram till i vår 

undersökning vilka bör ligga till grund för Kalmar i deras platsmarknadsföring för att 

skapa, stärka och bevara sitt platsvarumärke.  

 

Det är för destinationer avgörande att inneha de grundelement som krävs för att kunna 

vistas på platsen, vilka är: transport, boende/logi och mat samt attraktioner. Vidare bör 

aktörerna ständigt arbeta för att utveckla de grundelementen för att dessa ständigt ska 

vara föränderliga och utvecklas i takt med destinationen. För att stärka platsen har det 

framkommit att grundelementens aktörer bör samverka för att tillsammans ha potential 

och möjlighet att bli attraktiva samt konkurrenskraftiga gentemot andra destinationer. 

Fortsättningsvis har det visat sig att evenemang är en viktig komponent för 

destinationers attraktionskraft. För att lyckas med event är det av vikt att de tilltalar 

samt bemöter olika intresseområden och målgrupper. Däremot bör destinationer välja 

evenemang omsorgsfullt för att de ska stärka platsvarumärket och minimera risken för 

urholkning. Evenemang kan även ena destinationer i de fall som samverkan sker och 

därför bör olika aktörer involveras för att evenemangen ska bli lyckade.  



  
 

59 

För att uppnå effektiv platsmarknadsföring bör digitala samt traditionella 

marknadskanaler väljas och varieras för att nå specifika målgrupper med olika 

intresseområden. Fortsättningsvis ligger ärlig marknadskommunikation till grund för 

tillväxt av destinationers besöksnäring. Därmed bör platser arbeta med att utåt förmedla 

den bild som överensstämmer med vad som erbjuds på platsen. Vi har identifierat att 

samverkan i nätverk resulterar i att marknadsföring når längre. Därför bör destinationer 

arbeta med gemensamma resurser och plattformar för att marknadsföra sig utåt.  

 

En viktig komponent i att utveckla en attraktiv destination ligger i att motsvara 

förväntningar och erhålla återkommande besökare. För att lyckas med det är det 

betydelsefullt att destinationens kommunicerade bild är ärlig och inte förskönad. Vidare 

är det centralt att genomföra destinationsövergripande undersökningar i syfte att få en 

övergripande uppfattning om vad besökare förväntar sig av destinationen och arbeta 

utefter dessa. För att motsvara förväntningar har det även visat sig att aktörer inom 

besöksnäringen bör samverka i målet att leverera ett gott värdskap för besökaren och 

skapa en positiv helhetsupplevelse.  

  

Ett starkt platsvarumärke bygger på att destinationen innehar en stark identitet som 

tillkommer från associationer vilka återfinns på platsen. Associationerna ska ligga till 

grund för utformandet av varumärket och göra det starkare. En destinations 

varumärkesbild är nödvändig för att skapa effektiv marknadsföring och generera 

besökare. Vidare ska den förmedla vad destinationen står för och den bör vara 

kongruent med vad platsen erbjuder. Det har framkommit att platsers varumärken samt 

varumärkesbilder blir framgångsrika i de fall som aktörerna på destinationen arbetar i 

symbios utefter en enad vision och målbild. En destinations alla aktörer bör involveras 

för att platsvarumärket och varumärkesbilden ska vara något som alla på platsen kan stå 

bakom och gemensamt arbeta utefter. Därmed är det tydligt att nätverkande bygger 

starka och enade platsvarumärken samt varumärkesbilder.  

 

Sammanfattningsvis har studien resulterat i vikten av samverkan och nätverkande på 

destinationer. Destinationer är och kommer bli framgångsrika i de fall som de bygger på 

kunskapsutbytande mellan dess aktörer. Detta skapar en känsla av enhetlighet och 

samhörighet på destinationen som präglas av ett gemensamt mål och syfte. Samverkan 

är grunden för effektiv platsmarknadsföring, starka platsvarumärken och destinationers 
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turism. Därmed bör destinationer investera och se möjligheterna av att samverka i målet 

att bygga en destination ihop, då nätverkande är avgörande för starka och enhetliga 

platsvarumärken.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning  
Då undersökningen studerat Kalmars platsmarknadsföring och platsvarumärke ur 

destinationens perspektiv råder det avsaknad av besökarnas röst och infallsvinkel. 

Därmed finns det vidare intresse att undersöka platsvarumärket Kalmar ur besökarnas 

perspektiv. Således kan förslag om vidare forskning vara att undersöka följande:  

 

 En kvalitativ studie som avhandlar hur besökare uppfattar och tolkar Kalmars 

platsvarumärke. Detta i syfte att ta reda på om stadens kommunicerade 

varumärkesbild överensstämmer med det som besökare upplever på platsen. 

Vidare kan studien undersöka om det råder avsaknad av viktiga element på 

destinationen som kan anses värdefulla för besökare. 
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I 
 

8 Bilagor 
 

8.1 Operationaliseringsschema 
 

Intervjufråga Begrepp Referens  

Vad tror du är avgörande och lockar när en 

turist ska välja en destination? 
Destination  Holloway & Humphrey (2016) 

Camilleri (2019) 
Bohlin & Elbe (2007) 
Wolf (2006) 
Foroudi et al. (2018) 

Hur viktigt är det för en destination att 

uppfylla kraven om att äta, sova, göra och 

resa? Hur kan de arbeta med dessa? 

Turismens grundbegrepp  Kozak & Baloglu (2012) 
Holloway & Humphrey (2016) 
Camilleri (2019) 
Bohlin & Elbe (2007) 
Wolf (2006) 
Foroudi et al. (2018) 

Vad anser du utgör ett starkt 

platsvarumärke? 
Platsvarumärke  Foroudi et al. (2018) 

Florek (2015)  

Vilka strategier anser du att man ska 

använda för att ett varumärke ska bli starkt, 

välkänt och inarbetat? 

Platsvarumärke  Kalandides (2011)  
Donner & Forth (2018)  

Vad är det viktigaste att tänka på när man 

bygger ett platsvarumärke? 
Platsvarumärke  Kalandides (2011)  

Donner & Forth (2018)  
Kavartzis & Hatch (2013) 
Kavartzis (2012)  
Nordström (2018)  
Morgan & Pritchard (2004)  
Zenker, Egger & Farsky (2013) 

Vad anser du att varumärkesbilden spelar för 

roll för en destination? 
Varumärkesbild  Morgan & Pritchard (2004)  

Bohlin & Elbe (2007) 
Alhemoud & Armstrong (1996)  
Kavartzis & Hatch (2013) 

När man marknadsför en plats, vilka 

strategier och marknadskanaler anser du är 

viktiga att använda sig av? 

Marknadskanaler  Zavattaro (2012) 
Matthews (2011)  
Pike (2008) 
Baker (2011) 
Kavartzis (2012) 
Hudson & Hudson (2017) 

Vad anser du är det viktigaste att tänka på 

när man marknadsför en stad? 
Platsmarknadsföring  Zenker & Martin (2011)  

Holloway (2004)  
Nordström (2018) 
Soteriades (2012) 

Hur kan en destinations olika evenemang 

vara till hjälp vid marknadsföring av 

platsen? 
 

Evenemang  Richard & Palmer (2010) 
Hudson & Hudson (2017) 
Gibson, Kaplanidou & Kang (2012) 
Coughlan & Mules (2001) 



  
 

II 

Hur kan destinationer arbeta med sin 

evenemangsportfölj? 
Evenemangsportfölj Getz & Page (2016) 

Hur kan destinationer arbeta för att möta 

förväntningar? 
 
För att få återkommande besökare, hur ska 

man gå tillväga? 

Motsvara förväntningar och 

erhålla återkommande 

besökare  

Fyall & Garrod (2005)  
Ozturk & Qu (2008)  
Pocock (1992) 
Ofir & Simonson (2006)  

Hur viktigt är det att olika aktörer samarbetar 

i nätverk och hur kan man arbeta med det? 
Nätverk Hall (2004) 

Parra-Lópes & Calero-García 

(2010) 
Strobl & Peters (2013) 
Bohlin & Elbe (2007) 

Anser du att Kalmar som stad uppfyller alla 

de saker som krävs för att locka turister till 

staden (äta, sova, göra, resa)? 
 

Turismens grundbegrepp Kozak & Baloglu (2012) 
Holloway & Humphrey (2016) 
Camilleri (2019) 
Bohlin & Elbe (2007) 
Wolf (2006) 
Foroudi et al. (2018) 

Hur kan Kalmar som destination arbeta för 

att möta förväntningar? 
 

Destination Holloway & Humphrey (2016) 
Camilleri (2019) 
Bohlin & Elbe (2007) 
Wolf (2006) 
Foroudi et al. (2018) 

Vilka strategier använder ni för att 

marknadsföra Kalmar som stad? 
Platsmarknadsföring Zavattaro (2012) 

Matthews (2011)  
Pike (2008) 
Baker (2011) 
Kavartzis (2012) 
Hudson & Hudson (2017) 

Hur kan Kalmars olika evenemang vara till 

hjälp vid marknadsföringen av Kalmar? 
 

Evenemang  Hudson & Hudson (2017) 
Camilleri (2019) 
Gibson, Kaplanidou & Kang (2012) 
Coughlan & Mules (2001) 

Hur kan ett nätverk arbeta för att stärka ett 

platsvarumärke? 
Nätverk  Kavartzis & Hatch (2013) 

Kavartzis (2012)  
Nordström (2018)  
Morgan & Pritchard (2004)  
Zenker, Egger & Farsky (2013) 

Vilka aktörer är det som ingår i det nätverk 

som du arbetar med i Kalmar? 
 

Nätverk  Hall (2004) 
Parra-Lópes & Calero-García 

(2010) 
Strobl & Peters (2013) 
Nordström (2018) 
Souiden, Ladari & Chiadmi (2017) 
Hall (2004)  

Vad är det huvudsakliga syftet med att arbeta 

med nätverk i Kalmar? 
 
Vad tror du är de främsta fördelarna med att 

jobba i ett nätverk på en destination? 

Nätverk  Hall (2004) 
Parra-Lópes & Calero-García 

(2010) 
Lynch & Johns (2004) 
Parra-Lópes & Calero-García 

(2010) 



  
 

III 

 

8.2 Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor till Johan Göransson, Stefan Ahlgren, Anna-Karin Olsson &  

Cia Säll  

 

Namn, ålder & befattning 

 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

Vad tror du är avgörande och lockar när en turist ska välja destination? 

 

Hur viktigt är det för en destination att uppfylla kraven om att äta, sova, göra och resa? 

 

Vad anser du utgör ett starkt platsvarumärke? 

 

Rent praktiskt vilka strategier anser du att man ska använda för att ett varumärke ska bli 

starkt, välkänt och inarbetat? 

 

Vad anser du att varumärkesbilden spelar för roll för en destination? 

 

När man marknadsför en plats, vilka strategier och marknadskanaler anser du är viktiga 

att använda sig av? 

 

Vad anser du är det viktigaste att tänka på när man marknadsför en stad? 

 

Hur kan en destinations olika evenemang vara till hjälp vid marknadsföring av platsen? 

 

Hur kan destinationer arbeta med evenemangsportföljer? 

 

För att få återkommande besökare, hur ska man gå tillväga? 

 

Hur kan destinationer arbeta för att möta förväntningar? 

 

Hur viktigt är det att olika aktörer samarbetar i nätverk och hur kan man arbeta med det? 

 

Hur kan ett nätverk arbeta för att stärka ett platsvarumärke? 

 

  



  
 

IV 

Intervjufrågor till Thomas Davidsson 

 

Namn, befattning, företag 

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Hur viktig är turismen för Kalmar stad? 

 

Anser du att det har skett en förändring av turismen i Kalmar? På vilket sätt? 

 

Varför tror du att turister väljer att besöka Kalmar? Vad är det som särskiljer Kalmar 

från andra destinationer? 

 

Anser du att Kalmar som stad uppfyller alla de saker som krävs för att locka turister till 

staden (äta, sova, göra, resa)? Vad hade kunnat förändras/förbättras? 

 

Vilket område av äta, sova, göra, resa är den största inkomstkällan för Kalmar? 

 

Hur kan Kalmar som destination arbeta för att möta förväntningar? 

 

Anser du att Kalmar har ett starkt varumärke, varför/varför inte? 

 

Vad står Kalmar som varumärke för dig? 

 

Vad vill ni att Kalmar som varumärke ska stå för? 

 

Anser du att Kalmars varumärkesbild är kongruent och överensstämmer med det som 

staden erbjuder? 

 

Anser du att Kalmars varumärke är inarbetat? 

 

Vilka strategier hade ni kunnat använda för att Kalmars varumärke ska bli starkare, 

fortsätta växa och bli mer välkänt? 

 

Vilka strategier använder ni för att marknadsföra Kalmar som stad? 

 

Vilka är era främsta marknadskanaler? 

 

När ni marknadsför Kalmar, vilka målgrupper och segment riktar ni er mot? 

 

Vad anser du är det viktigaste att tänka på när man marknadsför en stad? 

 

När ni marknadsför Kalmar vad anser du är det viktigaste att lägga vikt vid för att 

uppmuntra till besök? 

 

Hur kan Kalmars olika evenemang vara till hjälp i marknadsföringen av Kalmar? 

 

Hur arbetar Kalmar med sin evenemangsportfölj? 

 

Hur kan ett nätverk arbeta för att stärka ett platsvarumärke? 

  



  
 

V 

Intervjufrågor till Stefan Johnson  

 

Namn, ålder, befattning, företag 

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Varför tror ni att turister väljer att besöka Kalmar? Vad är det som särskiljer Kalmar 

från andra destinationer? 

 

Anser ni att Kalmar som stad uppfyller alla de element som krävs för att locka turister 

till staden (äta, sova, göra, resa), varför/varför inte? 

 

Vad hade kunnat förändras/förbättras för att Kalmar ska bli en optimal turistort? 

 

Vilket område av (äta, sova, göra, resa) är den största inkomstkällan för Kalmar?  

 

Vad är det största förbättringsområdet som ni arbetar med just nu? 

 

Anser ni att Kalmar har ett starkt varumärke, varför/varför inte? 

 

Vad står Kalmar som varumärke för idag och anser ni att Kalmars varumärkesbild 

överensstämmer med det som varumärket erbjuder/ det ni vill att varumärket ska stå 

för?  

 

Anser ni att Kalmars varumärke är inarbetat vad gäller potentiella besökare, 

varför/varför inte? 

 

Vilka strategier använder ni för att Kalmars varumärke ska bli starkare, fortsätta växa 

och bli mer välkänt och vilka strategier har ni använt för att bygga varumärket? 

 

Vad anser ni är det viktigaste att tänka på och lägga vikt vid när man marknadsför 

Kalmar? 

 

När ni marknadsför Kalmar, vilka målgrupper och segment riktar ni er mot? 

 

Vilka är de främsta marknadskanaler som ni använder? 

 

Hur kan Kalmars olika evenemang vara till hjälp i marknadsföringen? 

 

Hur arbetar ni med Kalmars evenemangsportfölj (mycket sportevent)? 

 

Hur bemöter ni olika åldrar och intressen vid val av evenemang? 

 

Hur går ni tillväga för uppnå eller överträffa besökares förväntningar om Kalmar? 

 

Hur går ni tillväga för att ta reda på besökares förväntningar?  

 

Hur kan ett nätverk arbeta för att stärka ett platsvarumärke? 

 

Vad tror ni är de främsta fördelarna med att jobba i ett nätverk på en destination? 

 



  
 

VI 

  

Intervjufrågor till Marlene Rolfson 

 

Namn, ålder, befattning, företag 

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Vilka aktörer är det som ingår i det nätverk som du arbetar med i Kalmar? 

 

Inkluderas invånare, eldsjälar och andra privata aktörer? 

 

Hur struktureras arbetet i nätverket, är det genom möten, workshops, mail eller telefon? 

 

Arbetar ni efter någon viss modell i nätverket? 

 

Vad är det huvudsakliga syftet med att arbeta med nätverk i Kalmar? 

 

Finns det några förbättringsområden inom nätverket, vad och varför? 

 

Vad tror du är de främsta fördelarna med att jobba i ett nätverk på en destination? 

 

 

Intervjufrågor till Jenny Roloff  

 

Namn, ålder, befattning, företag 

 

Anser du att Kalmar har ett starkt varumärke, varför/varför inte?  

 

Vad står Kalmar som varumärke för idag?  

 

Anser du att Kalmars varumärkesbild överensstämmer med det som varumärket 

erbjuder/ det ni vill att varumärket ska stå för?  

 

Anser du att Kalmars varumärke är inarbetat vad gäller potentiella besökare, 

varför/varför inte? 

 

Vilka strategier används för att Kalmars varumärke ska bli starkare, fortsätta växa och 

bli mer välkänt och vilka strategier har ni använt för att bygga varumärket? 

 

Hur kan ett nätverk arbeta för att stärka ett platsvarumärke? 

 

Vad tror ni är de främsta fördelarna med att jobba i ett nätverk på en destination? 
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Intervjufrågor till Johanna Wihl  

Namn, befattning, företag 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur viktig är turismen för en stad? 

Varför tror du att turister väljer att besöka en destination? 

Hur viktigt är det för en destination att uppfylla kraven om att äta, sova, göra och resa?  

Hur kan de arbeta med dessa? 

Hur kan destinationer arbeta för att möta förväntningar? 

Vad anser du utgör ett starkt platsvarumärke? 

Vilka strategier anser du att man ska använda för att ett varumärke ska bli starkt, välkänt 

och inarbetat? 

Vad är det viktigaste att tänka på när man bygger ett platsvarumärke? 

Vad anser du att varumärkesbilden har för roll för en destination? 

När man marknadsför en plats, vilka strategier och marknadskanaler anser du är viktiga 

att använda sig av? 

Vad anser du är det viktigaste att tänka på när man marknadsför en stad?  

Hur kan en destinations olika evenemang vara till hjälp vid marknadsföring av platsen? 

Hur kan destinationer arbeta med sin evenemangsportfölj? 

För att få återkommande besökare, hur ska man gå tillväga? 

Hur viktigt är det att olika aktörer samarbetar i nätverk och hur kan man arbeta med det? 

Hur kan ett nätverk arbeta för att stärka ett platsvarumärke? 
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8.3 Författarnas individuella bidrag  

  Hanna Ardhe Vilma Östergren 

Problem-medvetenhet Visat förmåga att självständigt identifiera, 

avgränsa och formulera ett problem med 

vetenskaplig relevans. Detta har 

identifierats under skrivandet av 

introduktionskapitlet och genomgående 

under studiens gång.  

Visat förmåga att självständigt identifiera, 

avgränsa och formulera ett problem med 

vetenskaplig relevans. Detta har 

identifierats under skrivandet av 

introduktionskapitlet och genomgående 

under studiens gång 

Metodval och genomförande Visat förmåga att under begränsad tid 

planera och genomföra en studie med 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter. Har framkommit i följande 

metoddelar: primärdata, val av 

respondenter samt metodkritik. Alla 

metoddelar har däremot diskuterats fram 

och genomarbetats tillsammans.  

Visat förmåga att under begränsad tid 

planera och genomföra en studie med 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter. Har framkommit i följande 

metoddelar: intervjumetod, genomförande 

av intervjuer samt kvalitetskriterier. Alla 

metoddelar har däremot diskuterats fram 

och genomarbetats tillsammans.  

Teoretisk referensram Visat kunskap om det valda ämnesområdet 

vetenskapliga grund och visat förmåga att 

identifiera, välja samt använda relevanta 

teorier. Författarna har tillsammans 

sammanställt den teoretiska referensramen, 

däremot har sökandet efter 

referenslitteratur skett enskilt.  

Visat kunskap om det valda ämnesområdet 

vetenskapliga grund och visat förmåga att 

identifiera, välja samt använda relevanta 

teorier. Författarna har tillsammans 

sammanställt den teoretiska referensramen, 

däremot har sökandet efter 

referenslitteratur skett enskilt.  

Empiri Visat förmåga att samla och presentera 

relevant empiri. Författaren har varit 

ansvarig för följande intervjuer med: Johan 

Göransson, Anna-Karin Olsson, Marlene 

Rolfson. Övriga intervjuer har författarna 

tillsammans ansvarat över. 

Visat förmåga att samla och presentera 

relevant empiri. Författaren har varit 

ansvarig för följande intervjuer med: 

Stefan Ahlgren, Cia Säll, Johanna Wihl 

och Jenny Roloff. Övriga intervjuer har 

författarna tillsammans ansvarat över. 

Analytiskt kunnande Visat förmåga till systematisk analys och 

kritisk tolkning. Visat förståelse för 

relationen mellan teori och empiri.  

Visat förmåga till systematisk analys och 

kritisk tolkning. Visat förståelse för 

relationen mellan teori och empiri.  

Slutsatser Visat förmåga att formulera slutsatser. 

Som är underbyggda av sakliga och 

relevanta argument. 

Visat förmåga att formulera slutsatser som 

är underbyggda av sakliga och relevanta 

argument. 

Vetenskapligt språk och 

kommunikations-förmåga 
Visat förmåga att kommunicera på 

vetenskaplig grund och skriva språkligt 

korrekt i vetenskaplig form. Texten har 

rättats samt korrigerats tillsammans av 

författarna.  

Visat förmåga att kommunicera på 

vetenskaplig grund och skriva språkligt 

korrekt i vetenskaplig form. Texten har 

rättats samt korrigerats tillsammans av 

författarna.  

Självständighet under 

processen 
Författaren har visat självständighet genom 

att ta ansvar, vara delaktig samt arbetat 

utefter planerade interna deadlines.  

Författaren har visat självständighet genom 

att ta ansvar, vara delaktig samt arbetat 

utefter planerade interna deadlines.  

Aktivt deltagande på 

seminarier 
Författaren har deltagit under alla 

seminarier och varit högst delaktig i 

diskussioner och väl förberedd.  

Författaren har deltagit under alla 

seminarier och varit högst delaktig i 

diskussioner och väl förberedd.  

 

 


