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Abstrakt 
Destination marketing organisations (DMO) är ett fenomen som går att studera utifrån 

flera aspekter. Vi valde att utgå från DMO positionering och distribution av 

turismprodukter vilket skapade frågeställningen: Hur förmedlas Norge som en nationell 

destination? Organisationen är komplex, och detta arbetets syfte är därför att få en ökad 

förståelse för DMOs arbete utifrån en egenskapad modell, DMOs framställningsprocess 

av en destination. En deduktiv ansats har används i studien, där teorierna DMO, 

platsmarkandsföring, kommersialisering samt destination image har behandlats. Dessa 

teorier har sedan applicerats på ett verkligt fenomen, som i detta fall har varit Norges 

DMO, Innovasjon Norge. 

 

Arbetets empiriska material har samlats in från en mail intervju med Andreas Ørjasæter 

Solhaug på Innovasjon Norge. Även en semiotisk bildanalys har genomförts, där bilder 

i den officiella broschyr Innovasjon Norge publicerat år 2014 till den svenska 

marknaden studerats. Utifrån semiotik har en bildanalys genomförts med hjälp av ett 

kodningsschema samt en kodningsmanual som skapats. De värden Innovasjon Norge 

önskar att platsmarknadsföra och kommersialisera ut, har jämförts med de värden som 

faktiskt kommersialiseras ut till den svenska marknaden. Utifrån detta har sedan en 

slutsats dragits kring vilka indikationer som finns för den destination image potentiella 

besökare i Sverige har inför Norge. Då det i huvudsak är natur och aktiveter kopplade 

till naturen som kommersialiseras ut, visar detta en indikation på att de svenska 

besökarna också ser Norge som en destination som främst har naturupplevelser av olika 

slag att erbjuda. 

 

 

Nyckelord 
Destination Marketing Organisation, Platsmarknadsföring, Kommersialisering, 

Destination image, Innovasjon Norge, Visit Norway 
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1 Introduktion 
I detta första kapitel kommer en bakgrund till studien att ges. En introduktion till 

studiens nyckelord kommer att presenteras i bland annat arbetets problemdiskussion 

samt problematisering. Studiens syfte samt frågeställning kommer sedan att 

introduceras, för att tidigt ge läsaren en tydlig bild av arbetets huvudfokus. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Människor har i alla tider sökt efter det som anses vara annorlunda, nytt och efter de 

platser som på ett eller annat vis attraherar dem. Längre semester, sänkt pensionsålder, 

en stabilare ekonomi, samt en ökad mobilitet i form av kommunikationer, men även i 

spridningen av information har gjort turism allt mer lättillgängligt (Bohlin & Elbe, 

2007). Turismbegreppet i sig är komplext och svårdefinierat och det finns flera 

definitioner av begreppet (Pike, 2008). Turismindustrin och turismvetenskap har de 

senaste åren förändrats radikalt. För några år sedan var turism inte något självklart, 

turism och turismindustrin var avgränsat till specifika områden. Det är idag ingen 

hemlighet att turismindustrin är i ständig förändring och att mycket har hänt på kort tid. 

Idag finns turism överallt i vardagen, det ses inte längre som något speciellt, utan är en 

del av vårt vardagliga liv. Turism är också en del av en världsindustri som idag är bland 

de största i världen (Bohlin & Elbe, 2007) 

 

För att turism skall vara möjligt på en plats, måste det finnas rätt förutsättningar som 

gör detta genomförbart (Bohlin & Elbe, 2007). I dagens konkurrenskraftiga samhälle 

krävs det allt mer samarbete och samordning, inte minst inom turismindustrin (Pike, 

2008) där olika turistdestinationer och platser konkurrerar på en enad marknad (Ek & 

Hultman, 2007). “A destination is a geographical space in which a cluster of tourism 

resources exists, rather than a political boundary” (Pike, 2008 s.24), vilket gör att 

turistdestinationer är komplexa och flerdimensionella. Det är viktigt att det är tydliga 

symboler som kommersialiseras ut på marknaden för att konsumenten skall få en 

minnesbild som representerar destinationen på ett rättvist sätt. En plats i sig består av 

flera olika komponenter som måste sammanlänkas för att kunna bli en attraktiv 

turismdestination vilket ställer höga krav på tillgängliggörandet och 

kommersialiseringen av en destination (Pike, 2008). Ek & Hultman (2007) förklarar att 
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en plats kommersialiseras ut på marknaden med hjälp av platsmarknadsföring. “[...] 

turism handlar om att förflytta (och hålla kvar så länge som möjligt) 

konsumtion/konsumenter, och platsmarknadsföring är ett verktyg i denna strävan” (Ek 

& Hultman, 2007 s.32). En plats i sig behöver inte vara något litet, utan hit räknas även 

hela länder (Ek & Hultman, 2007), och att marknadsföra länder är vanligt inom 

turismindustrin. Destination marketing organisations (DMO) i de flesta av världens 

länder arbetar idag aktivt med, och lägger ner stora mängder pengar på sådant som olika 

typer av marknadsföring och kampanjer. Detta görs för att locka potentiella besökare 

och därmed öka konkurrenskraften på marknaden (Mossberg & Kleppe, 2005). Men 

frågan är vad som händer då ett helt land som destination skall nå ut på marknaden med 

en enad bild och image av landet, och hur ser marknadsföring-och 

kommersialiseringsprocessen av ett land ut?  

 

1.1.1 DMOs arbete i att förmedla en destination 

Destination Marketing Organisations (DMO) kan förklaras som: “an organization that 

promotes the unique features of a destination to potential visitors, representing its 

stakeholders in the local tourism industry” (Page & Connell, 2009 s.641). DMO arbetar 

ständigt för att samordna destinationer och dessa har kommit att skapas som en följd av 

dagens allt mer komplexa turismindustri. DMOs är en viktig del i arbetet för att nå en 

ökad konkurrenskraft och i dagens samhälle är det tveksamt om en destination kan 

uppnå konkurrenskraft, utan dessa DMOs som hjälp (Pike, 2008). Franklin (2014) 

menar på att turismindustrin inte skapar upplevelser, utan att industrin skapar de 

förutsättningar som behövs för att upplevelser skall kunna komma att skapas. Detta spår 

är även Bolin och Elbe (2007 s.107-108) inne på då de skriver “Turistnäringen beskrivs 

numera ofta som en möjliggörare och organisatör av möjligheter och upplevelser”, 

vilket i de flesta fall sker med hjälp av platsmarknadsföring och kommersialisering, två 

begrepp som kommer att förklaras senare i arbetet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

De flesta DMOs runt om i världen är på ett eller annat vis beroende av den regering som 

finns i landet. Det har visat sig att en DMO inte klarar sig lika bra, utan regeringens 

stöd. Även om organisationen i sig kan vara privat så får organisationen i många fall 

finansiellt stöd från landets regering, vilket är mycket omdiskuterat. En fråga som går 
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att ställa är: är det rätt att de skattepengar privatpersoner betalar, finansierar 

turismorganisationer? Dock gynnar turism trots allt ett land i det långa loppet. Landet 

gynnas delvis ekonomiskt, men turism för även med sig andra positiva fördelar, så som 

ökade arbetsmöjligheter i landet. DMOs får ofta hjälp av regeringen finansiellt, men 

regeringen bistår även med olika typer av resurser, så som flygplatser, vägar, tillgång av 

vatten och liknande, och alla dessa resurser kan ses som förutsättningar för att turism 

skall kunna skapas på en plats. Dock kan även denna aspekt ifrågasättas då 

turismindustrin samtidigt sliter på landets infrastruktur, så frågan är därför vad som 

anses vara mest fördelaktigt (Pike, 2008)?  

 

Detta går givetvis även att se från andra aspekter. Wang och Pizam (2011) menar 

exempelvis att DMOs arbete har en betydande inverkan på landet, vilket inte vissa 

regeringar förstår. Det finns länder där dessa organisationer är starkt ifrågasatta av 

regeringarna på grund av att de inte förstått det värdet de kan inbringa till landet. Wang 

och Pizam (2011) påvisar att vissa regeringar till populära destinationer ställer sig 

frågande till varför man ska behöva marknadsföra sitt land när det redan är attraktivt. 

Människorna som bor på destinationen ser turister snarare som besvärliga istället för en 

stor inkomstkälla (Wang & Pizam, 2011). 

 

Pike (2008) menar att en viktig aspekt av DMOs, men som vanligtvis inte är en aspekt 

som direkt förknippas med DMOs arbete, är hanteringen av kriser och oförutsedda 

situationer. Till en kris räknas allt från större hot så som terrorism, naturkatastrofer och 

krig till mindre men nog så allvarliga händelser. Hit är det möjligt att räkna ekonomiska 

oroligheter i landet, våld, dålig planering från DMOs sida, eller i sättet att hantera ett 

dåligt rykte eller publicitet. Organisationen har ett stort ansvar och måste se till att det 

finns de resurser som behövs ifall en kris av ett eller annat slag skulle komma att 

inträffa. En DMO har ett ansvar för att förbereda sig ifall detta skulle komma att 

inträffa, då en kris kan komma att påverka en destinations lönsamhet (Pike, 2008). Hur 

väl förberedda är DMOs på att en möjlig kris skulle uppstå? Och finns det en 

välformulerad plan utarbetat för detta?  

 

Platsmarknadsföring och kommersialisering ligger till stor del till grund för DMOs 

arbete. Det gäller för DMOs att positionera sig på ett effektivt vis och skapa en top of 

mind i besökarnas medvetna för att därmed bli mer konkurrenskraftig på marknaden. Ett 
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varumärke skapas som visar på det unika med destinationen och positionering på 

marknaden (Ren & Blichfeldt, 2011). Inom turism är bilder idag ett av de effektivaste 

marknadsföringsverktyg som finns (Pike, 2008).  Då en turistupplevelse är immateriell 

och inte går att testa på innan den konsumeras (Pike, 2008; Bohlin & Elbe, 2007) 

fungerar bilder som destinationens lovord till den potentiella besökaren. Men frågor 

som är centrala att ställa är: representerar bilden det som platsen symboliserar i landet 

eller är det en glamouriserad bild av verkligheten? Vidare är det möjligt att ställa sig 

frågande till hur DMOs förmedlade bild mottags av betraktaren. Om endast en smal bild 

utav vad destinationen har att erbjuda visas i marknadsföringen attraheras endast vissa 

segment, och hur skapar en DMO då en attraktiv plats för alla segment genom sin 

marknadsföring? 

 

Det handlar dock inte endast om att kommersialisera ut en tydlig bild av en destination 

utan en viktig del av detta arbete innefattar att DMOs måste skapa sig en förståelse om 

konsumenters efterfrågan (Pike, 2008). “The images held by consumers play a 

significant role in travel purchase decisions, and so an understanding of the images 

held of the destination by consumers is important” (Pike, 2008 s.200). Det är utifrån 

detta resonemang viktigt att ha en tydlig bild som kommersialiseras ut på marknaden, 

och inte mindre viktigt är att konsumenten sedan ”plockar upp” denna bild och tar den 

till sig. Om konsumenterna inte har samma bild av en destination, som den 

kommersiella bilden kan detta lett leda till förvirring och skada destinationens 

varumärke (Pike, 2008). Det är viktigt att ta reda på om konsumentens bild av 

destinationen, även kallat destination image, stämmer samman med den som DMO 

kommersialiserar ut på marknaden (Hughes & Allen, 2003).  

 

1.2.1 Problemformulering 

Utifrån ovanstående diskussion är det tydligt att DMO är ett fenomen som går att 

studera utifrån flera olika aspekter. Organisationen i sig är komplex då dessa arbetar och 

är verksamma inom flera olika områden. Ett aktivt val har därför gjorts i denna studie 

mot en inriktning av DMOs arbete med positionering och distribution av 

turismprodukter.  Utmaningen en DMO står inför är att förmedla så väl bilden som 

landet står för, samt bilden av vad som faktiskt finns på platsen. En ytterligare del i 

arbetet är att denna bild mottags på ”rätt sätt” av betraktaren för att bilden skall vara 

laddad på ett sätt som överensstämmer med DMOs värden. Detta arbete bearbetar av 
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denna anledning teorier som platsmarkandsföring, kommersialisering och destination 

image. Vi anser att dessa aspekter av DMO hör samman med varandra. I sin kontext 

avhandlar studien hur en DMO arbetar för att platsmarknadsföra och kommersialisera ut 

en destination i förhållande till den destination image som kopplas till destinationen. 

Detta undersöktes utifrån ett svensk perspektiv av den norska marknaden.  
 

1.3 Frågeställning 

• Hur förmedlas Norge som en nationell destination? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att få en ökad förståelse och utifrån detta forma möjliga förbättringar av DMOs 

arbete utifrån modellen som presenteras i 3.6 - DMOs framställningsprocess av en 

destination. Studien kommer att bygga på den officiella DMO i Norge, Innovasjon 

Norges arbete mot den svenska marknaden.  

 

1.5 Avgränsning 

Innovasjon Norge är en organisation där olika sektorer inom det norska näringslivet 

ingår, turism är en av dessa. Vi kommer av den anledningen att avgränsa benämningen 

av Innovasjon Norge i denna studie till inriktningen turism. 
 

Det finns i huvudsak fyra grupper en DMO önskar att attrahera med hjälp av 

platsmarknadsföring, visitors, residents and workers, business and industry och export 

markets (Kotler, Haider & Rein, 1993). Detta arbete kommer endast att behandla den 

första gruppen, besökarna då en avgränsning krävs för att inte skapa förvirring för 

läsaren. 

 

Vi har även, utifrån arbetets huvudbegrepp, valt att inte översätta destination marketing 

organisation (DMO) samt destination image till svenska då detta är väletablerade 

begrepp inom turismen på såväl engelska som svenska. 
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1.6 Disposition 

Detta arbete kommer att presenteras enligt följande huvudrubriker: Introduktion, Metod, 

Framställningen av en destination, Innovasjon Norge, Diskussion av delslutsatser samt 

Slutsats. Arbetets introduktion kommer att börja med en bakgrundsförklaring som 

tillsammans med vår problemdiskussion med tillhörande problematisering, samt 

frågeställning och syfte kommer att ge en övergripande bild av vad som väntar senare i 

arbetet. Arbetets metod och genomförande kommer sedan att presenteras, och därmed 

ge läsaren en tydligare bild av hur arbetets inriktning och genomförande kommer att se 

ut. Vårt teoretiska resonemang kommer att förklaras i det kapitel vi valt att kalla 

framställningen av en destination. Här presenteras arbetets huvudteorier: DMO, 

platsmarknadsföring, kommersialisering och destination image. Teorierna kommer att 

förklaras var för sig, men avslutningsvis kommer de olika begreppen även att 

sammankopplas med varandra, delvis med hjälp av en egenskapad modell som vi valt 

att kalla DMOs framställningsprocess av en destination. Näst i arbetet följer ett kapitel, 

Innovasjon Norge, där insamling av arbetets empiriska material presenteras. Här 

kommer vår empiri i form av resultatet från våra intervjuer samt bildanalys att läggas 

fram, och samtidigt sammankopplas med tillhörande teorier. Efter varje del, kommer en 

delslutsats att presenteras och de fyra delslutsatserna kommer sedan att sammankopplas 

i nästföljande del, som vi valt att benämna som diskussion av delslutsatser. 

Avslutningsvis kommer arbetets slutsats att presenteras. 
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2 Metodansats 
I detta kapitel följer studiens metodologiska resonemang. De metoder vi använt för att 

bearbeta vårt material kommer att presenteras. Hermeneutik, deduktiv ansats, semiotik, 

intervju samt bildanalys är några av de metoder som kommer att presenteras nedan. 

 

 

2.1 Hermeneutik 

Hermeneutik handlar om tolkningslära och att tolka något, vilket i sig innebär att tyda 

olika tecken. Inom hermeneutiken menar man på att vi kan se på världen och olika 

företeelser på flera sätt (Ödman, 2001), det är inte samband och förklaring som är det 

viktiga utan tolkningen och förståelsen om något (Gustavsson, 2004).  

 

“Hermeneutiken kan ses som ett instrument för att söka sanning som förståelse av 

meningssammanhang, eller sanning som avslöjanden, insikter, skingrande av dimmor, 

och den används ofta vid granskning av historiska texter med mera” (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013 s. 65) 

 

Den moderna hermeneutiken har dock gått ifrån granskningen utav det historiska 

sammanhanget och ser idag till textanalyser (Sohlberg & Sohlberg, 2013) och även 

analyser av bilder för att få en förståelse av budskapet som förmedlas i dessa (Thurén, 

2007). En hermeneutisk process går att dela upp i fyra delar, tolkning, förståelse, 

förförståelse och förklaring. Tolkning innebär att vi översätter och presenterar något 

utifrån vår egen förståelse, förståelse innebär att vi finner insikt om något, att vi 

uppfattar ett fenomen (Gustavsson, 2004). Förförståelsen är en förutsättning för att vi 

skall kunna tolka något. Det är förförståelsen som påverkar hur vi väljer att se på något 

och förförståelsen är oftast omedveten och osynlig för oss själva (Selander & Ödman, 

2005). Den sista delen, förklaring har en stark relation till tidigare begrepp. “[...] vi 

måste förklara för att förstå, och omvänt: för att kunna förklara något måste vi först ha 

förstått det vi förklarar” (Gustavsson, 2004 s.75). 

 

Negativa aspekter av hermeneutiken är att tolkning är svårt att kontrollera, hur vet vi att 

vi har tolkat rätt? Det handlar därför om att hitta den metod som leder fram till den mest 
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sannolika tolkningen (Thurén, 2007). Vad det gäller vårt arbete kommer en bildanalys 

att göras, där ett kodningsschema med tillhörande kodningsmanual (se 2.6.1) kommer 

att minimera risken av att tolkningen skall bli felaktig. Vår undersökning bygger på en 

hermeneutisk ansats där tecken och symboler utifrån den genomförda bildanalysen 

tolkas för att skapa en förståelse om hur platsmarknadsföringen och 

kommersialiseringen av Norge ser ut. Som nämnt ovan är förförståelsen en viktig del 

vid tolkning, vilket går hand i hand med vår studie då de bilder som tolkas, är det som 

de potentiella besökarna möter innan sitt besök. 

 

2.2 Deduktiv ansats 

Innan studien påbörjades hade vi en god teoretisk kunskapsbas inom området DMO och 

kommersialisering ansåg vi att en deduktiv studie var bäst lämpad för oss. Denna 

kunskapsbas har sedan byggts på och en ökad kunskap om platsmarknadsföring och 

destination image la grunden för den egenutformade modellen DMOs 

framställningsprocess av en destination (redovisas i 3.6) som studien utgår ifrån. Nästa 

steg blev att applicera detta på ett verkligt fenomen i form av en DMO som arbetar 

aktivt med att marknadsföra en plats/destination. Det utvalda området blev att se till hur 

Innovasjon Norge arbetar med att förmedla en destination som till viss del har en 

svårare uppgift än mindre DMOs inom landet. Nämligen att samordna en strategi som 

lämpar sig för ett helt land. 

 

Enligt Bryman (2011) bygger den deduktiva ansatsen på att man utgår ifrån en teoretisk 

bas som sedan härleds till ett fenomen. Där skall den empiriska granskningen ske i 

förhållande till den teori som antagits och som studien bygger på. Det vi benämner som 

teori för studien avser begrepp som tillämpas inom diskursen av DMOs. Bryman (2011) 

påvisar att litteratur för ett visst område går att hänvisa till som teori för en studie för att 

kunna påvisa förbisedda aspekter eller att sätta in dem i nya relationer. Här menar vi att 

genom sätta ihop begreppen till en modell påvisar vi ett tankesätt som vi önskar att 

deducera till det valda fenomenet som syftar till Innovasjon Norges arbete som DMO. 

 

Den alternativa metod som finns att anta syftar till induktion där forskaren utgår ifrån 

insamling av data inom ett fenomen. För att sedan kunna förklara den empiri som 

samlats görs ett arbete med att finna lämpliga teorier som skulle kunna påvisa varför 
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empirin säger som den gör. Med andra ord blir utgångspunkten en iakttagelse av 

verkligheten som sedan kopplas till teori (Åsberg, 2001a). Då vi efterhand har hittat ett 

fenomen att applicera vår studie på, var denna utgångspunkt inte ett bra alternativ för 

oss eftersom det är fenomenet som styr datainsamlingen inom induktion (Bryman, 

2011). 
 

2.3 Datainsamling 

Indelningen som går att göra mellan olika datainsamlingar är numerisk och icke-

numerisk, vilket syftar till kvantitativ- alternativt kvalitativ data. Åsberg (2001b) menar 

dock att detta är en indelning som man inte behöver göra ett aktivt val mellan. Det 

viktiga när en datainsamling görs är att tänka över vilken typ av data som behövs för att 

svara på syftet och frågeställningen. Detta menar även Miles & Huberman (u.å.) på 

genom att beskriva det som att “Numbers and words are both needed if we are to 

understand the world” (Miles & Huberman u.å., i Åsberg 2001b s.270). En studie kan 

därmed behöva både siffror och ord för att svara på syftet och frågeställningen (Åsberg, 

2001b). 
 

Utifrån detta resonemang valde vi att behandla såväl både numerisk- som icke-numerisk 

data. Detta för att vi ansåg att det var möjligt att skapa en djupare förståelse för det 

analyserade materialet genom att se till både ord och siffror. Arbetets numeriska data 

har samlats in i den bildanalys som gjorts med hjälp av kodning, och det icke-numeriska 

data har samlats in från en intervju, samt sekundärdata i form av internetsidor. 

 

2.4 Triangulering 

Triangulering syftar till att stärka sitt insamlade material genom att påvisa att olika 

källor strålar samman och på så sätt påvisa en validitet i materialet (Decrop, 1999). 

Detta kan göras genom olika tillvägagångssätt. Det är möjligt att använda sig utav olika 

metoder och av olika källor för data insamling som är kopplade till det studerade 

området på olika sätt (Denscombe, 2009). Vi har i vår undersökning valt att använda oss 

utav triangulering i form av olika data insamlingar som både är kvalitativa och 

kvantitativa. Detta resonemang stärks baserat på Desrops (1999) förklaring av 

Triangulering utifrån Webb et al. (1966) och Jick (1979) förklaring av begreppet: ”[...] 
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triangulation as mixing qualitative and quantitative methods, advocating that both 

should be viewd as complementary instead of rival camps” (Decrop, 1999 s.158). 
 

Triangulering användes för att få en bättre förståelse av fenomenet från olika perspektiv, 

vilket därmed också ökar studiens validitet. Vår studie baserades på en 

metodtriangulering, vilket gav oss empiriskt material ifrån både en strukturerad intervju 

och den utförda bildanalysen. En nackdel med triangulering är att detta tillvägagångssätt 

kräver mycket arbete och tid. Ytterligare en nackdel med triangulering som metod, 

skulle kunna vara att metoderna inte genomförs så pass grundligt som de gjort 

självständiga (Denscombe, 2009). Vi ansåg, trots detta, att dessa två tillvägagångssätt 

krävdes i undersökningen för att samla in det empiriska materialet 

Det är betydligt mer tidskrävande att samla in både kvalitativ och kvantitativ data 

(Denscombe, 2009), men utan både kvalitativ och kvantitativ data anser vi att denna 

studie inte hade varit komplett. Vi anser att i denna process är det lika viktigt att studera 

vad som önskas att förmedlas ut, via platsmarknadsföring och kommersialisering 

(kvalitativ), och vad som faktiskt förmedlas ut och ger den destination image 

(kvantitativ), vilket kommer att studeras med hjälp av två metoder.  

 

2.5 Intervju 

Det finns ett flertal typer av upplägg till intervjuer att använda sig utav som 

undersökningsmetod. Det finns så kallade ostrukturerade- och strukturerade intervjuer. 

Anledningen till de olika benämningarna syftar till tillvägagångssättet för upplägget av 

intervjun. i ostrukturerade intervjuer väljer forskaren ut områden som frågorna skall 

beröra (Dalen, 2008; Kylen, 2004) och har ett önskemål om att till viss del låta 

respondenten styra intervjun, med syfte att närma sig det som denne anser vara centralt 

för ämnet (Bryman & Bell, 2011). Den ostrukturerade intervjun passade inte vår typ av 

studie. Detta för att vi önskade att få svar på de specifika frågorna som vi ställde och av 

den anledningen valde vi istället att använda oss utav en strukturerad intervju där vi 

hade möjlighet att styra respondenten mot det som rör studien. Den strukturerade 

intervjuformen avser att utgå ifrån ett fastställt intervjuschema som följs enligt ordning 

och förutsättningar (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att bygga vår intervju utifrån tre 

kategorier kopplade till den teoretiska referensramen: Destination marketing 

organisation, Platsmarknadsföring och Kommersialisering. Den strukturerade intervjun 
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genomfördes via mail med Innovasjon Norge för att få svar på frågor som berör deras 

arbete som DMO och hur de arbetar med platsmarknadsföring- och 

kommersialiseringsprocessen av Norge. Intervjun behandlade bland annat frågor som 

berörde organisationens struktur, positionering på marknaden, svårigheter med att 

förmedla ett helt land och landets resurser som synliggörs i marknadsföring. 
 

Nackdelen med denna typ av intervju, en strukturerad mail intervju, är att respondenten 

agerar på eget bevåg. Det finns alltså ingen närvarande som kan hjälpa respondenten om 

denna anser att något inte är konkret i frågan (Bryman, 2011). En ytterligare aspekt 

syftar till att intervjupersonen inte själv får chans att bidra med information och på sätt 

kan forskaren gå miste om viktigt information, som går att koppla till ämnet och som 

respondenten besitter. Detta för att denna information inte är direkt kopplade till de 

redan utformade frågorna (Johannessen, 2003). 

 

2.5.1 Intervjuguide 

Den intervjuguide som skickades ut via mail till Innovasjon Norge innehöll en 

beskrivning av arbetet och intervjuns upplägg detta för, som Bryman (2011) menar, att 

de som ställer upp på en intervju måste bli motiverade till att svara på frågorna. Dalen 

(2008) menar att det är viktigt att koppla frågorna till arbetes frågeställningar och den 

problemdiskussion som förts i arbetet. Ett angreppsätt som med fördel används är att 

dela in intervjun i olika nivåer och teman. Nivåerna syftar till frågans komplexitet, 

vilket gör att man bör börja med enklare frågor som sedan utvecklas till det mer 

komplexa. Indelningen av teman ger olika områden som intervjun berör (Dalen, 2008). 

Till intervjuguiden valde vi att utgå ifrån denna princip. Vi valde att behandla frågor om 

Innovasjon Norges arbete som DMO och hur de förhåller sig till vissa områden. För att 

minska komplexiteten till frågorna valde vi att lägga till en liten bakgrund för att 

respondenten skulle förstå vilket typ av svar vi önskade att få på frågan. Detta motiverar 

vi genom att vi inte har möjligheten att korrigera respondenten i sitt svar som vid en 

muntlig intervju. Vi utförde även en kodning till kategorierna DMO, 

platsmarknadsföring och kommersialisering. Vilket utgår ifrån Dalen (2008) argument 

om att tematisera frågorna. Kylén (2004) menar även att kodning, i form av teman, 

används till fördel när man ska bearbeta det insamlade materialet genom att enklare 

separera vilka svar som hör till vilket område. Intervjufrågorna redovisas i Bilaga 1. 
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2.5.1.1 Genomförandet av mailintervjun 

Intervjun besvarades via ett mailsvar ifrån Andreas Ørjasæter Solhaug, Seniorrådgiver 

Sverige Reiseliv, den 10 december 2014. Intervjufrågorna besvarades på tre olika sätt i 

det utskickade dokumentet. En del frågor valde Andreas att besvara med egna ord, 

andra svarades på med egna ord och komplement med länkar till Innovasjon Norges 

samt Visit Norways hemsida för att vi skulle få ett bredare och bättre svar. Den sista 

konstruktionen var länkar direkt till Innovasjon Norges och Visit Norways hemsida som 

besvarade frågan. Utifrån detta faktum har Andreas egna ord används som primärdata 

och länkarna vi fått skickade till oss som sekundärdata. Ytterligare ett mail skickades 

iväg till Andreas den 12 december 2014 för att reda ut förhållningssätten mellan 

Innovasjon Norge och Visit Norway. Denna intervju besvarades endast med egna ord 

från Andreas och har behandlats som primärdata. 

 

2.6 Semiotik 

Semiotik handlar om vetenskapen om teckenlära och syftar till att förstå den 

kommunikation som förs med hjälp av tecken. Så länge det finns människor som förstår 

kommunikationen av det skapande tecknet så finns det inga begränsningar för vad som 

räknas till ett tecken (Bergström, 2012). Detta gör att ett tecken kan vara alltifrån 

verbala eller visuella till musikaliska (Koblanck, 2003). Inom semiotiken görs dock en 

indelning av tecken enligt Peirces teckentriad enligt kategorierna: ikon, index och 

symbol. En ikon syftar till en avbildning av verkligheten så som en bild. Betydelsen för 

detta tecken skapas genom att den kan ses genom dess likhet. Index står för tecken där 

betydelsen räknas ut genom orsakssamband. Rök ger exempelvis sambandet att det 

måste finnas en eld någonstans i närheten. En symbol avser exempelvis ord eller 

flaggor. Detta tecken kräver därför en överenskommelse mellan människor och måste 

läras ut för att kunna få en betydelse (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). 

 

Vi kommer i vår undersökning att lägga ett stort fokus på semiotiken. Den inriktning vi 

valt att se till syftar till ikon i Peirces teckentriad för att få en vetskap om vad bilder 

förmedlar ut vid marknadsföringen och kommersialiseringen av en plats. Bildanalysen 

kommer att se till publicerade bilder ifrån Innovasjon Norge för att urskilja vad som 

förmedlas ut till konsumenter. 
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2.7 Bildanalys 
Bilder används oftast i marknadsföringssyfte för att mottagaren skall lockas av dessa 

och på så vis bli övertalad till konsumtion. Tjänsten eller produkten som marknadsförs 

är kopplad till vissa värden och meddelanden som utgivaren önskar att den potentiella 

konsumenten plockar upp. Det är viktigt att den potentiella konsumentens association 

om bilderna som visas upp, uppfattas på det vis som utgivaren önskar. Associationerna 

till bilderna får inte vara negativa eller oönskade, då detta istället ger en negativ effekt 

av bilderna (Nordström, 1986). En bildanalys utfördes av skribenterna för denna studie. 

Bildanalysen har att utgå ifrån bilderna i den officiella broschyren som Innovasjon 

Norge publicerade i januari 2014 mot den svenska marknaden, Norge - i fickformat 

2014. Ett undantag gjordes för de bilder som hörde till reklam ifrån olika företag. 

Bildanalysens bidrag till arbetet var att få indikationer till vilken destination image som 

potentiella besökare får av Norge, utifrån de värden Innovasjon Norge förmedlar ut.  
 

En bild som blir betraktad av ett antal personer kommer med största sannolikhet att få 

lika många olika svar på vad bilden föreställer. Detta för att vi människor är olika och 

lägger mer eller mindre vikt vid olika betydelser. Förhållningssätt, tolkningar, 

värderingar, erfarenhet samt kunskap grundar sig i den bakgrund som betraktaren 

besitter (Koblanck, 2003). På grund av detta kan det vara bra att göra en uppdelning när 

det handlar om att analysera en bild i kategorierna: denotation, konnotation samt privat 

association. Detta görs för att tydlig påvisa vad en bild säger i olika nivåer (Hansson, 

Karlsson & Nordström, 2006). Denotation avser att förklara vad bilden föreställer i 

grova drag. På denotationsnivån skall beskrivningen göras så neutral att alla som 

betraktar bilden kan hålla med om beskrivningen. Konnotation kan även översättas till 

kulturell association. Dessa associationer är gemensamma för grupper där personerna 

delar gemensamma erfarenheter och värderingar. De privata associationerna syftar till 

den egna tolkningen, utifrån sig själv. Denna typ av tolkning är högst personlig och 

ingen annan delar denna mening för bilden (Koblanck, 2003) 

 

2.7.1 Bildanalysens utformning 
I bildanalysens utformning utgick vi ifrån en inriktning på denotations-nivå, att därmed 

påvisa vad en bild föreställer i grova drag. Då analysen avsåg ett flertal bilder valde vi 

att göra ett kodningsschema för att kunna kategorisera bilderna och därmed få en 

överblick av de förmedlade värdena i bilderna som symboliseras. Syssner (2012) menar 
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nämligen att när ett material skall studeras är det viktigt att ha en tydlig struktur över 

vad som skall studeras. Borgersen och Ellingsen (1994) påvisar att analysprocessen av 

en bild går att ses som en möjlighet att ställa frågor till bilden. Frågorna syftar till de 

som efterfrågas för att svara på frågeställningen i studien. Borgersen och Ellingsen 

(1994) påpekar dock att det är viktigt vid formuleringen av frågorna att vara realistisk 

och tänka efter vad frågorna kan svara på och inte. Vid utformningen av kodningen för 

vår bildanalys valde vi att utgå ifrån just detta, att få svar på frågor som var starkt 

sammankopplade med studiens syfte, frågeställning samt teoretiska aspekter. Vi valde 

även att utforma tre stycken frågor med fler svarsalternativ. Frågorna berörde aspekter 

där flera saker kunde urskiljas ur bilden och för att inget skulle försummas, genom 

endast möjligheten att svara en sak, valde vi att ge dessa ett fler svarsalternativ. 
 

Vid kodning av ett material, måste det finnas en kod för varje enhet (Neuendorf, 2002) 

och en kod kan jämföras med rättesnöre, regel eller norm (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 2006).  Kodning bygger i huvudsak på ett kodningsschema och en 

kodningsmanual. Kodningsschemat visar relevant information kopplat till studien, men 

för att detta schema skall vara fullständigt behövs även kodningsmanual. 

Kodningsmanualen visar på vad det är som skall göras i kodningsprocessen, och hur 

detta skall gå till. Manualen kompletterar även kodningsschemat på så vis att här finns 

det bland annat en förteckning över de kategorier som används i schemat, det är alltså 

med hjälp av manualen som schemat blir enklare att tyda (Bryman, 2011). Den 

kodningsmanual bildanalysen bygger på, skapades i Excel och manualen skapades till 

syfte att klargöra för vad de olika svarsalternativen, till frågorna, betyder och innefattar 

(Se bilaga 2).  

 

En kritik riktad till den kodning som görs, är att det går att ifrågasätta det faktum om att 

personliga värderingar och tolkningar inte har lagts in i processen (Bryman, 2011). Med 

hjälp av kodning så minimeras dock tolkningsutrymmet (Ekström & Larsson, 2010) och 

undersökarnas personliga värderingar blir så små som möjligt. Analysprocessen 

återspeglar inte de personliga värderingar som forskaren har (Bryman, 2011). Vad det 

gäller vår kodningsmanual, så har vårt mål varit att göra denna så tydlig som möjligt. I 

manualen kommer våra egna tolkningar att komma fram genom skapandet av de olika 

områdena och hur dessa skall kategoriseras. Anledningen till varför vi använde oss av 
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en kodningsmanual var för att, oberoende av vem som fyller i manualen ändras inte 

resultatet då denna följer vår tolkning. 

 

2.7.2 Bildanalysens genomförande 
Bildanalysen behandlade 61 stycken bilder som var tryckta i broschyren, bilder som 

exkluderades ansågs stå för reklam.  Utifrån kodningsschemat bearbetades bilderna 

systematiskt igenom broschyren, med ett stöd av kodningsmanualen. För att låta 

bilderna tala för sig själva har vi valt att inte läsa någonting av den tryckta texten i 

broschyren. Undantagsfall syftar till text som har lagts ovanpå vissa bilder. 

Huvudfokusen för denna del av empiriinsamlingen handlade om att se till om DMO 

Innovasjon Norge lagt upp rätt strategi för att förmedla värdena ifrån 

platsmarknadsföringen och kommersialiseringen. Bildanalysen bidrog på så vis med 

indikationer till hur Norges destination image uppfattas utifrån de publicerade bilderna. 

Den framkomna informationen ifrån bildanalysen har behandlat som primärdata i 

arbetet. 
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3 Framställningen av en destination 
I följande kapitel kommer studiens teoretiska förhållningssätt att förklaras och 

motiveras. Arbetets huvudteori Destination marketing organisation kommer att 

förklaras utifrån teorierna platsmarknadsföring, kommersialisering samt destination 

image. Sist i kapitlet kommer vår egenskapade modell: DMOs framställningsprocess av 

en destination, att presenteras. 

 

 

Turism är ett speciellt fenomen på så sätt att produktion och konsumtion sker på en och 

samma gång. Konsumenten vet alltså inte vad denne betalar för då turismprodukten inte 

går att testa på det sättet som det är möjligt med en fysiks produkt i en butik. 

Konsumenten bygger sitt köpbeslut på den tillgängliga information som finns om 

destinationen. Det i sin tur betyder att det är viktigt att säljaren av destinationen bidrar 

konsumenten med så konkret och rättvis bild som möjligt (Bohlin & Elbe, 2007). 

 

“För att en plats ska vara en destination krävs något förenklat tre saker: attraktioner, 

infrastruktur och ett utbud av stödjande tjänster som möjliggör en vistelse på 

destinationen. Attraktionerna är kärnan i vad turisterna efterfrågar, det vill säga det 

som utgör dragningskraften till en specifik destination” (Bohlin & Elbe, 2007 s. 13). 

 

3.1 Destination marketing organisation 

Destination marketing organisation är ett relativt nytt forskningsfält (Pike & Page, 

2014) vilket gör området allt mer intressant. Destinationsmarknadsföring är ett område 

inom turismvetenskapen som växer och DMO är ett centralt begrepp i dagens globala 

turismindustri. En destination är en viktig grund till turism, och destinationer ses idag 

som de största varumärkena inom turismindustrin (Pike & Page, 2014). Dessa aspekter 

har legat till grund för valet av DMO som huvudteori i detta arbete. 

 

Organisationer vars främsta syfte är att främja turism på en destination har funnits sedan 

slutet av 1800-talet. Destination marketing organisations (DMO) fick sig dock ett 

uppsving på 1970-1989-talet, och det var först nu man började paketera 
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turismupplevelser. Idag finns det mer än 10 000 DMOs runt om i världen (Pike & Page, 

2014), alla med samma syfte, att arbeta med turismutveckling på en destination och 

därmed bli konkurrenskraftiga på marknaden (Pike, 2008). Begreppet konkurrenskraftig 

kan dock tolkas olika, varpå vi väljer att använda oss av Pikes (2008) förklaring av 

begreppet: “A competitive destination is one that features profitable tourism business, 

an effective market position, an attractive environment, satisfactory visitor experiences, 

and supportive local residents” (Pike, 2008 s.41). 

 

Den huvudsakliga anledningen till varför DMOs skapades från början, var för att 

samordna alla de mindre turistorganisationerna och intressenterna på destinationen. För 

även om det är så att dessa tävlar och konkurrerar med varandra på en gemensam 

marknad, så arbetar de även tillsammans mot vissa gemensamma mål, exempelvis att 

locka dit potentiella besökare. En gemensam marknadsföringskanal, i form av DMO är 

därmed till deras fördel då det blir enklare för de mindre aktörerna att synas i den stora 

massan och därmed locka fler potentiella besökare till destinationen (Pike & Page, 

2014). Som namnet avslöjar, så är DMOs främsta roll är att marknadsföra en destination 

(Pike, 2008) men DMOs arbete handlar till stora drag om att skapa förutsättningar för 

att turism skall kunna bedrivas på en plats (Franklin, 2014). DMOs arbetar därför inte 

endast med marknadsföring, utan även med sådant som ekonomi, 

informationsspridande, strategi, produktutveckling, strategi och forskning (Pike, 2008). 

DMOs organisationsstruktur kan se olika ut. Vissa organisationer är del av statliga 

myndigheter, andra tillhör offentliga organ eller privata organisationer, samtidigt som 

andra tillhör icke vinstdrivande organisationer (Presenza, Sheehan, Brent Ritchie, 

2005).  

 

Pike (2008) menar på att DMOs svåraste uppgift, är att konkurrera på en marknad fylld 

av andra DMOs och turismorganisationer, och frågan de måste ställa sig själva är: “Tell 

me what experience you offer me that I can’t find anywhere else’?” (Pike 2008 s.43). 

För att nå ut till potentiella konsumenter, använder DMOs i huvudsak 

destinationsmarknadsföring av olika slag. DMOs måste till att börja med identifiera och 

kartlägga de befintliga resurserna som finns på platsen, och som kan vara attraktiva på 

marknaden, delvis för andra intressenter, men också för potentiella besökare. En viktig 

del i DMOs arbete är sedan att kommunicera och kommersialisera ut dessa resurser på 

marknaden för att locka potentiella besökare. En destination kan nämligen ha många 
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turister resurser, men om dessa inte visas upp, blir destinationen ändå inte mer 

konkurrenskraftig på marknaden (Pike & Page, 2014). 

 

3.1.1 Destination management organisation 

Det har på senare år introducerats ett nytt begrepp inom turismindustrin, Destination 

management organisations. Flera akademiker menar på att förkortningen DMO inte 

längre står för Destination marketing organisations, utan snarare Destination 

management organisations då DMOs idag arbetar med mycket mer än bara 

marknadsföring och försäljning (Pike, 2008). Presenza, Sheehan och Brent Ritchie 

(2005) anser att DMOs idag bör ses som destinationsutvecklare. DMOs arbetar idag för 

att främja de fördelar som finns med att utveckla turism och marketing bör därmed 

bytas ut till management (Ritchie & Crouch, 2003 se Presneza, Sheehan och Brent 

Ritchie, 2005). 

 

DMOs idag bör fokusera allt mer på sociala, miljömässiga och kulturella aspekter och 

inte endast ha den marknadsföringsinriktning man haft tidigare. Hållbar utveckling blir 

allt mer centralt inom turismindustrin och WTO föredrar termen Destination 

management organisation för att på så vis tvinga reseindustrin till att se till hållbar 

utvecklings aspekten. Dagens konkurrenskraftiga marknad gör att det blir allt svårare att 

sticka ut, varpå hållbar utveckling är ett bra medel att arbeta med för att bli mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. Andra aspekter som bör prioriteras av DMOs är 

arbetat med att skapa en attraktiv miljö, en effektiv marknadsposition, samt att leverera 

positiva upplevelser för besökare (Pike, 2008). 

 

Pike och Page (2014) ifrågasätter skiftet från marketing, till management. De menar på 

att management innefattar kontroll över en destination, och de menar på att DMOs inte 

har de resurser, eller det mandat som behövs för att hantera destinationen via 

management. Pike och Page (2014) menar på att DMO som destination management 

organisation, förvirrar då den kontroll och förvaltning management innefattar, inte kan 

upplevas. En DMO har inte kontroll över faktorer så som sophantering, 

parkeringsplatser, renhållning, infrastruktur, kontroll av folkmassor etc. DMOs har även 

en relativt liten kontroll över den levererade kvalitén på besökarens upplevelse, jämfört 

med det som de marknadsför. De har också en mycket liten kontroll över sådant som 
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prissättning, samt övrig marknadsföring som görs, bortsett från de gemensamma 

kampanjer och liknande som genomförs.  

 

3.2 Teoriurval 

Destination marketing organisation är den huvudsakliga teori som ligger till grund för 

arbetet. Diskussionen ovan, kring den korrekta översättningen av DMO och dess 

innebörd är relativt ny. Destination management organisation är fortfarande ett begrepp 

som ännu inte är erkänt, vilket gör att vi i detta arbete endast kommer att behandla den 

första översättningen, DMO som destination marketing organisation. Det är även så att 

Innovasjon Norge, som studeras senare i arbetet, nämner sig själva som destination 

marketing organisation, vilket också stärker vårt resonemang och val av behandling av 

begreppet. Platsmarknadsföring, kommersialisering och destination image är tre övriga 

teorier som kommer att behandlas. Vi anser att dessa tre teorier kan ses som 

nyckelbegrepp för hur en destination framställs och tillsammans ger de en tydlig bild av 

DMOs arbete.  

 

I framtagningsprocessen av den egenskapade modellen, som kommer att presenteras i 

3.6, har även aktiva val gjorts angående vilka teorier vi inte valt att ha med. Begreppet 

destination branding är en teori som skulle kunna ha behandlas i arbetet, men som 

aktivt valts bort. Branding kan på svenska översättas till varumärke, med andra ord en 

varumärkesstrategi som används för att sticka ut på den konkurrensfyllda marknaden. 

Ett brand kan vara sådant som ett namn, en slogan eller liknande som på ett eller annat 

vis identifierar destinationen (Pike, 2008). Destination branding har dock valts bort då 

vi anser att många delar från denna teori, innefattas i platsmarknadsföringsteorin. Teorin 

skulle även ha kunnat fungera som ett komplement till destination image, men då vi valt 

att i arbetet fokusera på symbolik och bilder, anser vi att destination image är mer 

passande än branding. Branding innefattar dock flera aspekter än vad destination image 

gör, men vi tror att det i detta fall endast hade skapat förvirring hos läsaren.  

 

3.3 Platsmarknadsföring 

Valet av platsmarknadsföring som en av huvudteorierna i detta arbete, var relativt 

enkelt. Platsmarknadsföring innefattar flera viktiga aspekter, så som positionering etc. 

vilket gör begreppet intressant. Platsmarknadsföring går hand i hand med det arbete 
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DMO i huvudsak arbetar med, vilket gjorde valet av platsmarknadsföring som teori 

självklar. Då arbetets studie är kopplat till en turistdestination, vilket i detta fall är 

Norge, är en platsmarknadsföringsteori relevant för arbetet. Men vad är då en plats? En 

plats, är inom turismforskning en produkt som både marknadsförs och konsumeras 

(Burns, Palmer & Lester, 2010). En plats kan vara allt från “[...] en stadsdel, en by, en 

stad, en kommun, en region, en nation eller en hel kontinent” (Syssner, 2012 s.11) och i 

denna studie kopplas platsbegreppet i huvudsak samman med en nation.  

 

Syssner (2012) definierar platsmarknadsföring som “ett långsiktigt, strategiskt arbete 

som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats” (Syssner, 2012 

s.11) och menar att “Platsmarknadsföring är ett annat exempel på att bilder och 

berättelser lyfts fram i syfte att förmedla en viss typ av mening och en viss tolkning av 

den kommunala eller regionala verkligheten” (Syssner, 2012 s.41). 
 

Som Pike (2008) diskuterar så handlar marknadsföring inom turism i huvudsak om 

försäljningen av drömmar. En upplevelse är immateriell, föränderlig, har en begränsad 

hållbarhet och är utbytbar. En upplevelse i sig går inte att testa på innan den 

konsumeras, och en destination, till skillnad från en fysisk vara kan oftast bara 

konkurrera på marknaden med den bild av destinationen som kommersialiseras ut till 

konsumenterna (Pike, 2008). Vid marknadsföring av en produkt, tjänst eller 

organisation önskar marknadsföraren att förmedla ut en enad bild av 

produkten/tjänsten/organisationen. Detta bygger på överenskommelser inom 

organisationen om hur man önskar att bygga upp sitt varumärke. Detta skiljer sig dock 

när det handlar om platsmarknadsföring. Den främsta anledningen till detta syftar till att 

på en plats finns flera verksamma organisationer som har olika uppfattningar om vad 

platsen återspeglar. Detta gör att det finns olika, och i vissa fall oförenliga åsikter om 

hur platsen ska förmedlas ut till potentiella gäster genom platsmarknadsföringen 

(Syssner, 2012). Platsmarknadsföring handlar inte endast om att visa upp det som finns 

på platsen, utan det handlar även om att skapa attraktivitet genom ett nätverk mellan de 

människor, intressenter och resurser som finns på platsen, vilket görs genom 

kommersialisering (Ek & Hultman, 2007). Platsmarknadsföring kan ses som en 

utvecklingsprocess som önskar nå ut till delvis potentiella besökare, men även 

befolkningen på platsen samt de intressenter och beslutsfattare som finns på platsen. För 

att nå en effektiv och framgångsrik platsmarknadsföring är det viktigt att befolkningen 
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samt övriga intressenter är eniga med den bild av destinationen som 

marknadsförs (Syssner, 2012).  

 

Lika mycket som att platsmarknadsföring handlar om att framhäva en plats, handlar det 

även om att skilja platsen från andra platser, att sticka ut ur mängden. Det är idag 

nödvändigt att platsmarknadsföra en destination för att konkurrera på den globala 

marknaden (Syssner, 2012). De produkter som erbjuds på marknaden är ofta liknande 

gällande utbud och kvalité, och det är därför viktigt att skapa en varumärkesstrategi, där 

en tydlig image visas upp. Det är denna image som blir symbolen utåt för destinationen, 

och det är utifrån denna som konsumenten väljer eller väljer bort destinationen (Pike, 

2008). DMOs arbete med platsmarknadsföring skiljer sig därför från plats till plats. 

Precis som Syssner (2012) menar på att det handlar om att hitta och framhäva det unika 

som platsen har att erbjuda. Att hitta denna image var dock till en början ett problem för 

de Skandinaviska länderna menar Löfgren (2001). Länder i Europa har en lång tradition 

med turister som besöker deras kulturarv och monument och drar mängder med 

besökare varje år. Detta ville också länderna i Skandinavien göra, problemet här var att 

länderna inte hade den typen av kulturarv och monument som länderna i Europa hade. 

Efter många år med letande efter en kultur som kunde locka till sig turister tog 

turistföreningarna fram vad som kan ses om Skandinaviens kulturarv till världen. Detta 

var den unika natur som Skandinavien har att erbjuda. Det är vår natur som drar turister 

från andra länder till Skandinavien och inte den typ av kultur som finns runt om på 

andra populära turistdestinationer i Europa (Löfgren, 2001).  

 

Med hjälp av platsmarknadsföringen om det unika önskar destinationen att bli 

konsumentens Top of mind awareness. Detta innebär att destinationen, med sin tydliga 

image blir konsumentens självklara val vid val av resa. Det skall vara det första som 

resenären tänker och associerar till när denna blir ressugen (Pike, 2008). Vid 

platsmarknadsföring väljer DMOs aktivt de aspekter som de önskar att synliggöra av en 

destination, för att på så vis locka besökare och skapa en konsumtion på platsen 

(Hultman, 2005 se Ek & Hultman, 2007). Ett effektivt sätt att nå ut till konsumenten, är 

bland annat med hjälp av slogans, som är en viktig komponent i destinationers 

positioneringsarbete (Pike, 2008). Det handlar om att positionera sin destination på 

marknaden, och få destinationen att skilja sig från andra destinationer på marknaden. 

Platsmarknadsföring kan även handla om att DMOs önskar att ersätta en negativ image 
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som finns av destinationen. DMOs arbetar då aktivt med att förändra denna negativa 

bild, genom att platsmarknadsföra destinationen på nytt (Ek & Hultman, 2007). En 

ytterligare stor del som DMOs arbetar aktivt med, är att skaffa sig en förståelse om vad 

det är konsumenterna efterfrågar och vad de har för önskemål, genom att på så vis ligga 

ett steg före (Pike, 2008). En DMO arbetar aktivt med att identifiera destinationens 

potentiella, faktiska, och utvalda besökare. Det handlar om att ta reda på vilka önskemål 

dessa har, samt vad de gillar eller ogillar (Wahab, Crampon & Rothfield, 1976, i Pike & 

Page, 2014). 

 

Day, Skidmore och Koller (2002) skriver om DMOs viktiga roll i arbetet med 

platsmarknadsföring. DMOs arbetar med strategic image management vilket innebär att 

en identifiering av representativa bilder av en destination görs, och sedan kommuniceras 

dessa bilder ut på marknaden och till potentiella konsumenter. Morgan, Hastings & 

Pritchard (2012) menar dock på att arbetet för DMOs blir allt mer komplicerat. I dagens 

samhälle formas ett varumärke allt mer och mer genom media och olika sociala medier, 

vilket gör att det blir svårt att kontrollera de berättelser eller den image som 

konsumenterna kopplar till destinationen. Detta ställer allt högre krav på dagens DMOs, 

den bild som visas av destinationen måste vara tydlig, annars sker lätt misstolkningar 

vilket sprider sig fort i sociala medier.  

 

Inom turism är bilder idag ett av de effektivaste marknadsföringsverktyg som finns 

(Pike, 2008). Ren och Blichfeldt (2011) har gjort studier kopplade till 

platsmarknadsföring. De båda författarna prövar i sin artikel tidigare teorier som menar 

på att en destination endast bör ha one clear image och one clear identity för att minska 

konsumentens förvirring. Ren och Blichfeldt (2011) ifrågasätter detta resonemang och 

menar på att föreställningen om one clear image passar vid marknadsföringen av 

fysiska varor, men vid turism och marknadsföring av destinationer krävs ett annat 

förhållningssätt. En fysisk vara, har få egenskaper, men en destination däremot har flera 

och detta bör också visas upp (Ren & Blichfeldt, 2011).  

 

Ren och Blichfeldt (2011) menar även på att en mångsidig marknadsföring av en 

destination, där flera image och bilder av destinationen visas upp, är till destinationens 

fördel. DMOs bör fokusera på att visa upp en bred bild av destinationen då denna typ av 

marknadsföring kommer att locka fler potentiella besökare, och därmed ökar 
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destinationen sin konkurrenskraft på marknaden. Att som DMO marknadsföra one clear 

image, fungerade för några år sedan, men i dagens samhälle där turisterna blir allt mer 

resvana och söker efter olika saker, är det fel att bara visa upp en bild av en destination. 

Genom att visa upp en mångfacetterad marknadsföring, visar DMO att de har en 

förståelse för dagens självständiga turister och dess uppskattning av mångfald (Ren & 

Blichfeldt, 2011). “We believe that moving away from a rigid system of clarity and 

inevitable simplification does not necessarily result in vagueness or confusion. Rather, 

we propose that it could give rise to an acceptance and subsequent strategic use of the 

diversity of not only the destination, but also its potential visitors” (Ren & Blichfeldt, 

2011 s.432). Ren och Blichfeldt (2011) är dock tydliga med att poängtera att det är 

viktigt att DMOs är medvetna om det faktum att för många bilder av en destination, kan 

leda till förvirring. Balansen mellan för få - och för många bilder är svår, men det är 

denna som man bör ha i åtanke. Om inte fler bilder kan hanteras, kan detta resonemang 

därför få motsatt effekt. 

 

3.4 Kommersialisering 

Kommersialisering syftar enligt Nationalencyklopedin (2014) till att: ”göra (ngt) till 

föremål för vinstgivande affärsverksamhet”. Positiva ekonomiska följder blir ofta 

bidraget från kommersialiseringsprocessen men den kan även bidra med en ökad 

kunskap om det som har kommersialiserats (Book & Eskilsson, 2007). Halewood och 

Hannam, (2001) menar att med hjälp av turism och kommersialisering kan kulturen och 

legitimitet för en plats stärkas. Tillgängliggörs och kommersialiseras exempelvis den 

samiska kulturen så sprids samtidigt den samiska kulturen till fler människor och 

kunskapen om kulturen ökar (Book & Eskilsson, 2007). 
 

Thompson och Tian (2008) har undersökt kommersialiseringsprocessen, utifrån 

skapandet av kommersiella myter för att locka potentiella besökare och bli mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. Kommersiella myter är ofta kopplade till sådant som 

historia och kultur och delvis redan befintliga myter som funnits under en lång tid, men 

även nyskapade myter. Myterna används av bland annat DMOs för att tillgängliggöra en 

destination på marknaden, och för att skapa bilder som etsar sig fast i konsumenternas 

minnen. De kommersiella myterna hjälper därmed destinationen att höja sitt 

identitetsvärde (Thompson & Tian, 2008). Kommersialisering förknippas dock ofta med 
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negativitet då man menar på att kulturer och lokalbefolkning idag allt mer och mer ses 

som en handelsvara för turism och som en försörjningsmöjlighet, istället för att ses som 

den naturresurs som den faktisk är (Cheer & Reeves 2013). 

 

Kommersialiseringsprocessen kan komma att ta form var som helst och idag går det att 

skapa en turismprodukt utifrån i princip ingenting (Thompson & Tian, 2008). Detta är 

Forristal, Xinran och Gyenehee (2014) platsstudie utifrån cikador ett bra exempel på. 

Platsen i sig är inte något speciell, men tack vare det starka bandet till cikador har en 

stark turismprodukt byggts upp. Finns det en stark identitet på platsen är det bara att 

marknadsföra konceptet och nå ut på marknaden (Thompson & Tian, 2008). 

Det finns många som behandlar begreppet kommersialisering i turismsammanhang men 

utan att ange några definitioner av begreppet. Utifrån de texter som har behandlat ämnet 

har vi valt att definiera kommersialisering utifrån turism som att tillgängliggöra något i 

ekonomiskt syfte. Detta är den definition som vi har valt att utgå ifrån i denna studie. 

 

Den grundläggande regeln för att en destination skall uppstå ur en plats syftar till 

attraktioner, infrastruktur och ett utbud av stödtjänster (Bohlin & Elbe, 2007). 

Attraktionerna på platsen är möjliga att koppla samman med den natur och kultur som 

Thompson och Tian (2008) menar synliggörs genom berättelser för att höja 

identitetsvärdet och som syftar till att attraherar turisterna till platsen. “Attraktioner kan 

vara av olika karaktär, bestå av en eller flera komponenter, och uppfattas olika av olika 

personer. Vi kan attraheras av natursköna områden, av kulturupplevelser, av mer 

äventyrliga upplevelser eller av atmosfären hos en plats” (Bohlin & Elbe, 2007 s.13). 

Detta blir på så vis en central bit i kommersialiseringsprocessen, men för att 

tillgängliggöra något som attraherar turister genom en attraktion kräver också, som 

Bohlin och Elbe (2007) skriver, en utvecklad infrastruktur. Därmed blir även 

mobiliteten en viktig utgångspunkt för processen av kommersialisering.  

 

3.4.1 Kommersialisering av platsens attraktioner 

När en plats blir marknadsförd blir platsen även kommersialiserad, platsen blir därmed 

en turismprodukt som avser att locka till sig potentiella besökare. Det kan vara allt från 

städer, regioner och länder som marknadsförs som produkter (Ek & Hultman, 2007). 

Forristal, Xinran och Gyenehee (2014) går djupare ner på ämnet att kommersialisera en 

plats och utgår inte ifrån inramningar som Ek och Hultman (2007) skriver om. Forristal, 
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Xinran och Gyenehee (2014) menar att en plats inte kan uppstå från det tomma intet, 

utan att det är kulturella, naturliga och immateriella aspekter som måste integrera med 

varandra. För att en turismprodukt skall kunna skapas på en plats, måste det finnas vissa 

naturliga resurser på platsen som gör denna unik. Thompson och Tian (2008) menar på 

att kommersialisering i huvudsak handlar om marknadsföringsstrategier, 

turistfrämjande, annonsering och andra marknadsförings metoder som används för att 

höja upp något som finns på en plats, exempelvis naturen eller kulturen. Därefter skapas 

sedan en turismprodukt av denna resurs (Thompson & Tian, 2008), och ett exempel på 

detta är Kinas kalligrafi som på senare år kommit att bli en populär turistattraktion, 

samtidigt som kulturarvet bevaras (Zhang m.fl., 2008). Lokala souvenirer kan säljas och 

kommersialiseras, för att stärka en plats identitet (Trinh, Ryan & Cave, 2014; Kristen 

och Dallen, 2011).  
 

Karl Vorlaufer (1999) har gjort studier som visar på att kommersialisering, istället för 

att förstöra kulturer, snarare bevarar kulturer och viktiga kulturföremål. Det blir enklare 

att upprätthålla en kulturell identitet med hjälp av turism (Vorlaufer, 1999), men det är 

en viktig balansgång. Turism har visat sig ha positiva fördelar för lokalbefolkningen på 

så vis att lokalbefolkningen får en allt starkare koppling till sin kultur tack vare turism, 

men det finns också undersökningar som visar på att denna typ av ”bevarande” av 

kultur, även för med sig negativa påföljder för lokalbefolkningen. Som exempel tas byar 

som nekats el, för att detta inte anses vara autentiskt och därmed skulle komma att 

förstöra turisternas känsla då de besöker platsen (Cole, 2007). Cole (2007) menar på att 

vi måste skilja på begreppen kulturell handelsvara och ägande. Det är lokalbefolkningen 

som är mittpunkten i turismen och det är därmed viktigt att befolkningen får behålla 

kontrollen över kommersialiseringsprocessen. 

 

Vid marknadsföring av en destination är det vanligt att destinationens historia lyfts fram 

i marknadsföringen. Det finns de som väljer att marknadsföra sin destination genom en 

tragisk och mörk historia, samtidigt som andra väljer att marknadsföra mer lyckliga 

historiska händelser. Men det talas även om destinationer som har marknadsfört sig 

genom en historia om hur staden eller destinationen har gått ifrån en tragisk mörk 

period till vad platsen är idag (Högdahl, 2007). Historia kan vara en stark faktor till 

varför en destination är betydelsefull idag, och det som människor finner intressant går 
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att marknadsföra. Det gäller dock att inte dra marknadsföringen av historien för långt, 

för kommersialisering handlar i slutändan om ekonomisk vinning (Nilsson, 2007). 

 

I andra fall kan kommersialisering handla om att förmedla ett budskap om vad 

destinationen står för. Detta skriver Book och Eskilsson (2007) om när de förklarar hur 

destinationer idag vill förmedla det unika, annorlunda och till viss del exotiska som 

finns. Detta har bland annat gjorts genom att destinationer profilerat sig som ”gay 

friendly” och där med skapat sig en image om att vara öppna och att alla är välkomna 

genom olika gay-event. Detta har givetvis lockat till sig homosexuella men också 

besökare som tycker att detta låter spännande och annorlunda (Book & Eskilsson, 

2007). Det finns idag även en tydlig koppling mellan hur en destination marknadsförs 

och destinationens historia. Här väljer destinationen att berätta sin historia i 

kommersialiserande syften där berättelsen kan grunda sig i faktiska händelser på platsen 

(Nilsson, 2007), hur platsen har förändrats genom tiden (Högdahl, 2007) eller att 

förmedla en berättelse om vad platsen står för (Book & Eskilsson, 2007). 

 

Huvudsyftet med kommersialisering blir där med, eftersom kommersialisering handlar 

om ekonomisk vinning (Book & Eskilsson, 2007), att synliggöra en destination och 

förflytta konsumtionen genom att attrahera köpkraft (Hultman, 2007). Det en DMO vill 

få till genom kommersialisering är att skapa en image för destinationen (Nilsson, 2007). 

Hultman (2007) anser att om en plats inte är attraktiv och gör sig bra på bild, kommer 

kunderna att välja en annan produkt som är mer attraktiv. Därför är det viktigt att det 

som kommersialiserar är det som anses vara mest attraktivt och att veta vad som måste 

prioriteras bort från kommersialiseringen är minst lika viktigt som att veta vad som bör 

finnas med. Vid kommersialiseringen av en plats, lyftes oftast sådant som natur och 

kultur fram och platsen går ifrån att vara endast en plats, till ett konsumtionsobjekt. De 

sevärdheter, den mat och dryck, de aktiviteter eller de evenemang som marknadsförs, är 

det som skall få konsumenten fast vid platsen. De symboler som visas upp är de som 

säljer upplevelser (Hultman, 2007) och detta går ihop med det Nilsson (2007) menar 

med att skapa en bra image för platsen.  
 

3.4.2 Mobilitetens inverkan på kommersialisering 

Martinez (2012) har forskat kring hur kommersialisering påverkar 

ursprungsbefolkningen. Han har sett hur försäljningen av kulturer har gått från att vara 
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något som endast de rika fick chans att ta del av till att bli något som den globala 

marknaden idag får uppleva. ”Everywhere, everything, and everyone become part of the 

marketplace” (Martinez 2012 s.551). Anledningen till att kultur idag har blivit för alla 

beror till stor del av att vi lever i ett mobilt samhälle. Det gör att det idag finns 

möjligheter som inte fanns för några år sedan och detta påverkar även 

kommersialiseringsprocessen. Det blir enklare att nå ut med sin produkt på marknaden. 

Hannam, Butler och Paris (2014) fortsätter med att turism idag är integrerat i 

människors vardagsliv. Det finns idag teknologiska förutsättningar med transportmedel 

som flygplan, bil och tåg som förr i tiden bara var en dröm. 

 

Det är inte bara den fysiska ”förflyttnings-aspekten” av mobilitet som har påverkar 

dagens kommersialiseringsprocess. Williams (2013) anser att dagens teknologiska 

samhälle med sina bokningssystem och liknande har gjort att det har blivit lättare att nå 

ut med sin turismprodukt. Mobiliteten har gjort att efterfrågan på turism är större nu är 

vad den någonsin har varit, vilket har lagt en grund för att kommersialisering ska kunna 

ta plats.  
 

Det är möjligt att sammanfatta kommersialiseringsprocessen som en central del inom 

turismen. Turism skapas utifrån plats, kultur och natur som människor önskar att se. Här 

blir kommersialiseringen den delen som tillgängliggör detta för den potentiella 

besökaren, en produkt som attraherar denne (Thompson & Tian, 2008). Av denna 

anledning anser vi att detta är en viktig del att ta upp för denna studie. Vikten ligger vid 

DMOs arbete där kommersialiseringsprocessen ingår som en aktiv del för att nå ut med 

den turismprodukt som landet önskar att förmedla. Genom den löpande texten som 

behandlat kommersialisering har det påvisats att detta begrepp kan ta olika form. Det 

har syftat till att berätta myter om en plats(Thompson & Tian, 2008), att lyfta fram 

något speciellt som finns på platsen (Book och Eskilsson, 2007) och att tillgängliggöra 

något på marknaden.  Med andra ord det unika som platsen har att erbjuda som lyfts 

fram i marknadsföringen (Thompson & Tian, 2008). Detta är precis vad vi önskar att få 

ut av denna del. Att lyfta på locket till vad man arbetar med som DMO, att förmedla ut 

en image genom att tillgängliggöra något i ekonomiskt syfte.   
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3.5 Destination image 

Begreppet destination image kan betraktas utifrån två olika synvinklar, antingen utifrån 

den image destinationen och DMO önskar att förmedla ut till potentiella besökare, eller 

så syftar begreppet till den image och uppfattning konsumenter skaffar sig om en 

destination (Kelly & Nankervis, 2001). Den bilden som förmedlas ut, behöver därmed 

inte stämma överens med den bild som mottags av konsumenten (Sonnleitner, 2011). I 

detta arbete kommer bara den senare av definitionerna av begreppet att behandlas. Den 

första definitionen har aktivt valts bort då vi ser att turistens uppfattning om en 

destination i detta fall, är mer central än den förmedlade bilden. Vi anser att destination 

image som DMOs förmedlade bild, går hand i hand med platsmarknadsföring vilket gör 

att denna aspekt indirekt ändå behandlas i arbetet. Här nedan kommer dock båda att 

förklaras, för att på så vis ge en djupare förståelse för teorin, men senare i arbetet är det 

bara destination image, som de potentiella besökarnas uppfattning av destinationen som 

kommer att behandlas.  

 

Destination image som den förmedlade bilden från DMOs, är en effektiv metod för en 

destination att använda för att nå ut till potentiella besökare. Det finns i huvudsak fyra 

kriterier DMOs bör arbeta med för att skapa en attraktiv destination image, bilden som 

visas upp måste vara valid, believable, distinctive och den måste ha appeal (Kotler, 

Haider & Rein, 1993). DMOs önskar att påverka besökarnas beslutsfattandeprocess 

genom att locka besökare till att välja just deras destination. Det faktum att en 

turismprodukt är immateriell gör att är marknadsföringen blir allt viktigare och kraven 

på DMOs allt högre. Genom att förmedla ut en tydlig destination image, förminskas 

också den risk som finns om att bilden och uppfattningen av destinationen skall komma 

att missuppfattas (Sonnleitner, 2011). En bild eller image av en destination är en av de 

viktigaste faktorerna när en potentiell besökare väljer vilken destination han/hon vill 

besöka. DMOs önskar att visa upp en så pass positiv bild av destinationen som möjligt, 

men bilden måste vara realistisk. Om bilden som visas upp inte stämmer överens med 

verkligheten, kommer detta att resultera i missnöjda besökare (Vaughan & Edwards, 

1999).  

 

Som nämnt ovan, kommer vi i arbetet att fokusera på destination image som 

konsumentens uppfattning om en destination. Crompton (1979) definierar destination 
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image som “[...]an attitude, and comprised of belief, ideas, and impressions that a 

tourist possesses towards a destination” (Crompton, 1979, i Suwaree Ashton, 2014 

s.282), vilket är en sammanfattning av olika delar som konsumenter väljer att associera 

till en plats, (Pike, 2008), besökarens totala intryck om destinationen (Mossberg & 

Kleppe, 2005). Dessa associationer kan bland annat komma ifrån DMOs 

platsmarknadsföring (Pike, 2008) baserat på de bilder som marknadsförts ut till 

konsumenten (Ren & Blichfeldt, 2011), men det kan även skapas utifrån andra 

informationskällor så som sociala medier, word of mouth och liknande (Pike, 2008). 

Olika personer kan se på en och samma destination på olika vis, vilket gör att en 

destination i sig har oändligt många destination image kopplade till destinationen 

(Kotler, Haiden & Rein, 1993).  

 

Människor upplever saker och ting olika, och vi blir lockade av olika attribut (Kelly & 

Nankervis, 2001). De potentiella besökarna samlar in olika typ av information för att 

skapa sin destination image, och den platsmarknadsföring DMO skickar ut är en del av 

denna information, vilket kan ses som en länk i ett större nätverk (Pike, 

2008).  Destination image kan ses som den sammanfattning och förenkling den 

potentiella besökaren han eller hon har av den information han eller hon samlar in, 

(Kotler, Haider & Rein, 1993) alltså en subjektiv tolkning om något. Dessa tolkningar 

är antingen cognitive, affective, conative, eller en kombination av dessa (Pike, 2008). 

Besökarnas sence of place skiljer sig därför åt (Kelly & Nankervis, 2001). Den bild 

konsumenten har av destinationen, påverkar personens val av destination, men även 

utvärdering och framtida kopplingar till destinationen (Hosany, Ekinci & Uysal, 2007). 

Gunn (1988, i Pike, 2008) menar på att destination image i huvudsak skapas på två sätt, 

antingen organiskt eller påtvingat. Organiskt syftar till en påverkan av allt från sådant 

som vi lär oss i skolan, till massmedia. Till den organiska påverkan tillhör även ett 

fysiskt besök på platsen. Den påtvingade påverkan av en destination image, förknippas 

oftast med marknadsföring. 

 

3.6 DMOs framställningsprocess av en destination 

Vi har valt att skapa en modell utifrån de valda teorierna som presenteras ovan, för att 

visa på hur dessa, likt en sammanhängande process länkas samman med varandra. Vi 

har valt att kalla modellen för DMOs framställningsprocess av en destination. 
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Anledningen till att modellen har tagit form är för att påvisa en bild av den 

sammanhängande processen som en DMO har att arbeta med utifrån en bild 

skapelseprocess. Med detta menar vi både den bild som DMO förmedlar ut och den 

uppfattade bilden, destination image, som den potentiella besökaren har av 

destinationen. Det är inte alltid att bilden överensstämmer mellan det förmedlade och 

det uppfattade värdet. Detta är därför en viktig process att arbeta med. Av den 

anledningen anser vi att denna modell kan starta utifrån vilken del som helst, beroende 

på om man har en oönskad image, eller önskar ha eller om man önskar att förmedla ut 

en ny image. Modellen bygger på en annars invecklad process och vi väljer att med 

hjälp av dessa begrepp att förenkla processen och påvisa DMOs utmaningar. Vidare 

motiverar vi valet att utforma en modell genom att på detta sätt tydliggöra teoriernas 

samverkan med avsikt att besvara vår frågeställning och syfte. 

 

DMO avser kärnan i modellen och kan ses som länken mellan de olika delarna i 

processen. Det finns ingen tydlig början eller slut i processen då detta beror på vad man 

väljer att studera för fenomen, men för att vara tydliga kommer vi att förklara modellen 

utifrån ett tidsperspektiv. Vi kommer att börja med att förklara destinationens del i 

processen, varpå platsmarknadsföring, kommersialisering, besökaren, destination image 

och till sist kopplingen tillbaka till destinationen kommer att förklaras. Destinationen 

kan, tillsammans med den potentiella besökaren ses som två centrala punkter i 

processen. Det är dessa DMOs vill länka samman med hjälp av olika hjälpprocesser, 

vilka i detta fall är platsmarknadsföring, kommersialisering och destination image. De 

två första, platsmarknadsföring och kommersialisering arbetar DMOs aktivt med, och 

har en stor påverkan på. Destination image är däremot en process DMOs inte påverkar, 

men denna kommer sedan att indirekt påverka DMOs arbete, vilket gör att processen i 

sin helhet går att förklara utifrån en cirkel.  

 

Det en DMO till och börja med måste göra, för att kunna göra destinationen attraktiv för 

potentiella besökare, är att ta reda på vilka resurser destinationen har och vilka av 

resurserna som bör visas utåt. DMO måste kartlägga och finna sina starkaste kort som 

de tror lockar besökare och bidrar till att destinationen blir konkurrenskraftig. När detta 

sedan har gjorts, är DMOs främsta roll är att samordna de olika intressenterna och 

aktörerna på destinationen. Det krävs ett aktivt arbete för att se till att dessa arbetar mot 

samma mål och förmedlar samma bild av destinationen. När destinationens viktigaste 
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resurser sedan är identifierade och intressenterna samordnade (Pike & Page, 2014), är 

det dags för DMO att platsmarknadsföra destinationen. DMO måste nu skapa en 

varumärkesstrategi, där de bilder, budskap och liknande man anser vara representativa 

för destinationen visas upp. Målet med varumärkesstrategin är att destinationen skall bli 

besökarens Top of mind awareness, vilket görs med hjälp av platsmarknadsföring (Pike, 

2008). När platsmarknadsföringen sedan tagit vid, är det viktigt att kommersialisera ut 

det önskade budskapet till de potentiella besökarna. Det är nu destinationen skall göras 

tillgänglig på marknaden (Hultman, 2007), för att attrahera potentiella besökare, vilket i 

sin tur för med sig köpkraft och ekonomisk vinning. DMOs måste ställa sig frågor som, 

vad önskar vi att sprida kunskap om (Book & Eskilsson, 2007)? Men lika viktigt som 

att kommersialisera ut vad man anser skall locka potentiella besökare, så måste DMOs 

göra det aktiva valet och välja bort vilka delar de inte önskar att kommersialisera ut på 

marknaden (Hultman, 2007).  

 

Potentiella besökare lockas av olika saker, vi människor är selektiva om vilka bilder, 

meddelanden som vi lockas av och som får vår uppmärksamhet. Besökares minnen och 

associationer om något, kan ses som ett närverk av information. Den kommersialisering 

av en destination DMO skickar ut, kan ses som en länk i besökarens minne. Denna 

information kopplas sedan samman med ytterligare länkar och associationer från andra 

informationskällor kopplade till destinationen. Dessa länkar, resulterar sedan i den 

destination image som besökaren har av en destination, alltså besökarens uppfattning 

om platsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 DMOs framställningsprocess av en destination 
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Besökarens destination image, kommer därmed att påverka DMO, och organisationens 

arbete i det långa loppet, även om DMO inte själva påverkar denna process. DMO måste 

ta hänsyn till besökarnas destination image, för att senare kunna anpassa sin 

platsmarknadsföring utifrån denna (Pike, 2008).  
 

Processen är nu tillbaka där den startade, alltså på destinationen. Men som nämnt ovan, 

kan processen ta sin början var som helst i processen. Det kan, som DMO vara smart att 

efter att processen tagit vid, ta reda på den destination image besökarna har och utifrån 

denna sedan komma fram till om förändringar i platsmarknadsföringen behöver göras. 

Behöver destinationen kanske ett starkare och tydligare varumärke eller implementera 

en tydligare positioneringsstrategi? 
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4 Innovasjon Norge 
Upplägget för detta kapitel syftar till att studiens empiriska material kommer att 

presenteras. Empirin för Destination marketing organisation, Platsmarknadsföring 

samt Kommersialisering bygger på intervjun med Innovasjon Norge. Bildanalysen 

ligger till grunden för empirin som behandlas för Destination image. Dessa kommer att 

presenteras och analyseras direkt i förhållande till arbetets teoretiska resonemang. 

Efter varje del följer sedan en delslutsats, för att ge ytterligare tydlighet. 

 

 

4.1 Destination Marketing Organisation 

Innovasjon Norge är en organisation 

som arbetar med sektorerna: Turism, 

Mat från havet, Lantbruk, Marina, Olja 

och gas, Hälsosatsning, Energi och 

miljö. Detta gör att arbetet med turism 

endast är en av de uppdrag 

organisationen har fått tilldelat 

(Innovasjon Norge, 2015). Innovasjon 

Norge-Turism avser dock den enda 

delen som avhandlas utifrån detta 

DMO-sammanhang. Visit Norway benämns som Innovasjon Norges viktigaste 

marknadsföringskanal till den potentiella besökaren. Det betyder i sin tur att Visit 

Norway inte är en egen organisation utan endast ett namn, ett ansikte utåt, som 

Innovasjon Norge opererar med till besökare. Utifrån detta är det möjligt att säga Visit 

Norway används i kommunikation med konsument och organisationens namn, 

Innovasjon Norge, används i business to business (B2B) sammanhang (Ørjasæter 

Solhaug, 2014-12-12). 

 

En destination marketing organisations uppgift är i huvudsak att främja turism på en 

destination (Pike & Page, 2014), och “Innovasjon Norge som en icke-vinstdrivande 

organisation kan och skall förvalta norska statliga pengar för att på bästa sätt bidra till 

en ökad lönsamhet i norsk reseindustri” (Ørjasæter Solhaug, 2014-12-10). Detta görs 

Figur 2 DMOs framställningsprocess av en destination - 
DMO 
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bland annat genom att profilera Norge för potentiella besökare i Norge och utomlands 

på marknaden och i media (Ørjasæter Solhaug, 2014-12-10). DMOs arbete handlar till 

stor del om att samordna mindre turistorganisationer på en destination (Pike, 2008) och 

idag arbetar Innovasjon Norge aktivt med olika samarbeten med Norges destinationer 

och övriga intressenter (Ørjasæter Solhaug, 2014-12-10). Det är viktigt att få 

destinationen att skilja sig från mängden (Per Arne Tuftin, 2014) och ställa sig frågan 

om vad vi kan erbjuda som inte finns någon annanstans (Pike, 2008), och därför är 

Innovasjon Norge tydliga med att visa på hur de önskar att Norge skall framstå (Per 

Arne Tuftin, 2014). 

 

DMOs arbetar inte endast med att marknadsföra och synliggöra en destination (Pike, 

2008) utan det handlar till stor del om att skapa förutsättningar för turism på en plats 

(Franklin, 2014). Detta går att koppla till det faktum att Innovasjon Norge arbetar aktivt 

med att öka en långsiktig lönsamhet hos de norska reseföretagen. Detta görs bland annat 

genom olika seminarier, kurser och program som erbjuds för att öka kompetensen inom 

reseindustrin. Olika nätverksprogram och närverksordningar har också skapats för att på 

så vis öka samarbetet mellan de olika intressenterna inom den norska resenäringen 

(Ørjasæter Solhaug, 2014-12-10). På dagens allt mer konkurrenskraftiga marknad (Pike, 

2008) blir innehåll och kvalité allt viktigare och Innovasjon Norge arbetar aktivt med att 

bidra med en hög kompetens, och att på så vis fungera som en rådgivare för den norska 

resenäringen (Per Arne Tuftin, 2014). 

 

4.2 Delslutsats Destination Marketing Organisation 

Innovasjon Norge är i huvudsak organisationen som arbetar med Norges turism och att 

profilera och synliggöra Norge på marknaden, både utomlands, och på hemmaplan. 

Utifrån denna organisation, har sedan Visit Norway skapats, som kan ses som Norges 

ansikte utåt. Samordning är en stor del av DMOs arbete, och Innovasjon Norge arbetar 

aktivt med att samordna de olika destinationerna i Norge då det är viktigt att rätt bild av 

Norge visas upp. De har ett starkt samarbete med övriga intressenter inom den norska 

reseindustrin för att på så vis kunna profilera Norge likvärdigt och därmed bli mer 

konkurrenskraftiga och sticka ut på marknaden. Organisationen arbetar dock inte endast 

med profilering och marknadsföring då dagens konkurrenskraft ställer allt högre krav på 

kvalité och innehåll. DMOs skapar de förutsättningar som behövs för att turism skall 
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kunna skapas. Vi ser därför att Innovasjon Norge har en viktig roll för turismen i Norge. 

Detta berör såväl deras arbete för att aktivt öka de norska reseföretagens lönsamhet och 

att bidra som stöd med allt från information till hög kompetens.  

 

4.3 Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring handlar om att välja de aspekter av destinationen, man önskar att 

synliggöra för potentiella besökare (Hultman, 2007). I Norges platsmarknadsföring är 

huvudbudskapet aktiva naturupplevelser (Ørjasæter Solhaug, 2014-12-10). En effektiv 

platsmarknadsföringsmetod är 

användningen av slogans (Pike, 2008) 

och Norge har idag en slogan de i 

huvudsak positionerar sig med, 

“Powered by nature” och på Visit 

Norways hemsida står det även citat 

som: “The most dramatic and rich 

fjord and costal experience in the 

world” (Visit Norway, 2014d). 

Platsmarknadsföring handlar i 

huvudsak om att få en destination att sticka ut ur mängden och svara på frågan, vilka 

upplevelser kan landet erbjuda som inte går att finna någon annanstans (Syssner, 2012)? 

Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) säger att det i huvudsak är den norska naturen som gör 

Norge unik. Men Norge kan även erbjuda unika upplevelser i form av aktiviteter i fjord 

och fjällandskap, som åtminstone inte finns i vår del av världen. Olika aktiviteter lyfts 

därför fram, så som fiske, skidåkning, cykling, vandring, klättring och paddling för att 

visa på, och lyfta fram de unika upplevelserna Norge har att erbjuda (Ørjasæter 

Solhaug, 2014-12-10). Vidare som Löfgren (2001) menar på har det dock inte alltid 

varit enkelt för de Skandinaviska länderna att hitta en tydlig positionering. 

Turistföreningarna identifierade dock efter några år Skandinaviens unika kulturarv, 

nämligen vår natur. Detta går i sin tur att koppla till det Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) 

menar att det är viktigt att positionera sig på ett unikt, attraktivt och trovärdigt sätt. Idag 

är konkurrenskraften hård och Norge behöver därmed en tydlig positionering för att 

kunna sticka ut ur mängden. Då Norge i sig är ett relativt dyrt land att resa till, blir en 

tydlig positionering gentemot potentiella besökare allt mer viktigt. Priset är idag en stor 

Figur 3 DMOs framställningsprocess av en destination - 
Platsmarknadsföring 
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anledning till varför besökare väljer bort Norge som besöksmål, och därför är det viktigt 

att locka med annat, så som extraordinära upplevelser (Visit Norway, 2014a). 

 

En destination består ofta av flera olika organisationer, med olika uppfattning om vad 

destinationen återspeglar. Detta faktum gör att en stor del av platsmarknadsföring 

handlar om att ena de olika intressenterna och organisationerna på destinationen, så att 

en överenskommen bild av destinationen marknadsförs utåt. En effektiv kommunikation 

mellan destinationens intressenter är nödvändig för att destinationen skall enas, och bli 

konkurrenskraftig på marknaden (Syssner, 2012). Innovasjon Norge har idag, 

tillsammans med sina viktigaste kunder, ett marknadsstrategiskt råd där de arbetar för 

att se till att det är en enad bild av Norge som marknadsförs ut på marknaden. Här 

arbetar de fram en gemensam profilering av Norge som skall representera hela den 

Norska reseindustrin. I detta råd finns bland annat de största destinationerna inom 

Norge representerade men även flygbolag, kryssningsbolag och liknande intressenter är 

inkluderade. “Det markedsstrategiske rådet skal bidra til å utvikle strategier, 

markedsprioriteringer, aktiviteter og budsjetter [budgetar] for den markedsrelaterte 

reiselivssatsingen [turismsatsningen] i Innovasjon Norge” (Ørjasæter Solhaug, 2014-

12-10).  

 

Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) ser även internet och sociala medier som en viktig 

kommunikationskanal som kan användas för att stärka relationerna mellan landets olika 

destinationer. Även då Norge som destination består av flera mindre destinationer med 

egna varumärken, stärker sociala medier varumärket Norge då kommunikationen 

mellan de olika destinationerna i landet stärks. Innovasjon Norge ser därför digitala och 

sociala medier som en viktig kanal att arbeta mot (Ørjasæter Solhaug, 2014-12-10). 

Idag blir kraven på DMOs allt högre och högre och DMOs arbete med 

platsmarknadsföring allt mer komplicerat. Detta beror delvis på spridningen av sociala 

medier där det är svårt att kontrollera vad som skrivs om destinationen (Morgan, 

Hastings & Pritchard, 2012). Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) anser att sociala medier 

med dess möjliga spridning av negativa kommentarer, till viss del kan komma att 

förstöra bilden av Norge, jämförande med den bild som de själva önskar att visa upp. 

Han menar dock på att trotts de negativa effekterna, så för sociala medier med sig flera 

möjligheter. Det är viktigt att vara mottaglig mot även de negativa uppfattningar om 

landet som finns, och de negativa kommentarer som skrivs på sociala medier. 
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Innovasjon Norge ser det som att även de har ett stort ansvar i att hålla sig uppdaterade 

på olika sociala medier, för att kunna bemöta kritik. En missnöjd kund kan omvandlas 

till en nöjd kund om destinationen visar ett intresse för kunden (Ørjasæter Solhaug, 

2014-12-10). Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) menar på att internet även kan vara en 

mycket viktig kanal, då det är här de positiva besökarnas kommentarer syns: 

“Utmaningen är att få alla involverade partners att uppmana deras nöjda kunder att 

skriva om det” (Ørjasæter Solhaug, 2014-12-10). 

 

Ren och Blichfeldt (2011) tror på att en mångsidig marknadsföring är till destinationens 

fördel, men arbetet med detta är inte helt enkelt. Fler bilder kan skapa förvirring, men 

om organisationen kan hantera detta faktum är en mångsidig platsmarknadsföring att 

föredra. Visas flera bilder och aspekter av en destination upp, lockas även fler besökare. 

Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) förklarar att varumärket Norge i huvudsak positioneras 

på marknaden utifrån: Spektakulära fjordar och naturfenomen, Kustkultur, 

Naturbaserade aktiviteter samt Mat (främst lokal fisk och sjömat). Fresh, real, 

adventurous och open-minded är sedan de kärnvärden organisationen arbetar med att 

marknadsföra (Visit Norway, 2014e). Det har på senare tid även påvisas en trend på den 

svenska marknaden att matupplevelser efterfrågas vilket gör att detta nu kommer att få 

ett större utrymme i marknadsföringen framöver (Robert Nygårdshus, 2014), då en 

mycket central del av DMOs arbete handlar om att skaffa sig en förståelse om 

konsumenternas efterfrågan och önskemål (Pike, 2008). 

 

Precis som Pike (2008) tar upp, är bilder ett av de mest kraftfulla verktyg att arbeta med 

inom marknadsföring. Bilden av Norge bör visa på natur och kultur, samt att Norge är 

en plats för aktivt deltagande och sociala upplevelser. Bilderna som visas upp skall 

förmedla en wow-effekt av den norska kulturen med hjälp av fräscha och rena färger. 

Bilderna ska väcka känslor och förmedla ett budskap om att bilden endast skulle kunna 

vara från Norge. Bilder av Norge bör även visa upp en variation av årstider för att visa 

på att du som besökare kan uppleva Norge året runt (Visit Norway, 2014f). I 

marknadsföring där flera bilder visas upp, så som i en broschyr, bör flera aspekter av 

Norge visas upp. Kultur och natur, eller aktiviteter och mat (främst lokal fisk och 

sjömat) bör representeras i bilden. Naturen bör kombineras med en interaktion av 

människor, så som interaktioner mellan turister och lokalbefolkning samt olika aktiva 

situationer. Det bör även visas upp olika attribut som kan kopplas samman med 
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“Norweginness”, så som lokalbefolkning, städer och byar samt kulturella sevärdheter 

(Visit Norway, 2014f). 

 

4.4 Delslutsats Platsmarknadsföring 

Målet med platsmarknadsföring är att sticka ut från massan, och detta gör Innovasjon 

Norge genom sin profilering och platsmarknadsföring som i huvudsak sammanfattas 

genom begreppen Fresh, real, adventurous och open-minded. Det är främst det Norska 

naturlandskapet som platsmarknadsförs ut på marknaden, delvis med hjälp av sloganen 

“Powered by nature”. Det är i huvudsak den norska naturen Norge kan erbjuda till 

potentiella besökare, som inte går att finna på någon annan plats i världen, vilket även 

går hand i hand med Löfgrens (2001) text om att det är naturen länderna i Skandinavien 

kan konkurrera med, gentemot de övriga länderna i Europa. Norge marknadsför naturen 

tillsammans med olika aktiviteter, vilket visar på de olika och unika upplevelser Norge 

som land kan erbjuda. Det faktum att Norge är ett relativt dyrt land att resa till, gör 

svaret på frågan, vilka upplevelser kan landet erbjuda som inte går att finna någon 

annanstans, allt mer central. Vi anser dock att Innovasjon Norge besvarar frågan väl. Vi 

ser en tydlig medvetenhet hos Innovasjon Norge, då de förstår att de, för att locka 

potentiella besökare till landet trots det dyra priset, måste de sticka ut på marknaden och 

erbjuda unika upplevelser, vilket de gör med hjälp av organisationens slogan, värdeord 

och positionering. 

 

En central del i DMOs arbete handlar om att lyssna till konsumenterna, och skaffa sig 

en förståelse om vilka önskemål och vilken efterfrågan som finns. Detta anser vi Norge 

är väl medvetna om, då de blivit mer medvetna om den svenska marknadens 

efterfrågan. På senare år har de svenska besökarna allt mer kommit att efterfråga norska 

matupplevelser och detta kommer därför nu framöver få ett större utrymme i den 

Norska platsmarknadsföringen mot den svenska marknaden. Detta visar på att 

Innovasjon Norge är lyhörda gentemot sina konsumenter och deras efterfrågan. Som 

DMO är det viktigt att platsmarknadsföra sig för att sticka ut på den konkurrenskraftiga 

marknaden, men att samordna ett lands marknadsföring är inte helt enkelt. Detta 

samordningsproblem löser dock Innovasjon Norge då det finns ett marknadsstrategiskt 

råd för att skapa och upprätthålla en aktiv kommunikation mellan Norges mindre 

destinationer. Rådet stärker Norges varumärke på så vis att de tillsammans arbetar fram 
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en profilering vilket i sin tur gör att Norges destinationer arbetar mot gemensamma mål 

vad det gäller Norges platsmarknadsföring och därmed blir mer konkurrenskraftiga på 

marknaden. Men i dagens allt mer teknologiska samhälle finner vi även ytterligare hot 

mot destinationer, nämligen spridningen av negativa berättelser och kommentarer via 

sociala medier. Innovasjon Norge arbetar dock aktivt med att bemöta den kritik som 

uppstår här och ser istället sociala medier som en tillgång, vilket vi tycker är bra. Det 

finns här möjligheter att omvandla missnöjda kunder, till nöjda, samt att det faktiskt är 

här de positiva besökarnas kommentarer syns. 

 

Men när det kommer till att marknadsföra turism är bilder ett av de starkaste verktygen 

att jobba med. För Innovasjon Norge är det viktigt att de bilder som går att se på deras 

hemsida visar på sociala upplevelser och ett aktivt deltagande. De ska även visa på natur 

och kultur och en variation av olika årstider för att marknadsföra att Norge är ett land att 

besöka året runt. Utifrån den studie Ren och Blichfeldt (2011) gjort, anser de att flera 

bilder av en destination bör visas upp för att locka fler besökare, vilket Norge också gör. 

Frågan är dock om en allt för bred bild av Norge har visats upp? 

 

4.5 Kommersialisering 

“There is so much to do and see in Norway, and everything is so accessible. I can 

explore extraordinary nature, experience a thriving culture and enjoy exciting local 

food, which makes my holiday complete. Norway makes me feel part of nature. It is 

fresh, dramatic and unspoilt, and an incredible playground for lots of exciting activities. 

A holiday in Norway is a priceless adventure. I return from Norway invigorated and 

enriched by experiences that will make a lasting impression.” (Visit Norway, 2014b) 

 

Detta är den berättelse som Innovasjon 

Norge önskar att besökaren skall 

berätta vidare efter ett besök i landet. 

Det syftar då till det önskade 

förmedlade värdet av resan vilket gör 

att de berättelser som Innovasjon 

Norge vill kommersialisera ut till de 

Figur 4 DMOs framställningsprocess av en destination - 
Kommersialisering 



Att	  turismifiera	  ett	  land	  

	  
 

40 

potentiella besökarna bygger till stor del på naturbaserade aktiviteter, naturfenomen, 

kustkultur samt mat (främst lokal fisk och sjömat) (Ørjasæter Solhaug, 2014-12-10). 

Berättelsen skall förmedla en bild som visar på en stor tillgänglighet till den 

spektakulära naturen. Innovasjon Norge önskar att påvisa detta genom både synliga 

tecken, så som naturbilder, men också genom tolkningssymboler i bilderna. Detta 

skriver Innovasjon Norge själva om på hemsidan och menar att symboler för den stora 

tillgängligheten i landet skall påvisas i bilder som förmedlas från destinationen. På 

bilderna skall vägar, bilar och övriga kategorier som räknas till infrastrukturen visas för 

detta syfte (Visit Norway, 2014f). Detta går att göra kopplingar till den forskning som 

Thomson och Tian (2008) utförde. De menar på att det är viktigt att berätta myter om 

destinationen för att locka till sig potentiella besökare samt öka konkurrenskraften på 

destinationen genom kommersialiseringsprocessen. Myterna skall göra så att en bild av 

destinationen fastnar i konsumentens minne och att på så sätt höja identitetsvärdet för 

destinationen. Förutom detta skall myterna bidra till att tillgängliggöra destinationen på 

marknaden (Thomson och Tian, 2008) där Innovasjon Norge har tagit det ett steg 

längre. För att inget frågetecken skall uppstå om den faktiska tillgängligheten i landet 

skall detta påvisas tydligt genom bilder som kommersialiseras ut som en del av myterna 

(Visit Norway, 2014f). 

 

Enligt vår definition av kommersialisering inom turism så handlar detta om att 

tillgängliggöra något i ekonomiskt syfte. Detta går dock inte alltid ihop med hur alla 

DMOs arbetar, där Innovasjon Norge är en av dessa. Innovasjon Norge är en 

organisation som inte arbetar utifrån egna ekonomiska mål, utan är en organisation som 

skapar ekonomiska förutsättningar för intressenter och aktörer i Norge (Ørjasæter 

Solhaug, 2014-12-10). Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) menar dock att tillsammans 

med sina samarbetspartners förs en dialog om olika mål som sätts upp som bland annat 

berör ekonomiska mål. Målen stärker bland annat Brand Norway (Ørjasæter Solhaug, 

2014-12-10), vilket är organisationens egen benämning varumärket för Norge (Visit 

Norway, 2014c). Andra mål berör arbetet för att öka gästdygnen i Norge och, det 

viktiga arbetet med kommunikationskanalen visitnorway.com (Ørjasæter Solhaug, 

2014-12-10).  
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4.5.1 Kommersialisering av platsens attraktioner 

Ek och Hultman (2007) menar på att så fort en plats blir marknadsförd blir platsen 

kommersialiserad och genom detta även tillgänglig. Detsamma sker med en attraktion 

eller en aktivitet. Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) menar att de prioriterade områdena 

som Innovasjon Norge önskar att tillgängliggöra för den svenska marknaden syftar till: 

• Spektakulära fjordar och naturfenomen 

• Kustkulturen 

• Naturbaserade aktiviteter 

• Mat – främst lokal fisk och sjömat 

 

Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) påvisar därmed att Innovasjon Norge arbetar främst 

med att marknadsföra aktiva naturupplevelser, vilket summerar upp det landet 

tillgängliggör. Flera utav de aktiviteter som finns att göra i Norge är oftast inte unika för 

just Norge. Skidåkning, vandring, fiske, shopping och mat, etc. finns att göra i många 

andra länder också. Det som gör Norge unikt och varför Innovasjon Norge väljer att 

marknadsföra aktiva naturupplevelser är just den unika naturen som finns i 

landet.  Vilket kan sammankopplas med vad Forristal, Xinran och Gyenehee (2014) 

diskuterar om huruvida platser inte bara kan uppstå, natur, kulturella och immateriella 

aspekterna måste integrera. För att en plats ska bli attraktiv att besöka. Ørjasæter 

Solhaug (2014-12-10) trycker på naturfenomen så som fjordar, kustkultur, berg och 

norrsken som en del av det unika som Norge vill leverera ut till potentiella besökare. 

Det handlar om att få svenskar att uppleva Norge genom aktiviteter ute i naturen och där 

med uppleva de fenomen som inte går att hitta i Sverige. Thompson och Tian (2008) 

menar att kommersialisering handlar om att genom marknadsföring höja upp något på 

platsen, exempelvis natur eller kultur, vilket leder till skapandet av en turismprodukt. 

När en plats blir förmedlad ska detta göras genom ett budskap som berättar om platsen. 

Budskapet som förmedlas är vad som är unikt, exotiskt och annorlunda, vilket gör att 

destinationen blir attraktiv för potentiella besökare (Book & Eskilsson, 2007). Här ser vi 

ett samband genom hur viktig det är att en plats blir marknadsförd på rätt 

sätt.  Ørjasæter Solhaug (2014-12-10)menar på att det är viktig att marknadsföra sina 

aktiviteter genom sin fantastiska natur. Det budskapet är vad som tillslut blir Innovasjon 

Norges turismprodukt till den svenska marknaden.  
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Vorlaufer (1999) och Cole (2007) menar båda två på att lokalbefolkningen är viktig i 

kommersialiseringen av en plats och produkt. Det är lokalbefolkningen som i många fall 

skapar platsen eller produkten och måste behålla kontrollen. Innovasjon Norge påvisar 

tydligt i uttalandet av prioriterade områden att lokal sjömat och fisk som en viktig del av 

den marknadsföring som Innovasjon Norge vill nå ut med till potentiella svenska 

besökare. Det är även viktigt att turismen blir hållbar för lokalbefolkningen som längs 

kusterna (Ørjasæter Solhaug, 2014-12-10). Detta kan då visa på Vorlaufers (1999) och 

Coles (2007) teorier om att lokalbefolkningen är viktig, och framför allt genom hur 

Innovasjon Norge väljer att satsa på den lokala fiskeindustrin som många längs kusterna 

jobbar med. 

 

Kommersialiseringens påverkan av kulturen och naturen i landet har delade meningar 

mellan forskare. Vorlaufer (1999) menar på att kommersialisering är något positivt och 

hjälper till att bevara det som omvandlats till en turismprodukt. Cole (2007) menar i sin 

tur att som en del av kommersialiseringsprocessen står att bevara det autentiska som 

centralt. Detta betyder att lokalbefolkningen blir begränsade i sitt handlande på platsen 

på grund av turismens efterfrågan. Ett ytterligare uttalande ifrån Cheer och Reeves 

(2013) påvisar att det är viktigt att se kulturen och naturen som en naturresurs och inte 

en handelsvara, vilket det i många fall gör idag. För att kommersialiseringsprocessen av 

Norge skall få en så positiv och bevarande utveckling som möjligt menar Ørjasæter 

Solhaug (2014-12-10) att Innovasjon Norge ser på hållbarhet som ett mycket prioriterat 

område. Detta i förhållande till de negativa aspekter som kommersialiseringsprocessen 

kan medföra och påvisar därför att hållbar turism är något som de arbetar aktivt med.  

 

Som en del av detta arbete har Innovasjon Norge introducerat projektet Bærekraftig 

Reiseliv [Hållbar turism] 2015. Projektet syftar till att turismen i Norge skall, i sin 

värdeskapande process, bygga på ett hållbart förhållningssätt (Innovasjon Norge, 

2014a). Resultatet för de resmål som medverkar i projektet är en tilldelning av en 

märkning, i form av en certifiering, från Innovasjon Norge att resmålet håller en hållbar 

inriktning i sitt arbete. Detta skall på så sätt vara ett sätt för resmålen i Norge att 

kvalitetssäkra sitt resmål genom sitt ansvar för de negativa aspekter som turismen 

medför. “Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker 

sosiale verdier [värderingar] og er økonomisk levedyktig [lönsam]” (Innovasjon 

Norge, 2014b). 
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4.5.2 Mobilitetens inverkan på kommersialisering 

Kommersialiseringen diskuterades tidigare i sammanhanget med mobilitet där Martinez 

(2012) menar att kulturen idag blivit allt mer tillgänglig tack vare mobilitetens 

utbredning. Det finns idag flera teknologiska utvecklade metoder som har gjort det 

mycket lättare att nå ut på marknaden genom internet men det finns även teknologier 

som har gjort det lättare för turisten att resa (Williams, 2013). Människor idag har också 

tagit turismen och resandet till en del av det vardagliga livet, vilket också påverkar 

kommersialiseringen som i slutändan leder till att platserna blir allt mer exploaterade 

(Hannam, Butler & Paris, 2014). Ørjasæter Solhaug (2014-12-10) berättar att 

Innovasjon Norge har hemsidan Visit Norway, som är den plattform de når ut med till 

potentiella besökare när det kommer till hemsida. Innovasjon Norge har också en egen 

Facebook sida som också ligger under namnet Visit Norway, detta för att kunna erbjuda 

potentiella besökare mer uppdaterad information. På Facebook-sidan ger Visit Norway 

sina besökare möjligheten till en tvåvägs-kommunikation, vilket Ørjasæter Solhaug 

2014-12-10) menar både är positivt och negativt då detta kan leda till att besökare 

skriver negativa kommentarer på hemsidan vilket andra kan läsa. Innovasjon Norge 

följer den teknologiska utveckling som Hannam, Butler och Paris (2014) samt Williams 

(2013) har diskuterat i sina teorier, vilket idag är ett måste för att nå ut till potentiella 

besökare.  

 

4.6 Delslutsats Kommersialisering 

Vi ser tydligt att Innovasjon Norge är en DMO som inte har till huvuduppgift att 

inbringa ekonomisk vinning i första ledet, utan snarare i andra ledet vilket syftar till 

lokala intressenter och aktörer. Detta gör att Innovasjon Norge tillgängliggör 

turismprodukter i landet för en ekonomisk vinning till de lokala intressenterna och 

aktörerna. DMOs arbetar olika med ekonomiska mål, då vissa arbetar direkt mot att göra 

en ekonomisk vinning genom det som kommersialiseras ut. Vilket i sin tur gör att vår 

definition av kommersialisering inom turism stämmer in på såväl ekonomiskt drivande- 

som icke-ekonomiskt drivande DMOs - att tillgängliggöra något i ekonomiskt syfte. 

 

Tillgänglighet är något som Innovasjon Norge arbetar starkt med att visa på i sina 

bilder, besökare ska enkelt kunna se hur det går att ta sig till platsen i de bilder som 
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finns att tillgå. Kommersialisering som teorierna säger handlar i grunden om att 

tillgängliggöra något på marknaden, det vill säga att en plats marknadsförs genom olika 

kanaler ut till potentiella besökare. Detta görs genom att visa upp vad som är unikt för 

platsen och skicka ett budskap om varför en besökare ska ta sig till platsen. Detta är 

något vi anser att Innovasjon Norge gör, då de berättar att de tydligt vill 

kommersialisera ut det som gör destinationen unikt och värd att besöka. Förutom detta 

tar Innovasjon Norge tillgängliggörandet ytterligare ett steg då de vill påvisa att och hur 

en besökare kan ta sig till den unika platsen genom att framhäva infrastruktur som en 

del av budskapet. Detta för att inga frågetecken om huruvida det är möjligt att ta sig till 

de kommersialiserade turismprodukterna. 

 

Kommersialiseringen av Norge mot den svenska marknaden bedrivs genom fyra 

stycken prioriterade områden. Dessa är spektakulära fjordar och naturfenomen, 

kustkulturen, naturbaserade aktiviteter samt mat främst då genom lokal fisk och sjömat. 

Vilket vi anser vara bra, då detta ger en inramning om vad landet vill nå ut med och 

framför allt sätter det upp riktlinjer om vad som ska höjas upp i kommersialiseringen. 

De flesta kommersialiseringsteorier tar upp att det är viktigt att lyfta upp något som är 

unikt och kan locka besökare till platsen och det är anledningen till varför något blir 

kommersialiserat. Utifrån detta resonemang anser vi att Innovasjon Norge har fått fram 

en tydlig och bra bild att nå ut med till potentiella besökare genom sina fyra områden.  

 

Innovasjon Norge följer den teknologiska utveckling som sker i världen. Vilket 

teorierna säger är ett måste. Det finns både hemsida, bokningssystem och en Facebook-

sida för tvåvägskommunikation. Precis som teorierna påvisar måste dessa aspekter idag 

finnas för att DMOs ska hänga med på marknaden och underlätta i sin marknadsföring.  

 

4.7 Destination image 

Pike (2008) hänvisar till destination image som en summering av olika intryck som 

associeras till en plats med andra ord, precis som Mossberg och Kleppe (2005) menar, 

att det syftar till det totala intrycket om en destination. Pike (2008) menar vidare på att 

associationer en destination image uppkomst kan grunda sig på material ifrån 

platsmarknadsföringen som DMOs förmedlar ut. I detta fall tillämpas material ifrån 

platsmarknadsföringen ifrån Innovasjon Norge och blir därmed, enligt teorin, en 
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utgångspunkt för skapandet av en 

destination image. Sammanställningen 

av bilderna som publicerats i 

broschyren påvisar därmed 

indikationer på vilka värden som 

plockas upp av betraktaren genom 

bilderna och ger Norge en destination 

image. Den destination image som 

skapas genom denna typ av 

undersökning, återkopplas till det 

Gunn (1988, i Pike, 2008) påvisar som påtvingat. Vilket är kategoriserat till 

marknadsföring ifrån destinationen, dit det är möjligt att kategorisera broschyren Norge 

- i fickformat 2014. 

 

Utifrån detta påvisas faktiska värden i bilderna och därmed även tendenser mot hur 

destinationen uppfattas genom att beskåda broschyren. Precis som Kotler, Haiden & 

Rein (1993) påvisar finns det många olika destination image kopplat till en och samma 

destination, vilket är fallet även här. Men genom att göra en beskådning av bildernas 

innehåll i stora drag, vilket har gjorts här, går det ändå att påvisa tendenser till den 

destination image som Norge får kopplat till sig. Nämligen en destination som erbjuder 

ett rikt naturlandskap där det finns stora möjligheter att utföra naturbaserade aktiviteter 

av olika slag. Bilderna i broschyren visar att Norge är ett land där upplevelser och 

aktiviteter i alla dess form tar plats. 
 

Här nedan kommer resultatet från den bildanalys som gjorts, att presenteras. Först följer 

frågan, varpå resultatet på frågan sedan presenteras, där resultatet på hur många av 

bilderna som representerades av de olika alternativen visas. Vissa av frågorna har fler 

svarsalternativ, men detta står då angivet. Under varje fråga, sker sedan ett kort 

resonemang om det resultat som redovisats. Kodningsschema samt kodningsmanual 

finns redovisat i Bilaga 2, bilderna som studerades finns i Bilaga 3 och resultatet 

redovisas i Bilaga 4. 

 

Figur 5 DMOs framställningsprocess av en destination - 
Destination image 
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Figur 6 Bildanalys - Fråga 1 

Av de bilder som finns i broschyren kan vi se tydligt att natur är den kategori som är 

mest representerad, detta kan vara för att Innovasjon Norge vill visa upp aktiviteter i 

naturen och då blir kultur inte lika prioriterad. 

 

 
Figur 7 Bildanalys - Fråga 2 

Innovasjon Norge väljer att lyfta fram fyra stycken kommersialiserade turismprodukter 

mot den svenska marknaden. Detta syftar till Naturfenomen, Kustkulturen, 

Naturbaserade aktiviteter samt Mat (främst lokal fisk och sjömat). Det påvisas en tydlig 

representation av turismprodukten naturbaserade aktiviteter i toppen av dessa bilder. 

Anmärkningsvärt är dock det faktum att turismprodukten mat är underrepresenterade i 

broschyren, då detta ska vara en tydlig produkt att nå ut med enligt Innovasjon Norge. 

Annat-kategorin syftar till bilder där ingen av de fyra turismprodukterna passade in på 

bildens innehåll. 
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Figur 8 Bildanalys - Fråga 3 

Vi ser en tydlig överrepresentation av vår-sommar bilder, vi anser dock att resultaten 

kan vara svår tolkat då flertalet bilder är ifrån en bergsmiljö där det ibland finns snö, 

vilket kan göra att det blir svårt att definiera om det är vår-sommar eller höst-vinter. Det 

vi fick gå på var hur personerna på bilderna var klädda, för att urskilja årstiden. Trots 

detta anser vi att vår-sommar bilder är de bilder som är mest representerade i 

broschyren. 

 

 
Figur 9 Bildanalys - Fråga 4 

De flesta bilder i broschyren är tagna på dagen. Anledningen till detta tror vi är att 

Norge försöker visa på sin vackra natur och kultur och detta kan bli svårt om bilderna 

inte är tagna i dagsljus. 
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Figur 10 Bildanalys - Fråga 5 

Innovasjon Norge har valt att framhäva naturen och landskapet till största delen i sin 

broschyr. 

 

 
Figur 11 Bildanalys - Fråga 6 

Utifrån svarsalternativen går det att utläsa att Naturmiljön var den som presenterades i 

de flesta bilderna. Denna fråga var konstruerad på så sätt att alternativa miljöer, utifrån 

det förmedlade värdet ifrån destinationen, skulle kunna ta sin form och påvisas. Genom 

svaret visas dock att Innovasjon Norge håller sin linje mot Naturmiljön som den största 

representationen. 

 

 
Figur 12 Bildanalys - Fråga 7 & Fråga 8 
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På den största delen av bilderna som finns i broschyren väljer Innovasjon Norge att ha 

människor på. Utifrån dessa bilder valde vi att se till hur människorna på bilden 

agerade. Här visas en ganska lika representation mellan aktiva och passiva människor. 

Dock en liten överrepresentation av antalet passiva personer på bilderna. 
 

 
Figur 13 Bildanalys - Fråga 9 

Nästan alla bilder i broschyren visar på någon form utav aktivitet eller upplevelse. Vi 

ser en tydlig överrepresentation utav aktiviteter och naturupplevelser vilket kan bero på 

att Innovasjon Norge vill marknadsföra aktiva naturupplevelser. 

 

 

 
Figur 14 Bildanalys - Fråga 10 

Flertalet av bilderna visar inte till en tydlig infrastruktur, med detta menar vi att det inte 

påvisas möjligheter att ta sig till platsen, att detta inte visas tydligt på bilderna.  

 

4.8 Delslutsats Destination image 

Genom bildanalysen, som är kopplad till Innovasjon Norges förmedlade värden ifrån 

platsmarknadsföring och kommersialiseringen, påvisas indikationer till hur Norges 

destination image uppfattas utifrån bilderna. Vi menar att det är möjligt att, utifrån den 
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övergripande analysen, utläsa att Innovasjon Norge till största del påvisar bilder i sin 

broschyr som syftar till naturen. Den kommersialiserade turismprodukt som 

representeras i flest bild är naturbaserade aktiviteter i en vår-sommarmiljö som sker 

under dagtid. Det orörda naturlandskapet och naturmiljön var till en större 

representation än landsbygden respektive kulturmiljön. Överlag fanns det människor 

med på de flesta bilderna där dessa var relativt lika fördelade mellan passiva och aktiva 

människor. Av den förstnämnda fanns det dock en liten högre representation. Bilderna i 

broschyrer påvisade även ett fokus på naturupplevelser med en representation av att 

tillgängligheten i landet inte påvisades i flertalet av bilderna. 
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5 Diskussion av delslutsatser 
Kapitel 5 kommer att behandla de tidigare nämnda delslutsatserna från kapitel 4. Dessa 

kommer nu att diskuteras ytterligare och därmed även sättas i relation till varandra för 

att ge läsaren en tydligare bild, innan arbetets slutsats presenteras i nästkommande 

kapitel. 

 

 

DMOs arbete med kommersialisering, att tillgängliggöra något i ekonomiskt syfte, 

samtidigt som organisationen är en icke vinstdrivande organisation är en central del. 

Efter att nu ha studerat DMO fenomenet en längre tid, förstår vi att detta arbete inte är 

helt enkelt, men Innovasjon Norge är väl medvetna om sin uppgift. Vi ser tydligt att 

organisationen är medvetna om att organisationen i huvudsak finns till för att 

tillgängliggöra turism i landet. Organisationen arbetar inte endast med sådant som 

platsmarknadsföring och liknande aktiviteter, utan arbetar aktivt för att samordna Norge 

som turistdestination, samt att bidra med stöd, information och kompetens. Det faktum 

att Norge har ett marknadsstrategiskt råd, ser vi som något mycket positivt. Detta visar 

på att Innovasjon Norge som DMO är medvetna om det faktum att om destinationen 

skall kunna bli konkurrenskraftig på marknaden, krävs det en gemensam profilering och 

att destinationerna i landet arbetar mot gemensamma mål. Det faktum att Norge som 

destination är i sig är relativt dyr är att resa till, gör detta allt mer viktigt. Innovasjon 

Norge är medvetna om att priset är ett stort hinder vilket vi ser positivt på. Detta visar 

på att organisationen förstår att de behöver erbjuda extra ordinära upplevelser, och att 

det krävs ett hårt arbete för att locka potentiella besökare. 

 

Innovasjon Norge lyfter fram fyra turismprodukter i sin platsmarknadsföring av Norge 

som kommersialiseras ut på marknaden. Dessa avser: spektakulära fjordar och 

naturfenomen, kustkulturen, naturbaserade aktiviteter och mat (främst lokal fisk och 

sjömat). Det är möjligt att se dessa som de upphöjda prioriterade värdena mot den 

svenska marknaden. Utifrån bildanalysen påvisas naturbaserade aktiviteter på flest 

antal bilder och blir därmed mest representerad. Spektakulära fjordar och naturfenomen 

samt kustkulturen visas också genomgående i broschyren med en jämn utbredning. En 

underrepresentation anser vi dock att mat (främst lokal fisk och sjömat) fått i bilderna. 
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En förutsättning för att en attraktiv destination skall kunna skapas, är att lyssna på 

konsumenternas önskemål och efterfrågan. Matupplevelser tas upp som en ökad 

efterfrågan ifrån den svenska marknaden och en viktig turismprodukt att marknadsföra 

enligt Innovasjon Norge. Trots detta påvisas en låg representation av matupplevelser i 

form av främst lokal fisk och sjömat. Vilket indikerar på att denna turismprodukt inte 

fått det utrymme som den förtjänar, då den är en viktig del av det förmedlade värdet 

ifrån destinationen.  

 

Det ovanstående resonemanget, angående Norges val av att i huvudsak 

platsmarknadsföra och kommersialisera fyra turismprodukter, går dock att ifrågasätta 

utifrån den studie Ren och Blichfeldt (2011) gjort. Balansgången mellan att förmedla 

för få, respektive för många bilder av en destination är svår. Att visa upp flera bilder 

och dimensioner av ett land, kan vara till fördel, men tyvärr kan detta även skapa 

förvirring. Frågan är därför om Norge som land inte snarare hade tjänat på att 

platsmarknadsföra och kommersialisera kanske två turismprodukter, istället för fyra? 

 

Innovasjon Norge arbetar aktivt med att förankra en tillgänglighet i bilderna som 

förmedlas av landet. Detta i syfte att visa att det är möjligt att ta sig fram i ett land med 

berg och fjordar som kan uppfattas som otillgängligt. Utifrån bilderna menar vi dock att 

infrastruktur, och därmed även tillgänglighet, inte påvisas i den utsträckning som 

Innovasjon Norge trycker på är så viktig för landets framställning. Detta bygger på vi på 

det faktum att 35 stycken av totalt 61 stycken bilder inte påvisar någon form av 

infrastruktur enligt de definitioner som Innovasjon Norge uppgett. Den säsongsvariation 

Innovasjon Norge önskar att visa upp av landet, är tyvärr svår att urskilja utifrån den 

bildanalys som gjorts. Det är till största del vår-sommarbilder som visas upp, och höst-

och vinterbilderna blir tyvärr underrepresenterade, vilket inte stämmer samman med 

Innovasjon Norges ambitioner om Norge som ett land som går att besöka året runt. 

Norge positionerar sig även som ett land där sociala upplevelser och aktiviteter ska 

kunna ta plats. Naturbaserade aktiviteter och aktiviteter i sig representeras i ett flertal av 

de bilder som analyserats. Även människor fanns representerade på de flesta av de 

analyserade bilderna. Det som går att ifrågasätta är dock att på människorna på dessa 

bilder i de flesta fall var passiva, istället för aktiva vilket däremot inte stämmer samman 

med ambitionen om sociala upplevelser och aktiviteter.  
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Innovasjon Norge arbetar aktivt för att hänga med dagens teknologiska utveckling, 

vilket visar på en tydlig medvetenhet om samhällets utveckling hos organisationen. Det 

faktum att Innovasjon Norge, samt Visit Norway delvis har egna hemsidor samt då 

Norge har en Facebook-sida är en indikation på att organisationen är väl medveten om 

att idag måste ett nytt, mer digitalt arbetssätt tillämpas. Det är viktigt att hänga med i 

den teknologiska utvecklingen, och förstå innebörden av att synas på internet, delvis på 

olika typer av sociala medier. Den teknologiska utvecklingen för dock med sin nya hot, 

och arbetet för DMOs blir allt svårare och svårare. Negativa kommentarer sprider sig 

fort, och bilden av en destination kan lätt misstolkas. Innovasjon Norge ser dock i 

huvudsak den teknologiska utvecklingen och de sociala medierna som en tillgång vilket 

vi tycker är positivt. De arbetar aktivt för att möta negativa kommentarer och omvandla 

missnöjda besökare till nöjda, och för att visa sig synliga, vilket visar på en 

medvetenhet. 
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6 Slutsats 
I detta sista kapitel kommer studiens slutsats att presenteras. Det resonemang som förts 

i kapitel 5 kommer att ytterligare bearbetas, samt att en slutsats kring vår modell DMOs 

framställningsprocess av en destination, kommer att göras. Studiens syfte och 

frågeställning kommer att besvaras och som sista del i arbetet presenteras studiens 

kunskapsbidrag. 

 

 

Vi anser att modellen, Framställningsprocessen av en destination, fyller sin funktion 

med att förklara en annars relativt komplicerad process. Vi konstruerade modellen för 

att påvisa en förenklad bild av processen, men vi anser samtidigt att modellen inte 

missar några övergripande aspekter. Utifrån modellen har det varit möjligt att arbeta 

fram väsentlig information som står i relation till varandra. DMOs arbete förklarat 

utifrån platsmarknadsföring och kommersialisering ligger till en stark grund, i så väl 

teori som i verkligheten, till att skapa bilden av en destination. Dessa värden var sedan 

möjliga att applicera och utgå ifrån för att se om de uppfattade värdena var dem samma 

som de förmedlade. Destination image, som den sista delen av modellen har varit mer 

komplicerad att behandla. Teorin förklarar DMOs arbete mer indirekt, då de potentiella 

besökarnas destination image i slutändan kommer att påverka destinationen, och DMOs 

arbete. Vi anser att vår modell inte varit komplett utan denna destination image då en 

viktig del av DMOs arbete, är starkt sammankopplat till de potentiella besökarnas 

uppfattning och i slutändan har en destination image en indirekt påverkan på DMOs 

arbete. Vi menar även att modellen hjälp oss att besvara syftet, vilket var att öka 

förståelsen för DMOs arbete. 

 

Innovasjon Norge menar själva att det är viktigt att lyfta fram vissa saker i bilderna ifrån 

destinationen. Detta syftar till bland annat tillgänglighet, en variation i årstider samt 

aktiviteter. Resultatet ifrån bildanalysen visar dock indikationer på att majoriteten av 

bilderna inte uppfyller detta krav. Utifrån tillgängligheten anser vi därför att Innovasjon 

Norge bör lägga till fler symboler för infrastruktur, i form av bland annat vägar och 

transportmedel i de förmedlade bilderna för att påvisa en hög tillgänglighet i landet. Vi 

menar att tanken bakom strategin är noga och väl genomtänkt, men vi efterfrågar ett 

ökat antal bilder som syftar till detta. Vi menar inte att alla bilder skall fånga dessa 
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symboler, men att majoriteten av bilderna skall påvisa denna tillgänglighet på ett tydligt 

sätt. Variationen av årstiden som skall visas upp, får inte heller det utfall som 

Innovasjon Norge önskar att påvisa. Vår-Sommarbilder var överrepresenterade, vilket 

förvånade oss då vi trodde att Höst-Vinterbilder och då framförallt skidåkning skulle få 

ett stort utrymme i broschyren.  För att tydligt visa på att Norge är ett land som går att 

besöka året runt, bör höst och- vinterbilder representeras tydligare. Ett alternativ skulle 

vara att bygga upp broschyren efter de olika säsongerna och påvisa de unika upplevelser 

och platser som går att besöka under dessa perioder. På detta vis skulle en variation av 

årstider, samt en tillgänglighet av Norge året runt tydligare visas upp.  

 

Det aktiva deltagandet är dock svårare att analysera. Resultatet av bildanalysen blev att 

de flesta av människorna som fanns representerade på bilderna var passiva, det var 

samtidigt relativt många som var aktiva. Det svåra men denna fråga var att vi endast såg 

till vad som hände på bilden utan att göra några tolkningar. För att försöka hålla 

tolkningarna borta ifrån analysen valde vi därför, som nämnt tidigare, att se till rörelser i 

bilden och utifrån detta avgöra om personen var passiv alternativ aktiv. Vi är medvetna 

om att bildanalysen i detta arbete är delvis subjektiv, trots att en kodningsmanual har 

tagits fram, och begränsad till ett intryck ifrån endast bilderna som användas i 

broschyren. Men vi anser att detta i alla fall ger indikationer på vad det förmedlade 

värdet, i form av skapandet av en destination image, ifrån bilderna står för.   

 

Vi anser att Innovasjon Norge lyckas med att förmedla ut de kommersialiserade 

turismprodukterna spektakulära fjordar och naturfenomen, kustkulturen och 

naturbaserade aktiviteter på ett utbrett sätt i sin broschyr. Det finns dock en mycket 

högre representation av naturbaserade aktiviteter än de andra två nämnda 

turismprodukterna, vilket vi endast ser som något positivt då aktiviteter är ett viktigt ord 

för Innovasjon Norge att nå ut med. Genom det framkomna resultatet visas även en 

mycket låg representation av mat (främst lokal fisk och sjömat). Vi ser dock en möjlig 

förklaring till detta faktum. Den empiriska insamlingen som gjordes är daterade till 

augusti respektive december 2014. Broschyren i sin tur publicerades redan i januari 

2014 vilket är mer än ett halvår innan resterande information samlades in. Vi ser därför 

att en möjlig förklaring blir att en efterfrågan om matupplevelser i Norge har vuxit fram 

och har ändrat marknadsstrategin för den svenska marknaden under det senaste året. Av 

den anledningen är fokuseringen lågt på matupplevelser. Utifrån detta resonemang anser 
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vi att Norge bör satsa mer på marknadsföring och bilder kopplat till Norska 

matupplevelser i 2015 års broschyr. Då en av de viktigaste delarna av 

platsmarknadsföring är att känna till kundens efterfrågan och önskemål, är det viktigt att 

ta hänsyn till dessa för att öka sin konkurrenskraft på marknaden. 

 

Turismprodukten mat (främst lokal fisk och sjömat) behöver en starkare 

marknadsstrategi för att lyftas fram i marknadsföringen. Detta skulle kunna göras 

genom att koppla samman landets olika turismprodukter, som i praktiken skulle betyda 

att fyra produkter blir två. Vi anser att det skulle vara till Innovasjon Norges fördel att 

marknadsföra spektakulära fjordar och naturfenomen samt naturbaserade aktiviteter 

som en produkt då båda syftar till att framhäva och uppleva naturen som en unik resurs, 

vilket också påvisas i broschyren. Kustkulturen och mat (främst lokal fisk och sjömat) 

skulle genom denna strategi att kopplas till en gemensam turismprodukt. Båda syftar till 

att framhäva Norges kust och det kusten har att erbjuda, nämligen mat. Vi menar att en 

bild av kustkulturen, i form av fiskebyar, kobbar och skär samt fiske skulle kunna 

komma att framhäva en attraktiv och gemytlig produkt mot den svenska marknaden. 

Det är inte negativt att erbjuda många kommersialiserade turismprodukter, men det kan 

bli krångligt för den potentiella besökaren att skapa en tydlig bild av destinationen. 

Genom att kombinera dessa turismprodukter skulle en tydligare bild bli möjlig att 

förmedla ut till den svenska marknaden. Detta utifrån det faktum att turismprodukterna 

idag inte är så starka och åtskiljande. Genom detta ifrågasätter vi, till viss del, Ren och 

Blichfeldts (2011) resonemang om att en flerdimensionell marknadsföring är att föredra 

istället för one clear image. I Norges fall utifrån de fyra produkter de idag marknadsför 

menar vi att Norge måste satsa på att skapa en one clear image, och sedan när denna är 

väl etablerat går det att hitta variationer i landet som visar på att Norge är ett land med 

flera dimensioner. 

 

Studien har bidragit till ett kunskapsbidrag på så vis att den Norska DMO, Innovasjon 

Norge, får en kunskap om hur deras positionering stämmer överens med det som 

förmedlas ut till en svensk marknad. Då studien haft en semiotisk infallsvinkel, genom 

bildanalysen, kommer Innovasjon Norge få kunskap om vilka symboler, och tecken det 

i huvudsak är organisationen kommersialiserar ut till de potentiella besökarna i Sverige. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
 

 

INTERVJUFRÅGOR 
 
Den studie som vi nu håller på med utgår ifrån att se hur Destination Marketing 
Organisations (DMO) arbetar. Huvudfokus ligger på att se till den 
platsmarknadsföring som görs av en destination för att sedan förmedlas ut till 
potentiella besökare. Vi önskar även att se till hur DMOs väljer att kommersialisera ut 
kultur, natur eller till och med historia i syfte att attrahera potentiella besökare. 
 

Intervjun kommer att gå till så att vi delar in frågorna efter kategorierna DMO, 
Platsmarknadsföring och Kommersialisering. En bakgrund kommer att ges till vissa 
av frågorna, som vi sen önskar att få svar på hur ni tillämpar i ert arbete eller hur ni 

ställer er till resonemanget. 
 

 
Destination Marketing Organisation 
 
Fråga 1:  
 
Destination Marketing Organisations (DMO) syftar till organisationer som har till 
uppgift att marknadsföra en destination. Till denna kategori placeras ni in, och vi 
undrar därför hur ni ser på er uppgift? Beskriv på vilket sätt ni i huvudsak arbetar? 
Vilka har ni att förhålla er emot, och vilka samarbeten finns? 
 
 
Fråga 2:  
 
DMOs arbete handlar i många fall att attrahera potentiella besökare att besöka landet 
och av den anledningen blir många länders officiella DMOs en icke-vinstdrivande 
organisation. Hur skulle ni förklara att ert arbete ser ut utifrån denna bakgrund? 
 
 
Platsmarknadsföring 
 
Fråga 3:  
 
Hur positionerar ni er på marknaden i förhållande till liknande destinationer? 
    
 
Fråga 4:  
 
Inom platsmarknadsföring finns det ofta ett dilemma, då det finns fler verksamma 
organisationer som har olika uppfattningar om hur deras del av platsen bör uppfattas. 
Hur hanterar ni detta och vilka svårigheter finns i övrigt med att samordna ett land i 
marknadsföringssyfte? 
 
 
 



 

II 

 
 

 

 

 

 

Fråga 5:  
 
Forskare inom platsmarknadsföring har olika uppfattning om hur en destination skall 
marknadsföras. Vissa menar på att man endast bör ha en enad bild av destinationen, 
likt marknadsföring av produkter och varor. Andra menar på att det är viktigt att visa 
upp fler bilder av destinationen för att påvisa en levande plats. Dessa bilder får dock 
inte blir för många då det inte skapar en helhet och där med komma att skapa 
förvirring hos de potentiella besökarna. På vilket sätt utgår ni ifrån hanteringen av 
förmedlingen av bilder/värden av er destination?     
    
 
Fråga 6:  
 
Dagens samhälle, med dess spridning av sociala medier och olika typer av forum, kan 
snabbt få en negativ påverkan av turisters uppfattning av en plats. Hur ser ni på detta 
fenomen? Anser ni att det har blivit svårare att förmedla ett enat varumärke i dagens 
samhälle, nu när spridningen av genom sociala medier har ökat? 
     
 

Kommersialisering 
 
Fråga 7:  
 
Vilka turism-resurser i landet anser ni är viktiga att synliggöra för besökaren, och 
vilken berättelse om destinationen förmedlar ni ut och hur förmedlas denna ut? 
 
Fråga 8:  
 
Kommersialisering handlar om att tillgängliggöra något inom turism i ekonomiskt 
syfte. Flera DMOs idag arbetar dock inte mot ekonomisk vinning, men indirekt 
genererar ekonomiska fördelar till landet. Detta i förhållande till att DMOs i många 
fall kommersialiserar platser för att attrahera potentiella besökare. Hur arbetar ni 
utifrån detta resonemang? Har ni ekonomiska mål att arbeta efter eller andra mål? 
 
 
Fråga 9:  
 
Risken med kommersialisering är att en destination synliggörs så pass mycket att 
detta leder till förstörelse av en plats. Hur förhåller ni er till detta i er marknadsföring? 
Hur arbetar ni med detta utifrån en hållbars synpunkt? 
 
Övrigt 
 
Fråga 10: 
 
Vilka upplevelser kan landet erbjuda som inte går att finna någon annanstans? 
    



 

III 

Bilaga 2 Manual till bildanalys 

 
 

 

 

 

MANUAL TILL BILDANALYS 
 
 
 
Fråga 1: Vad uttrycker bilden? 
 
Kultur: Bilden visar övervägande på kultur, det är kulturen som fångar vår uppmärksamhet. 
Den miljö som människan på ett eller annat vis skapat. Hit räknas exempelvis byggnader, 
städer och civilisatio, traditioner, historiska miljöer.  
Natur: Bilden visar övervägande på natur, det är detta som fångar vår uppmärksamhet. Hit 
räknas den orörda miljön, så som Växter, djur, landsformer.  
En kombination av kultur och natur: Bilden tar upp lika mycket av natur och 
kulturaspekter. Ingen av dem överrepresenteras, men båda finns med på bilden.            
 
 
Fråga 2: Vilken av Norges kommersialiserade turismprodukter 
representerar bilden? (fler alternativ får väljas) 
 
Spektakulära fjordar och Naturfenomen: Hit räknas bland annat fjordar, berglandskap, 
midnattsol och norrsken. 
Kustkulturen: Hit räknas i huvudsak den norska kustlinjen, bland annat städer och 
samhällen längtst kusten  
Naturbaserade aktiviteter: Aktiviteter där besökaren på ett eller annat vis får integrera med 
naturen, det skall finnas ett direkt samband mellan människan och naturen. Hit räknas allt 
ifrån mer lugna aktiviteter, till de mer extrema.  
Mat: Hit räknas olika typer av gastronomiska upplevelser, som på ett eller annat vis 
representerar den norska matkulturen.  
 
 
Fråga 3: Vilken årstid är det på bilden? 
 
Vår – Sommar: Gröna träd, blommor, människor klädda i tunna kläder 
Höst – Vinter: Träden skiftar mot brunt, eller är kala. Människorna är klädda i tjockare 
kläder. 
Ej definierbart: Det går inte att urskilja om bilden utspelas under vår-sommaren eller höst-
vintern.  
    
 
Fråga 4: Vilken tid på dygnet är det? 
 
Morgon: Soluppgång 
Dag: Dagsljus 
Kväll: Solnedgång, mörker.  
Ej definierbart: Det går inte att urskilja vilken tid på dygnet bilden är tagen.   
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Fråga 5: Vart utspelar sig bilden? 
 
Inomhus: Bilden visar inga spår av utomhuslandskap 
Stad: Bilden visar något av följande: Byggnader, trafik 
Landsbygd: Bilden visar på ett landskap, Åkermark, små samhällen 
Naturlandskap: Hit räknas den orörda miljön, så som olika typer av landsformer.         
 
Fråga 6: Vilken typ av plats gestaltar/symboliserar bilden? 
 
Naturmiljö: Här har människan nästintill inte påverkat landskapet alls. Olika typer av 
landsformer räknas hit, så som fjäll, berg, fjordar, kustlandskap, skog och liknande.. 
Stadsmiljö: Civilisation, byggnader, trafik 
Restaurangmiljö: Människor, mat 
Kulturmiljö: En miljö som formats av människor. Visas bland annat genom traditioner eller 
historiska byggnader. 
    
 
Fråga 7: Finns det människor på bilden?  
 
Ja: Ja, det finns människor representerade på bilden 
Nej: Nej, det finns inte människor representerade på bilden 
 
(Om Nej, hoppa över Fråga 8) 
 
Fråga 8:  Är  människorna  på  bilden… 
 
Aktiva: Människorna på bilden ser ut att röra på sig på ett eller annat vis 
Passiva: Människorna på bilden sitter ner och är oaktiva.  
 
 
Fråga 9: Vilket av följande passar bäst in på vad att bilden visar? 
 
Aktivitet/utflykt: Om det finns människor representerade i bilden så är dessa på ett eller 
annat vis sysselsatta. Bilden visar på en rörelse, men personerna behöver för det inte vara 
aktiva. På denna bild kan det även visas någon typ av transportmedel, att personerna kan ta 
sig till aktiviteten eller utflykten. 
Tradition: Kulturella upplevelser som visar på sådant som historiska och kulturella aspekter 
kopplade till landet, så som olika typer av sedvanor som sträcker sig bakåt i tiden. 
Evenemang: Bilden visar på någon typ av kommersiell tillställning, så som festivaler, 
konserter osv. 
Mat: Hit räknas olika typer av gastronomiska upplevelser, som på ett eller annat vis 
representerar den norska matkulturen. Denna typ av bild utspelas exempelvis i en 
restaurangmiljö 
Avkoppling: Bilder som på ett eller annat vis visar på lugn och vila. Om det finns människor 
på bilden så är dessa passiva.  
Arkitektur: Representeras av olika typer av byggnadskonst 
Naturupplevelse: Upplevelser eller olika typer av aktiviteter som utspelar sig i en 
naturmiljö, med natur som utsikt. 
Varken eller: Inget av ovanstående alternativ passar in på bilden    
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Fråga 10: Påvisas det en tillgänglighet (infrastuktur) i bilden? 
 
Ja: Infrastrukturen visas i form av vägar, stigar och liknande, men även i form av olika 
färdmedelsalternativ så som cykel, bil, båt, tåg, kanot och liknande. 
Nej: Ingen tillgänglighet eller infrastruktur visas i bilden.   
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1. Vad uttrycker bilden? 

 
Kultur  

 
Natur 

 
En kombination av 

Kultur & Natur 

     

 
2. Vilken av Norges 
kommersialiserade 
turismprodukter  
representeras i bilden? Fler 
svarsalternativ. 

 
Spektakulära 
fjordar och 

Naturfenomen 

 
Kustkulturen 

 
Naturbaserade 

aktiviteter 

 
Mat 

 
Annat: 

   

 
3. Vilken årstid är det på 
bilden? 

 
Vår-Sommar 

 
Höst-Vinter 

 
Ej definierbart 

     

 
4. Vilken tid på dygnet är 
det? 

 
Morgon 

 
Dag 

 
Kväll 

 
Ej definierbart 

    

 
5. Vart utspelar sig bilden? 

 
Inomhus 
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6. Vilken typ av plats 
gestaltar/symboliserar 
bilden?  Fler svarsalternativ. 
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7. Finns det människor på 
bilden? 

 
Ja 

 
Nej  
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8. Är människorna på 
bilden.... 
 

 
Aktiva 
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9. Vilket av följande passar 
bäst in på vad bilden visar?  
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10. Påvisas det en 
tillgänglighet (infrastruktur) 
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