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Sammanfattning 

En av flera effekter av globaliseringen är den ökade konkurrensen mellan städer, regioner och länder. 

Konkurrensen om resurser, företagsetableringar, utländska investeringar och invånare har blivit 

alltmer påtagligt och därför har flera platser insett betydelsen av arbetet med platsmarknadsföring. 

Då Gotland förlorade flera arbetstillfällen under 2000-talet förstod näringslivet och kommunen att en 

åtgärd var nödvändig. Under 2007 påbörjades därför ett omfattande arbete med Varumärket 

Gotland. Våren 2008 var varumärkesplattformen till slut färdig tillsammans med Vision 2025 som 

består av ett antal visionsmål för Gotland. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Gotland 

har arbetat och arbetar med platsmarknadsföring i syfte att stärka sitt varumärke. En teoretisk 

bakgrund gällande platsmarknadsföring och dess olika kritiska element förklaras för att förstå 

bakgrunden till studien. Teorin har sedan sammanställts i en undersökningsmodell som består av 

följande delar; platsmarknadsföringens nivåer, varumärkeskommunikation, uppföljning och löpande 

arbete, samt komplikationer vid platsmarknadsföring. För att samla in relevant empirisk data för 

studien har Gotlands kommun, Tillväxt Gotland och Gotlands Turistförening kontaktats. Författarna 

samlade in primärdata genom telefonintervjuer, e-mail och enkätintervjuer.  

Studien visade att Gotland har kommit en bit på vägen gällande dess mål för platsmarknadsföringen. 

Dock har det uppstått en del utmaningar längs vägen och det återstår en del hinder att överkomma 

innan projektet är i hamn. Rent organisatoriskt har ansvaret delats mellan Gotlands kommun, 

Gotlands Turistförening och Tillväxt Gotland. Målgrupperna som har identifierats och bearbetas har 

delats in i följande segment; ”Besöka”, ”Bo & Leva” och ”Etablera & Verka”. Gotlands kommun 

ansvarar för ”Bo & Leva”, Gotlands Turistförening för ”Besöka” och Tillväxt Gotland för ”Etablera & 

Verka”.  

Den främsta och övergripande strategin har varit att förstärka det Gotland redan är känt för men 

samtidigt vidga den allmänna bilden av Gotland. Målsättningen i mjuka termer är att positionera 

Gotland som en plats att besöka, bo och verka på över hela året. Detta har man delvis gjort genom 

konsekvent kommunikation mot målgrupperna där man tagit användning av en gemensam logotyp, 

slogan och så kallade profilbärare som ämnar stärka Gotlands varumärkesimage. De inblandade 

aktörerna har också skapat och genomfört en rad skräddarsydda aktiviteter för att nå ut till de tre, 

ovan presenterade, målgrupperna.  

Författarnas enkätintervjuer visade att det fortfarande återstår arbete innan den allmänna bilden av 

Gotland som en turistdestination har förändrats. Komplikationer i arbetet hittas främst i 

svårigheterna att koordinera och samordna intressen och ansvar bland de inblandade aktörerna. 
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1 Inledning 

Städer, regioner och länder över hela världen har mött effekterna av globaliseringen och står nu 

ständigt inför stora påtryckningar att anpassa sig ekonomiskt, kulturellt och socialt. En av 

globaliserings effekter är en ökad konkurrens mellan platser (Kavaratzis, 2005:329). Konkurrensen 

om resurser, företagsetableringar, utländska investeringar och invånare har blivit alltmer påtaglig 

(Hankinson, 2005:24).   

 

Till en början syftade varumärkesuppbyggandet till att endast marknadsföra fysiska produkter så som 

drycker och dagliga konsumentvaror. Det var inte förrän i början av 1990-talet som 

varumärkesuppbyggandet av tjänster och platser började praktiseras (Moilanen och Rainisto, 

2009:4). Platsmarknadsföring hävdas ha sitt ursprung inom turistnäringen, där man insåg att en 

varumärkesbild hade en påtaglig effekt på turisters uppfattningar om platser och därmed även dess 

köpbeslut (Skinner, 2008:917).  Idag sträcker sig marknadsföringen utanför de traditionella områdena 

så som att locka till sig utländska investerare och semesterbesökare, till att inkludera ett bredare 

spektra som t.ex. nya invånare, medarbetare och företagsturister. Platsmarknadsföring har kommit 

att bli en av de ledande strategiska marknadsaktiviteterna för ekonomisk tillväxt och inkluderar allt 

från kortsiktiga kampanjer till långsiktiga strategier (Hankinson, 2005:24).   

 

Trots de positiva undersökningarna och det stora intresset menar Moilanen & Rainisto (2009) att 

framgångssagorna fortfarande är få. Anledningarna till varför en plats eller region behöver arbeta 

med sitt varumärke kan variera. Kanske behöver landet, staden eller regionen förändra dess 

intressenters syn på området till något bättre eller så syftar dess platsmarknadsföring till att 

förstärka den positiva bild som redan finns. Att skapa ett varumärke för en plats påminner i mångt 

och mycket om varumärkesbyggandet för produkter och tjänster, dock är platser mer komplexa och 

innebär därmed en stor utmaning för platsmarknadsförare (Moilanen & Rainisto, 2009:5). På grund 

av denna utmaning behöver platsmarknadsförare förstå vad som särskiljer den aktuella platsen från 

andra områden, för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna planera marknadsföringsstrategier 

och genomföra relaterade marknadsföringsaktiviteter (Baker, 2008:94). 

 

Gotland är ett av Sveriges mest populära turistmål och anses ha ett av Sveriges starkaste 

varumärken. Dock ses Gotland av många som en plats som sover under vintern, just för att den är så 

pass isolerad från fastlandet och så starkt förknippad med sol och bad. Trots att det har funnits en 

vilja och förhoppning att vidareutveckla bilden av Gotland som något mer än en sommarort, är 

sysselsättningen i allt högre utsträckning förskjuten till turism och offentlig sektor. Gotland har 
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tidigare försökt att locka fler besökare, invånare och företag men har inte lyckats etablera sig som en 

plats för attraktivt boende och nyetableringar (Gotland kommuns hemsida, 2010).  

 

Redan i samband med det tillväxtprogram som togs fram 2001 när försvaret lades ner i Fårösund 

liksom Flextronics1, två stora arbetsgivare på Gotland, stod kommunen inför en ordentlig utmaning. 

Förslag fanns redan då att starta ett varumärkesarbete för att stärka bilden av Gotland i syfte att 

kunna locka fler människor och företag till området. Det dröjde dock flera år innan pengar avsattes 

för varumärkesarbetet, pengar som kom från staten (och kommunen) som stöd efter det att P18, 

Gotlands regemente, lades ner i Visby 2005/2006. Då Gotland förlorade ca 2000 arbetstillfällen 

under början av 2000-talet var behovet stort att locka fler företag, invånare och turister till regionen. 

Ett starkare varumärke skulle även kunna stärka de gotländska produkter som säljs utanför Gotland, 

t.ex. ostar, ull och andra matprodukter (Thalin, 2010).  

 

Under 2007 gjorde därmed Uppsalaföretaget Graffman en varumärkesanalys över Gotland på 

initiativ från Gotlands näringsliv samt Gotlands kommun (Graffman, 2007). Våren 2008 var 

varumärkesplattformen färdigställd tillsammans med Vision 2025 som lanserades juni 2008. Vision 

2025 är ett gemensamt utvecklingsprogram (RUP) för hela Gotland. RUP innehåller fem övergripande 

mål för Gotland, däribland att Gotland ska vara den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen och 

att 65 000 invånare skall vara skrivna på Gotland. Varumärket blev ett verktyg för att utveckla och 

marknadsföra Gotland samt stärka Gotlands attraktions- och konkurrenskraft med bland annat 

varumärkeslöftet, Gotland – en magisk plats. 

 

Faktumet att platsmarknadsföring har kommit att bli enormt betydelsefullt för platsers ekonomiska 

tillväxt men ändå är ett relativt nytt begrepp, gör ämnet intressant att studera. Platsmarknadsföring 

syftar främst till att påverka människors uppfattningar om den aktuella platsen och Gotland är 

därmed en intressant plats att undersöka i och med att många svenskar redan har en stark 

uppfattning om vad Gotland står för. 

 

 

 

 

   

                                                           
1 Flextronics är en Singaporebaserad elektroniktillverkare med huvudkontor och företagsledning i USA.  
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1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Gotland har arbetat och arbetar med 

platsmarknadsföring i syfte att stärka sitt varumärke. Utifrån syftet har följande frågeställningar 

formulerats:  

 Varför och hur började arbetet med platsmarknadsföring?  

 Hur ser arbetet ut idag?  

 Vilka komplikationer har uppstått? 
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2 Teoretiskt ramverk 

I denna del redogörs för teorier kring platsmarknadsföring. Kapitlet inleds med grundläggande 

varumärkesteori för att sedan behandla: platsmarknadsföringens nivåer, varumärkeskommunikation, 

uppföljning och löpande arbete samt komplikationer vid platsmarknadsföring. Dessa delar har utgjort 

den teoretiska grunden för upprättandet av vår undersökningsmodell som presenteras senare i 

denna studie. Begreppet ”plats” används för att betyda alla typer av platser så som städer, 

stadsregioner, regioner, samhällen, områden, stater och nationer. 

2.1  Vad är ett varumärke? 

Branding, processen att skapa eller förstärka varumärken, har funnits i århundraden. Det finns 

exempel som visar på att varumärken användes redan under romartiden då butiksägare hängde upp 

bilder som visade vilka typer av varor de sålde (Chernatony & Malcolm, 1998:28). Enligt American 

Marketing Association är nyckeln till att skapa ett tydligt varumärke att definiera ett namn, en 

logotyp, en symbol och en förpackningsdesign som identifierar en produkt och särskiljer den från 

konkurrenterna. Enligt Moilanen och Rainisto (2009) är ett varumärke mer än en logotyp utan istället 

en samling av alla egenskaper som uppfattas i kundens sinne när han eller hon tänker på varumärket. 

Varumärket kan alltså göra den tillhörande produkten, tjänsten eller platsen unik (Moilanen och 

Rainisto, 2009:6-7).  

 

Det finns många fördelar med att besitta ett tydligt varumärke; det leder till ökad konkurrenskraft 

gentemot liknande produkter, det underlättar kundens beslutsfattande, skyddar företagets 

marknadsföring och skapar strategiska fördelar på lång sikt (Moilanen och Rainisto, 2009:7). Enligt 

Chernatony och Malcolm (1998:18) skapar framgångsrika varumärken även framtida intäkter i och 

med dess förmåga att generera lojala kunder som kommer att stödja varumärket även i framtiden.  

 

Moilanen och Rainisto (2009:13) förklarar att ett varumärke kan bli framgångsrikt först när 

produktens användning och målgrupp är tydligt formulerad, när det kan tillfredsställa kundens behov 

och förväntningar, samt skapa mervärde för kunden jämfört med konkurrerande varumärken.  

 

Massmedias splittring, ökad konkurrens samt skepsis från allt mer medvetna konsumenter, gör det 

dock svårt att bygga ett starkt varumärke idag (Aaker, 2002). Varumärkesskapandet är en lång 

process som kräver goda förutsättningar, beslutsamhet och kreativitet. Det behövs därmed en tydlig 

strategi och verksamhetsmodell som visar hur företaget ska samla, styra och marknadsföra sina 

produkter och sin service (Moilanen och Rainisto, 2009:13). Det är även viktigt att alla inom företaget 
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förstår vad varumärket står för och att samtliga medarbetare är hängivna till att bidra till varumärkes 

framgång (Chernatony & Malcolm, 1998:280-281).      

2.2 Platsmarknadsföring  

Platsmarknadsföring innefattar aktiviteter i syfte att göra en plats mer attraktiv, ofta genom att 

förmedla utvalda egenskaper av ett specifikt område till en eller flera väldefinierade målgrupper. 

Platsmarknadsföring innefattar även att skapa en plats som tillfredställer dess målgruppers behov. 

Platsens produkt är det totala erbjudandet en plats kan ge till platsens intressenter och används för 

att locka till sig fler turister, invånare, företag och arbetskraft, samt för att finna marknader för 

export (Rainisto, 2003: 15).  

 

Platsen har lyckats med sin marknadsföring när invånare och företag är nöjda med samhället och då 

besökares och investerares förväntningar har uppnåtts (Ek och Hultman, 2007). De synliga resultaten 

av ett lyckat arbete kan innefatta;  

- Platsens attraktivitet bland företag och investerare ökar 

- Turistindustrins främjas 

- Intresset för exportindustrin ökar 

- Invånarnas identitet och självkänsla stärks (Moilanen och Rainisto (2009:1) 

 

Innan varumärkesarbetet påbörjas måste arbetsgruppen noggrant undersöka marknaden för att 

kunna genomföra analyser och presentera strategiska rekommendationer (Baker, 2008:92). Platser 

arbetar med sina respektive varumärken av olika anledningar. Om en plats är okänd för sin 

definierade målgrupp måste den introduceras för att kunna konkurrera om den aktuella målgruppen 

med andra platser. Om platsen är välkänd men vill nå en annan målgrupp än den nuvarande 

målgruppen behöver platsmarknadsförarna eventuellt arbeta med att bredda platsens varumärke. Är 

en plats som är välkänd, men av fel anledning, innebär det att varumärket måste korrigeras och 

platsmarknadsförarna måste arbeta för att positionera om varumärket. Ibland kan uppfattningen av 

en plats vara negativ och då behöver varumärket förbättras så att målgruppen skiftar sin uppfattning 

mot mer positiva attribut, förmåner och erbjudanden. De flesta platser passar in i flera av dessa 

anledningar, vilket gör en analys av en plats varumärke komplext (Anholt, 2006:97-98).  
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2.3 Platsmarknadsföringens nivåer  

Enligt Kotler et al (1999) kan de olika elementen inom platsmarknadsföring summeras i ett ramverk 

som kallas platsmarknadsföringens nivåer. Denna modell innehåller följande nivåer; planeringsgrupp, 

faktorer som påverkar platsmarknadsföringen samt målmarknader. Målmarknader är de utvalda 

segment av intressenter som en plats väljer att kommunicera till, med syfte att skapa relationer. 

Marknadsföringsfaktorer är platsens attraktioner och infrastruktur, samt dess invånare, image och 

livskvalitet. Planeringsgruppen är ansvarig för planering och kontroll av arbetet med 

platsmarknadsföring (Rainisto, 2003:15). 

Figur 1. Levels of place marketing (Kotler et al, 1999:46). 

2.3.1 Planeringsgrupp 
Planeringsgruppen består oftast av invånare, företagsrepresentanter samt lokala och regionala 

tjänstemän. Dessa ska bekräfta betydelsen av samarbetet mellan offentlig och privat sektor samt 

belysa behovet av att involvera alla intressenter. Planeringsgruppens främsta uppgift är att definiera 

och diagnostisera samhällets tillstånd; dess största problem och orsakerna till dessa problem. De bör 

sedan utveckla en vision för en långsiktig lösning till problemen genom att bedöma platsens värden, 

resurser och möjligheter. Till sist måste de ta fram en långsiktig handlingsplan som involverar flera 

delmoment för investeringar och förändringar (Kotler et al, 1993:18. 

2.3.2 Marknadsföringsfaktorer  
För att nå en långsiktig lösning måste de som arbetar med platsens varumärke identifiera något unikt 

att erbjuda marknaden. Fyra aktiviteter kan som ses som kärnan av platsmarknadsföring och 

tillsammans skapar dessa ett ökat värde och ett hållbart samhälle. För det första måste man utveckla 
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en stark och attraktiv positionering och bild av samhället. Detta bör göras genom att se över platsens 

grundläggande tjänster, som till exempel dess infrastruktur. För det andra måste det skapas nya 

attraktioner för platsens nuvarande och potentiella målmarknad för att bibehålla befintliga företag 

och invånare, men även för att attrahera nya företag, invånare och besökare. För det tredje måste de 

som arbetar med varumärket undersöka om omvärldens uppfattning om den aktuella platsen 

stämmer överens med verkligheten. Platsmarknadsförare måste ha en stark handlingsplan och 

främja platsens fördelar så att den nuvarande och potentiella målmarknaden är väl medvetna om de 

utmärkande fördelarna. Till sist måste platsen få det stöd som behövs av platsens invånare. Om 

stadens invånare inte anser att profilen stämmer överens med verkligheten kommer inte 

marknadsföringen få den effekt den avser. Det är även av stor betydelse att privat och offentlig 

sektor så som regeringsenheter, företagsrepresentanter, frivilliga och kommunala organisationer, 

samt marknadsföringsansvariga har ett bra samarbete och aktivt stödjer varandra för att 

platsmarknadsföringen skall bli framgångsrik (Kotler et al, 1999:25, 1993:18-20, Rainsto, 2003:16). 

2.3.3 Målgrupper 
Enligt Kotler et al (1999) är de främsta målgrupperna vid platsmarknadsföring besökare, invånare, 

företag och utländska investerare. 

Besökare  

Intresset för turism har växt kraftigt under de senaste åren och många platser arbetar aktivt för att ta 

åt sig sin del av turistindustrin. Turismen producerar inte bara arbeten och inkomster utan kan även 

skapa positiva effekter på företagsetableringar och nya invånare (Kotler et al, 1999: 201-202). Platser 

måste hela tiden vara redo att svara på förändrade marknader och förutsättningar, främst gällande 

livsstil och demografi. En stor trend idag är utvecklandet av platsers kulturarv; att lyfta fram platsens 

historia, byggnader, människor och andra delar som symboliserar dess arv och tradition. Andra 

trender är att visa en familjevänlig bild av platsen, miljövänligt arbete eller platsens utbud av 

upplevelser och arrangemang (Kotler et al, 1999: 209-210).    

För att attrahera nya turister måste platsen svara på turisternas krav på resekostnader, bekvämlighet 

och läge. Det räcker det inte att marknadsföra platsen i sig, utan en plats måste ständigt sträva efter 

att öka reseupplevelsen genom att göra upplevelsen mer betydelsefull och givande. Detta kan te sig 

genom att den aktuella platsen till exempel förbättrar utbudet av restauranger, sportevenemang, 

kulturella upplevelser och annan underhållning (Kotler et al, 1999: 212-213). 
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Invånare 

Platser har alltid konkurrerat om kompetenta personer och idag har förflyttelse av personer blivit allt 

vanligare. En befolkningsminskning kan resultera i stora ekonomiska förluster samt även skapa en 

negativ bild av platsen. Av denna anledning bör platser hela tiden arbeta för att bibehålla, eller ännu 

bättre, öka dess invånarantal (Kotler et al, 1999: 260). Målgrupperna en platsmarknadsförare riktar 

sig till i syfte att öka befolkningsmängden innefattar oftast professorer, investerare, unga familjer, 

studenter, pensionärer samt personer med speciella eller relevanta kompetenser (Kotler et al, 

1999:259). För att locka till sig dessa målgrupper krävs till exempel; en resonlig lokal skatt, attraktivt 

boende, hög kvalitet på utbildning, tillgänglighet till förskola, konkurrenskraftiga 

socialbidragskostnader, positiv attityd gentemot nyinflyttade och flyttservice som innefattar insatser 

för att finna arbetsmöjligheter för resterande familjemedlemmar (Kotler, 1999: 264). 

Företag 

Den tredje målmarknaden är företag, industrier och investerare. Denna kategori har blivit allt mer 

betydelsefull för platser men innebär samtidigt också ofta en större utmaning för 

platsmarknadsförare. Det är viktigt för platsmarknadsförare att förstå hur företag gör investeringar 

och placeringsbeslut för att öka platsens attraktion gentemot andra platser. En plats kan öka sin 

attraktion genom fyra sätt; hålla kvar sina nuvarande företag, erbjuda marknadsplaner och service 

för att hjälpa redan existerande företag, göra det lättare för entreprenörer att starta egna företag, 

samt attrahera strategiskt viktiga utvecklingsprojekt (Kotler, 1999:40, 42, 44-45).  

Exportmarknad 

Den fjärde målmarknaden är exportmarknad vilket innefattar den efterfrågan som finns för platsens 

producerade produkter eller tjänster från utlandet (Kotler, 1999:47). Export av lokala produkter och 

tjänster är en viktig del i platsers strävan att skapa ett internationellt känt varumärke (Kotler, 

1999:50). 

2.4 Varumärkeskommunikation 

Enligt Pike (2008) består en plats varumärke av tre inbördes relaterade komponenter; 

varumärkesidentitet, positionering och image (Pike, 2008:86).

 

Figur 2. Varumärkesidentitet, varumärkespositionering och varumärkesimage (Pike, 2004:75). 

Identitet Positionering Image 
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2.4.1 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet är ett relativt komplext begrepp och kan närmast beskrivas som varumärkets 

själ. Den består av varumärkets kärnvärden och hur marknadsförarna vill att varumärket skall 

uppfattas (Keller et al, 2008:47). Varumärkesidentiteten ger ett direktiv, syfte och mening med 

varumärket och är centralt för varumärkets strategiska vision och drivkraften till dess associationer 

(Aaker, 2002:68). Varumärkesidentiteten för platser kan även innebära en hållbar och långsiktig 

fördel genom att den differentierar den aktuella platsen gentemot andra platser (Balhakrishnan, 

2009:618). 

2.4.2 Varumärkesimage 
Varumärkesimage är summan av de känslor, uppfattningar och intryck mottagaren har om en plats 

(Kotler, 1999:160). Det är de bilder och associationer som mottagaren förknippar med en plats och 

syftar till hur den uppfattas i verkligheten (Moilanen och Rainisto, 2009:6-7, samt Keller et al, 

2008:47). Utan en unik och särskiljande varumärkesimage kommer en potentiell attraktiv plats att gå 

obemärkt förbi på platsmarknaden. (Kotler, 1999: 51). Det är dock viktigt att marknadsföra en plats 

med associationer och attribut som är sanna, trovärdiga, enkla och tilltalande för att budskapet ska 

nå fram och tas emot på rätt sätt av platsens målgrupper(Kotler et al, 1993:141).  

2.4.3 Varumärkespositionering  
Varumärkespositionering överlappar varumärkets identitet och dess varumärkesimage och kan 

förklaras som en föreslagen varumärkimage som platsmarknadsförare i viss mån kan kontrollera. 

Varumärkespositionering handlar om hur platsmarknadsförare väljer att kommunicera den aktuella 

platsen och kan ses som ett sätt för platsmarknadsförare att influera en plats image och attraktion på 

ett sätt som skiljer platsen från dess konkurrenter. Det handlar i grunden inte om att skapa något 

unikt utan istället att påverka människors uppfattningar om något som redan finns i deras 

medvetande (Pike, 2008:218-219). 

För att förstärka en plats image är en klar och tydlig slogan som är trovärdig och sann av stor 

betydelse. En slogan för en plats är en kort fras som skall innefatta den övergripande visionen av en 

plats men samtidigt positionera platsen så att den särskiljer sig från andra platser. Exempel på 

slogans för platser är “Miami - Center of the New South” och  “Denver - Economic, business, 

transportation and financial center of the Rocky Mountain region” (Kotler et al, 1999:169-170). 

Visuella symboler kan också vara av betydelse för att förstärka en plats image, så som Eiffeltornet i 

Paris eller Big Ben i London. För att dessa symboler skall vara framgångsrika måste de förstärka 

argumenten för platsens image. Om de visuella symbolerna inte stämmer överens med en plats 

slogan eller positionering försvagar den istället platsens trovärdighet. Ett tredje sätt att få fram en 
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plats image är genom att kommunicera sitt varumärke genom diverse evenemang, såsom nöjes- och 

idrottsevenemang eller mässor och konferenser (Kotler et al, 1999:171). 

2.4.4     Kommunikationskanaler  
I och med att platsmarknadsförare inte har kontroll över alla faktorer som påverkar en plats 

varumärke innebär det en stor utmaning att differentiera platsen från andra platser och samtidigt 

förmedla en tydlig och konsekvent bild av platsen i dess kommunikation. Val av 

kommunikationskanaler är ytterligare en utmaning platsmarknadsförare ställs inför. Tidningar, TV, 

tidningar och radio anses många gånger mer tillförlitligt än online-reklam, dock har Internet blivit allt 

mer användbart eftersom mediet erbjuder en möjlighet att nå nya och relativt smala målgrupper 

(Balhakrishnan, 2009: 619). De flesta turister tenderar att föredra word-of-mouth rekommendationer 

första gången man besöker en plats, vilket innebär att information förs vidare från en person till en 

annan. Även för förstagångsbesökare har Internet kommit att spela en större roll under de senaste 

åren då de flesta tenderar att använda webbaserade resurser för att leta information om aktuella 

platser (Future Brand, 2006). 

2.5 Uppföljning och löpande arbete 

När en plats väl har beslutats sig för en marknadsföringsstrategi innebär det inte att 

varumärkesarbetet är över. Det löpande arbetet är väldigt viktigt, inte minst då platser hela tiden 

förändras. Platsmarknadsförare måste acceptera att ett långsiktigt, systematiskt, konsekvent och 

gemensamt arbete är nödvändigt för att lyckas med marknadsföringen och nå de uppsatta målen. 

Projektgruppen har ett betydande ansvar för att koordinera och följa upp varumärkesarbetet, samt 

att visa ett tydligt ledarskap i det operativa arbetet (Moilanen & Rainisto, 2009:22-27). Moilanen och 

Rainisto (2009) poängterar även betydelsen av att det finns långsiktig offentlig finansiering för 

platsmarknadsföringen. Ytterligare en kritisk faktor för att lyckas med platsmarknadsföring är att 

samarbete och gränsöverskridande marknadsföring mellan olika utövare sker. Precis som vid 

implementeringen av de planerade åtgärderna måste platsen få med sig platsens invånare och 

företag då dessa fungerar som de främsta ambassadörerna. Moilanen och Rainisto (2009) poängterar 

också betydelsen av övervakning av varumärket, det vill säga att förstå hur varumärkets image står i 

förhållande till intressenternas uppfattning av den aktuella platsen (Ek & Hultman, 2007: 28-29, 

Moilanen & Rainisto, 2009:22-27). 

Målen och åtgärderna måste vara konkreta då platsen kommer att sträva efter att uppnå dessa. Pike 

(2008) anser att det finns två grupper av resultatindikatorer för att mäta hur effektiv en plats är i sitt 

varumärkesarbete. Den ena gruppen utgår ifrån marknaden och den andra från organisationen 
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bakom varumärket. Indikatorer för marknaden är besöksstatistik, Marcom2 utvärderingar och 

konsumentbaserat varumärkeskapital (Consumer-based brand equity). För organisationen är det 

aktiviteterna och åtgärdernas lämplighet, måluppfyllelsen och effektiviteten som mäts. Det är 

lämpligt att kontinuerligt genomföra en kvalitativ varumärkesutredning för att ta reda på 

konsumenternas uppfattning om platsen. Vid en varumärkesutredning jämför man platsen med 

liknade konkurrerande platser genom kunddemografi och övrig kvantitativ data. Även intern 

bevakning är relevant för att undersöka vad de interna intressenterna anser om varumärket samt att 

se vilka åtgärder som genomförs och hur ambassadörerna bakom dessa stödjer varumärket (Pike, 

2008: 350 – 367, Moilanen & Rainisto, 2009: 125-127).  

2.6 Komplikationer vid platsmarknadsföring  

Trots att skapandet av ett varumärke för en plats påminner mycket om varumärkesskapandet för en 

produkt eller service så anses platsmarknadsföring vara mer komplext (Andersson, 2007:122-125). En 

plats, till skillnad från en ny produkt som lanseras på marknaden, börjar oftast inte från en bas som 

är noll. Dess miljö, kulturarv och infrastruktur är redan en integrerad del av platsens image och 

identitet och därför ligger dessa element till stor del utanför marknadsförarens kontroll (Skinner, 

2008:918). Detta innebär också att platsmarknadsförarna måste hantera samverkan med flera 

aktörer med potentiellt motstridiga mål och inta en övergripande roll för att representera flera olika 

intressenter (Hankinsson, 2009:98). 

 

Ett annat problem som kan uppstå vid platsmarknadsföring är att det kan finnas skillnader i 

definitionen av platsen mellan de som ”skapar” den och de som konsumerar den. Samma fysiska 

plats och därtill många medverkande attribut säljs ofta samtidigt till olika grupper av konsumenter av 

olika anledningar (Warnaby och Davies, 1997:204). Själva implementeringen av marknadsföringen, 

att koordinera alla intressenter och kommunicera med sin målgrupp, är därmed en stor utmaning 

(Pike, 2008:266). Tyvärr lägger platsmarknadsförare allt för ofta alla investeringar i standardiserade 

och etablerade marknadsföringslösningar utan att noggrant se till marknadens behov och skillnader 

(Kotler et al, 1999:34).  

 

En plats är inte heller en enskild produkt där tillverkaren har total kontroll, utan innefattar en mängd 

olika intressenter som är involverade i processen, allt från privat och offentlig sektor till lokala 

invånare (Hankinson, 2005:25). Denna komplexitet leder ofta till avsaknad av enighet bland 

inblandade, en brist på beslutanderätt och en svårighet att fastställa mätbara reslutat. Andra 

                                                           
2
 Marcom = Marketing communication (Marknadskommuniation) 
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problem som kan uppstå vid genomförandet av platsmarknadsföringen är brist på koordinering, 

avsaknad av resursfördelning samt diverse ledningsproblem.  

2.7 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen som presenteras nedan baseras på fyra relativt distinkta områden som har 

presenterats i det teoretiska ramverket. Dessa fyra områden är; platsmarknadsföringens nivåer, 

varumärkeskommunikation, uppföljning och löpande arbete samt komplikationer vid 

platsmarknadsföring.  

Platsmarknadsföringens nivåer presenterar de aktörer som är inblandade i platsmarknadsföring samt 

vilka faktorer som påverkar arbetet och resultatet av platsmarknadsföring. Följande nivåer ingår i 

Kotlers et al (1999) modell; planeringsgrupp, marknadsföringsfaktorer samt målgrupper.  

Varumärkeskommunikation ämnar förklara vilka varumärkesrelaterade element som måste tas i 

beaktning när platsmarknadsförare kommunicerar i syfte att stärka det aktuella varumärket. Dessa 

varumärkesrelaterade element inkluderar; varumärkesidentitet, varumärkesimage, 

varumärkespositionering samt kommunikationskanaler.  

Uppföljning och löpande arbete behandlar det kontinuerliga arbete som ansvarig projektgrupp måste 

utföra för att platsmarknadsföring skall bli gramgångsrikt. Utöver och sammanvävt med det 

operativa arbetet med platsmarknadsföring krävs att projektgruppen samarbetar med aktuella 

intressenter samt övervakar det löpande arbetet för att säkerställa att planerade mål och åtgärder 

nås och genomförs.   

 

Komplikationer vid platsmarknadsföring innefattar de problemområden som många gånger uppstår,  

och ofta är betydande, vid just platsmarknadsföring. Komplikationsområden som lyfts fram 

inkluderar; samverkan med inblandade intressenter, skillnader i definitionen av aktuell plats, 

koordinering av arbetet samt brist på kontroll över marknadsföringsarbetet.  

 

Den undersökningsmodell som presenteras nedan bygger på de fyra olika områden som presenterats 

ovan samt i det teoretiska ramverket. Platsmarknadsföringens nivåer, varumärkeskommunikation 

och uppföljning och löpande arbete bör ses som tre delar som alltid förekommer inom 

platsmarknadsföring, dock kan analys, planering och genomförande av dessa delar variera betydligt 

beroende på aktuell projektgrupp. Platsmarknadsföringens nivåer och varumärkeskommunikation 

kan ses som två områden som oftare sker i planeringsfasen av platsmarknadsföring medan 

uppföljning och löpande arbete är den del som praktiseras när arbetet med platsmarknadsföring har 

rullat igång. Komplikationer med platsmarknadsföring innefattar problemområden som kan uppstå 
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när som helst under platsmarknadsföringens process. Det är också viktigt att notera att alla dessa 

fyra områden kan påverka varandra kontinuerligt under arbetet med platsmarknadsföring. 

 

Undersökningsmodellen kommer att användas som ett verktyg för att strukturera aktuella 

intervjufrågor, föra en diskussion i studiens analysdel samt för att presentera undersökningens 

resultat.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen figur. (Eriksson och Thalin, 2010) 
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• Samverkan  
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• Målgrupper 

 



17 
 

3 Metod 

I det här kapitlet presenteras utgångspunkt samt metod för undersökningen. Här motiverar 

författarna sina val under ett antal rubriker.  

3.1  Undersökningens syfte och val av ämne 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Gotland har arbetat och arbetar med 

platsmarknadsföring i syfte att stärka sitt varumärke. Huvuddelen av undersökningen består av 

kvalitativ data i form av intervjusvar och skriftligt material. Kvalitativ data kännetecknas av att den 

består av verbala formuleringar, skrivna eller talade. Kvalitativ data baseras därför sällan på siffror.  

Som komplement till den kvalitativa datan har författarna arbetat fram kvantitativ data genererad 

genom enkätintervjuer samt användande av statistik från bland annat Statistiska Centralbyrån 

(Backman, 2009:33-34, www.scb.se).  

Val av ämne är baserat på en rad olika faktorer. Platsmarknadsföring är ett relativt nytt begrepp som 

idag har kommit att bli avgörande för att en plats ska kunna behålla och/eller stärka sin 

attraktionskraft gentemot besökare, invånare, nyetableringar och utländska investerare. Då Gotland 

arbetar aktivt för att förbättra sitt varumärke ansågs det som en intressant och relevant plats att 

undersöka.  

3.2  Val av litteratur  

Innan studien påbörjades tog författarna del av tidigare dokumentation och teorier för att upplysa sig 

om tidigare metodiker och resultat (Backman, 2008:28-29). Den teoretiska ramen för denna studie 

utgörs av tryckt litteratur och vetenskapliga artiklar. Litteraturen har använts för att få en djupare 

förståelse för ämnet samt för att ge läsaren en möjlighet att få bättre kunskap om ämnet innan 

uppsatsens resultat presenteras. 

3.3  Datainsamling 

För att få tillgång till en så nyanserad bild som möjligt har författarna samlat in data genom intervjuer 

med personer involverade i Gotlands marknadsföringsarbete samt genom enkätintervjuer med 

sommarboende och turister på Gotland.  

3.3.1 Intervjuer   
Utgångspunkten var kontakten med Lena Thalin som tidigare varit projektledare för Gotlands 

varumärkesarbete. Thalin kunde ge författarna en översiktsbild av varumärket Gotland och därefter 

hjälpa författarna att komma i kontakt med Ulrika Holm som är informationsansvarig på Gotlands 



18 
 

Varumärket Gotland

Bo och Leva 

Gotlands kommun

Besöka 

Gotlands 
Turistförening

(Destination Gotland)

Etablera

Tillväxt Gotland

Kommun. Av Holm fick författarna tillgång till material, kontaktuppgifter till relevanta personer samt 

svar på några av författarnas initiala frågor. Författarna har varit i kontakt med följande personer: 

 Lena Thalin gick i pension från Gotlands Kommun 2010. Innan Thalin gick i pension arbetade 

hon som projektledare för varumärkesarbetet inom Gotlands kommun. Tidigare har Thalin 

varit direktör för den regionala utvecklingsenheten vid Gotlands Kommun.  

 

 Ulrika Holm arbetar som informationsansvarig på Gotlands Kommun och är därmed den på 

kommunen som besitter störst kunskap om varumärkesarbetet. Holm sitter med i 

varumärkets styrgrupp (www.gotland.se). 

 

 Lennart Andermo arbetar som utredningssekreterare vid Gotlands Kommun. Han är därmed 

den som bland annat har tillgång till relevant statistisk om Gotland (www.gotland.se). 

 

 Mats Jansson arbetar som utvecklingschef vid Gotlands Turistförening (GTF) som är Sveriges 

äldsta regionala turistförening. Han är därmed den på GTF som har huvudansvar för 

varumärkesarbetet. Syftet med föreningen är att främja och företräda rese- och 

turistindustrin på Gotland. GTF samordnar marknadsföringen av Gotland som resmål samt 

företräder rese- och turistindustrin vid kontakter med myndigheter och organisationer. GTF 

driver även en turistbyrå i Visby (www.gotland.info). 

 

 Tiina Mykkänen är verksamhetsledare för Tillväxt Gotland. Tillväxt Gotland är en ideell 

förening som bildades i december 2007. Anledningen till att föreningen bildandes var att 

Gotlands kommun och näringslivsorganisationerna ansåg att kontakten och samarbetet 

mellan kommunen och näringslivet behövde förbättras. Tillväxt Gotlands yttersta syfte är att 

skapa tillväxt och stärka företagsklimatet på Gotland (www.tillvaxtgotland.se).  

 

 Per Erling Johansson är marknadschef på Destination Gotland som är ett helägt dotterbolag 

till Rederi AB Gotland. På uppdrag av svenska staten bedriver de färjetrafiken till och från 

Nynäshamn och Oskarshamn från Visby (www.destinationgotland.se). 
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Gotlands Turistförening, Tillväxt Gotland och Gotlands Kommun är alla ansvariga för varsin del av 

varumärket Gotland och är samtidigt engagerade i hela varumärkesarbetet (se illustration ovan). 

Med anledning av detta tyckte författarna att det var relevant att komma i kontakt med 

representanter från alla tre organisationerna. Per Erling, marknadschef på Destination Gotland, kom 

författarna i kontakt med då de genomförde enkätintervjuer bland resenärer som hade vistats på 

Gotland. 

Intervjuer med respondenterna har skett personligen, via telefon och e-mail.  

Telefonintervjuerna pågick i ca 60 minuter, där en av intervjuarna ledde intervjun medan den andra 

antecknade. Efter intervjun diskuterades denna av författarna och sammanställdes sedan i ett 

dokument. Dokumentet skickades sedan till respondenten per e-mail för att korrigera eventuella 

missförstånd. Valet att hålla intervjuer via telefon grundades på geografiska avstånd samt 

respondenternas tillgänglighet.  

Intervjuerna med Mats Jansson och Tiina Mykkänen har skett via e-mail på grund av ett flertal 

anledningar; frågorna har varit av ren faktakaraktär, svårigheter för respondenterna att hitta tid för 

intervjuer på grund av semestrar samt det geografiska avståndet. En fördel med intervjuer via e-mail 

är dock att risken för felciteringar minimeras.   

Undersökningsmodellen som har presenterats tidigare i studien har använts som en plattform för att 

utforma intervjufrågorna. Intervjufrågorna delades in i fem kategorier: bakgrund till 

varumärkesarbetet, nivåer inom platsmarknadsföring, varumärkeskommunikation, uppföljning och 

löpande arbete samt komplikationer vid platsmarknadsföring. Syftet med intervjuerna var att 

undersöka hur Gotland och dess arbetsgrupp har arbetat och arbetar med platsmarknadsföring.   

3.3.2 Enkätintervjuer 
Enkätintervjuerna avgränsades till turister och sommargotlänningar som befann sig på Gotland under 

v.30-31 2010. Sommargotlänningar är personer som är bofasta på fastlandet men äger/hyr ett hus på 

Gotland som de spenderar sommarmånaderna i. Författarna valde att ej fråga fastlänningar, det vill 

säga de som bor permanent på Gotland, då de redan har en stark bild av varumärket. Valet av veckor 

grundades på att de aktuella veckorna är turisttäta veckor samtidigt som det är i slutet av sommaren 

då sommargotlänningarna ofta är på väg hem. 65 turister och sommargotlänningar svarade på 

enkäterna, varav 52 % var kvinnor och 48 % män3.   Syftet med enkätintervjuerna var främst att 

validera de utläggningar som framkom under intervjuerna med de personer som varit aktiva i 

Gotlands arbete med platsmarknadsföring (se 3.3.1). Författarna ansåg det intressant och värdefullt 

                                                           
3
 Se bilaga 3. Statistik över svaranden  
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att undersöka om de personer som besöker Gotland var av uppfattningen att Gotlands varumärke 

hade förändrats eller förstärkts.  

Enkäterna genomfördes muntligt enligt standardiserade frågor.4  Författarna testade frågorna på sex 

personer innan dessa blev godkända av Per Erling Johansson och Lena Thalin. Då en stor del av 

enkätutfrågningarna genomfördes vid båtterminalen i Visby var det relevant att Erling Johansson fick 

ta del och godkänna enkäten.  

3.3.3 Sekundärdata  
Sekundärdata har använts för att komplettera primärdatan då sekundärdata i vissa avseenden är mer 

konkret. Sekundärdata har samlats in från Gotlands kommuns hemsida samt mottagits från Ulrika 

Holm. Författarna har tagit del av materialet ”Vision och varumärkesplattform för Gotland”, 

”Varumärket Gotland; sammanfattning, analys och konklusioner” och ”Vision Gotland 2025”.  

Statistisk data har hämtats från hemsidorna Statistiska Centralbyrån, Regionfakta.com samt 

Gotland.se. Materialet har hjälpt författarna att bygga en djupare förståelse för målet med att stärka 

Gotlands varumärke, inblandade intressenter, hur de dessa arbetar tillsammans samt vilka de vill nå 

ut till. Användandet av statistisk data har gjort det möjligt att med siffror följa upp utvecklingen och 

effekterna av Gotlands platsmarknadsföring.   

3.4  Diskussion om trovärdighet  

Ekengren och Hinnfors (2006) anser att grunden för all forskning är att kunna göra de nödvändiga 

valen och avgränsa frågorna i undersökningen. Ofta är det en fördel att kombinera olika typer av 

metoder i en och samma undersökning då dessa kan komplettera varandra och ger en möjlighet att 

belysa området på ett mer allsidigt sätt. Författarna slipper också att välja bort intressanta problem 

som kräver en viss metod (Andersson, 1994: 20; Ekengren & Hinnfors, 2006:49-50). 

Anledningen till valet av en muntlig intervjumetod istället för en skriftlig är generellt för att kunna 

skapa en god relation med den utfrågade. För intervjuer där man efterfrågar mer rena faktasvar är 

telefonintervjuer ett bra alternativ. Dock finns alltid risken att informationen som förmedlas tolkas 

på fel sätt då man inte ser intervjuobjektet och dess kroppsspråk (Andersson, 1994:24-25). Detta har 

författarna försökt att hantera genom att anteckna svaren och därefter kontrollerat dessa med 

intervjuobjektet.  

Kvalitativa frågemetoder är alltid subjektiva då respondenterna svarar utifrån sin tolkning av 

verkligheten och intervjuerna i sin tur tolkar respondentens svar. Författarna försökte undvika denna 

                                                           
4
 Se bilaga 2. Enkäten 
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potentiella problematik genom att samla empiri från flera respondenter (Andersson, 1994: 13-15) 

(Ekengren & Hinnfors, 2006:74). 

Gällande de enkätintervjuer som har genomförts så är det viktigt att poängtera att dessa innebär en 

risk då respondenterna kan uppfatta frågorna på olika sätt. Denna problematik har författarna 

försökt att undvika genom att använda tydliga och standardiserade frågor (Andersson, 1994:17). 
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4 Varumärket Gotland 

I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat. Kapitlet är uppdelat i fem underrubriker där 

kapitlet inleds med bakgrunden till Gotlands varumärkesarbete och sedan följs av; varumärkets tre 

målgrupper, varumärkeskommunikation, uppföljning och löpande arbete och till sist komplikationer 

vid Gotlands platsmarknadsföring.  

4.1  Bakgrund till varumärkesarbetet 

Gotland är Sveriges största ö med en yta på 3140 km2 och en befolkning på ca 57 400 invånare, varav 

Visby som är Gotlands största ort, har ca 22 500 invånare (gotland.net, 2010). Varumärket Gotland är 

mycket välkänt och omtyckt i Mälardalen och på Sydostkusten men har en något svagare position på 

västkusten och i norra Sverige. Den allmänna bilden av Gotland är begränsad till att det är en plats 

att besöka under sommaren för sol, bad och semester. Dock associeras Gotland sällan till boendeort, 

företagande, utbildning, idrott eller starka personligheter. Efter behovet att attrahera fler besökare 

utanför högsäsongen och locka fler invånare och företag startades därmed ett omfattande 

varumärkesarbete, med initiativ från näringslivet. Gotlands kommun stod som huvudman och 

organisatör av arbetet och stod därmed även för bildandet av en styrgrupp med ansvar för 

varumärkesarbetet (Gotland.se, Thalin, 2010). 

 

Styrgruppen ansvarade över en varumärkesgrupp som startade sitt arbete genom att ett 

marknadskonsultföretag genomförde en omfattande analys av varumärket Gotland. 

Varumärkesgruppen var kärnan i den kreativa processen och var de som slutligen tog fram det 

färdiga förslaget till varumärkesplattformen. Processen har involverat personer från Gotlands 

kommun, näringsliv, offentliga verksamheter, förenings, kultur- och idrottsverksamheter samt 

högskola, för att ta tillvara på hela öns kompetens och kreativitet (Gotland.se, Jansson, 2010). 

 

Varumärkesgruppen använde sig av arbetsgrupper som bestod av breda konstellationer i form av 

stormöten runt om på Gotland där alla fick möjlighet att reflektera och tycka till.  Enligt Holm (2010) 

var det av betydelse att få med flera viktiga aktörer på resans gång och få dessa att känna sig 

delaktiga i marknadsföringsarbetet (Holm, 2010). När själva lanseringsprocessen var klar fick Tillväxt 

Gotland ordföranderollen över styrgruppen för varumärket. Styrgruppens uppdrag var att säkra det 

operativa arbetet med platsmarknadsföringen. Förutom Tillväxt Gotland bestod gruppen av 

representanter från offentlig sektor, näringslivet, Högskolan Gotland, Almi företagspartner och 

Gotlands idrottsförbund. Styrgruppen ansvarar idag även för den gemensamma visionen - Vision 

2025 där Gotland ska ha uppfyllt följande mål:  
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- Minst 65 000 invånare på Gotland 

- Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet 

- Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen 

- Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet 

- Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor 

När styrgruppen bildades ville Gotland profilera en vidgad bild av Gotland: en plats att besöka året 

runt samt en attraktiv plats att bo och driva verksamhet på. Den främsta strategin var att förstärka 

det som Gotland redan var känt för och skapa nya associationer. Av denna anledning var det viktigt 

att välja rätt marknad, målgrupp och budskap, så att marknadsföringen riktades till rätt personer 

(Varumärkesplattform, 2008, Holm, 2010). 

4.2  Varumärkets tre målgrupper 

Gotlands varumärkesarbete är uppdelat på tre målgrupper: ”Besöka”, ”Bo & leva” och ”Etablera & 

verka” som alla ska stödja varandra och samverka genom att sända ett konsekvent budskap 

(Gotlands Kommun mfl, 2008).  

4.2.1 Besöka  
”Besöka” är det arbetsområde som syftar till att locka fler besökare till Gotland och på så sätt främja 

turistnäringen. Gotland har länge varit en känd och populär turistdestination men det finns svagheter 

i varumärket som behöver hanteras. Den största utmaningen i marknadsföringsarbetet är att skapa 

nya säsonger genom att kommunicera ut erbjudanden under höst, vinter och vår.  Primärt ligger 

fokus på Stockholm/Mälardalen i Sverige men även södra Finland och norra Tyskland ses som 

geografiska marknader av intresse. Målgrupperna är företag och organisationer som kan besöka 

Gotland för konferenser och möten under höst vinter och vår, men inkluderar även par och familjer 

som kan tänka sig att besöka Gotland under kortare semestrar (Gotlands Kommun, 2008). 

4.2.2 Bo & Leva 
Arbetsområdet ”Bo & Leva” fokuseras främst till människor i Stockholm/Mälardalen som har en 

relation till Gotland, par och barnfamiljer i 30+ och par i 55+ där barnen har flyttat ut. Dessa 

målgrupper bearbetas under sommarmånaderna då dessa grupper ofta besöker Gotland.  Även 

studenter utifrån som studerar vid Högskolan på Gotland anses vara en intressant målgrupp då 

förhoppningen är att dessa skall stanna efter fullgjord utbildning. Holm anser också att det är viktigt 

att värna om de som redan bor på ön så att dessa trivs och stannar (Marknadsplan Bo & Leva på 

Gotland, Gotlands Kommun, 2008, Holm, 2010). 
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4.2.3 Etablera & Verka 
”Etablera & Verka” handlar främst om att locka fler verksamheter till Gotland. Precis som de andra 

två områdena ligger fokus mot verksamheter och företag i Stockholm/Mälardalen. Branscherna som 

prioriteras är besöksnäring, livsmedelsnäring och den kreativa och distansoberoende sektorn. 

Utmaningen har länge varit att förändra den existerade uppfattningen om Gotland som en isolerad 

plats, långt ifrån kunder och med långa dyra transporter och brist på utbildad arbetskraft (Gotlands 

Kommun, 2008, Thalin 2010). 

4.3  Varumärkeskommunikation 

4.3.1 Gotlands identitet, positionering och image 
Gotland arbetar med fem kärnvärden som ska utgöra den gemensamma värdegrunden för Gotlands 

utveckling och kommunikation. Dessa kärnvärden illustreras med ledorden; magisk, kreativitet, 

livskraft, närhet och livslust. Ur dessa kärnvärden har i sin tur Vision 2025 växt fram: ”Gotland är 

Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av 

livslust” (Gotlands kommun, 2008).  

 

”Gotland – den magiska ön” är Gotlands slogan och även dess varumärkeslöfte5 som visar vad 

gotlänningarna vill sträva efter och hur de vill att omvärlden ska uppfatta platsen. För att förstärka 

platsens budskap använder Gotland så kallade profilbärare som är: ö, hav, kust, strand och natur, 

världsarv, Visby, kulturarv, kreativ energi, inspirerande miljö och skapande människor, mat, möten 

och design. Holm lyfter också en än gång fram Gotlands invånare och menar på att de är Gotlands 

viktigaste profilbärare (Gotland med flera, 2008, Holm, 2010).   

4.3.2 Logotypen – en visuell symbol  
Gotlands logotyp ägs juridiskt av Gotlands Kommun. Dock får den användas av alla som aktivt vill 

medverka till utvecklingen av Gotland så länge man anmäler sig till Gotlands Kommun och Tillväxt 

Gotland. Syftet är att logotypen ska bidra till en positiv kraft där aktörer ska dra fördel av att använda 

den (Tillväxt Gotland med flera, 2008:40–44, Thalin 2010).  

Logotypen är skapad för att betraktaren ska kunna tolka den individuellt och anledningen är följande: 

”Det går att läsa in mycket annat i de grafiska figurerna, men det är en 

tolkning som ligger i betraktarens öga, precis som kärnvärdet magiskt.” 

(Tillväxt Gotland med flera, 2008:40) 

 

                                                           
5
 Se Bilaga 4. Kärnvärden och varumärkeslöfte 
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Enligt Thalin (2010) ska logotypen symbolisera en rauk, en bit av ringmuren och en rabbis (vildkanin) 

som vilar på havet. Originallogotypen är utformad i fyra färger som har en viktig betydelse. Blått står 

för havet, luften, blomman, blåeld och stabilitet, röd symboliserar vallmo, liv kraft och föränderlighet, 

grå står för den närvarande kalkstenen och gul representerar sol, värme och harmoni med de övriga 

färgerna (Tillväxt Gotland med flera, 2008:40-44, Thalin, 2010, Holm, 2010). 

Logotypen ska betraktas som ett gemensamt budskap som blir starkare desto fler aktörer på Gotland 

som använder sig av den (Holm, 2010).  

 

4.3.3. Marknadsföringskanaler  
Varumärkesarbetet introducerades för den allmänna publiken genom ”Spelet om Gotland” 6 som är 

ett diskussionsspel som spelats i forum runt om på Gotland. Kommunen har bjudit in öns invånare 

och företag till speciella spel och informationsdagar för att skapa en medvetenhet om vad Gotlands 

varumärke står för samt för att berätta hur invånarna kan engagera sig. Då föreningslivet är starkt på 

Gotland har intresset varit stort (Holm, 2010). 

Platsmarknadsföringen sker idag på två plan. Ena delen är att driva implementeringen av varumärket 

på Gotland, ett arbete som Tillväxt Gotland är ansvarig att samordna. Tillväxt Gotland har utbildade 

processledare som åker ut till företagare för att förklara hur de kan ta del av varumärkesarbetet och 

använda det till sin fördel. Den andra delen är att genomföra konkreta aktiviteter, vilket Gotlands 

kommun tillsammans med Gotlands Turistförening (GTF) ansvarar för (Holm, 2010). 

Marknadsföringsaktiviteter för ”Besöka” 

Gotlands Turistförenings vision är att ”Gotland skall vara en naturlig och ledande mötesplats året 

runt i Östersjöregionen”. För att uppnå detta har man bland annat identifierat ett antal 

profilområden som är kommunicerbara och som går att matcha mot målgruppers intresseområden. 

Profilområden som GTF väljer att förstärka med hjälp av olika aktiviteter är: 

- Smakfulla Gotland – mat, design, konst, t ex tryffelsafari, besök på öppna ateljéer eller 

shoppingresa i kombination med boende på Furillen 

                                                           
6
 Se bilaga 6. Varumärkesspelet 
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- Gröna Gotland – naturupplevelser, trädgård, miljö, t ex. resa till stora Karlsö eller besök på 

trädgårdsveckan 

- Historiska Gotland - historiska upplevelser och äventyr, t ex vikingaresa eller besök under 

medeltidsveckan 

- Äventyrliga Gotland – fysiska upplevelser och äventyr, vad som traditionellt brukar kallas 

äventyrsaktiviteter, t ex mc-safari eller vandring 

- Sceniska Gotland – nöje, musik, teater, t ex Chamber Music Festival eller Romateatern 

- Sportiga Gotland – olika typer av idrottsrelaterade resor, t ex träningsläger eller cuper 

GTF:s marknadskommunikation består av en rad olika åtgärder. Dels arbetar man med övergripande 

destinationsmarknadsföring som riktar sig till breda grupper och syftar till att de aktuella grupperna 

ska få upp ögonen för Gotland. Destination Gotland svarar för en stor del av dessa åtgärder genom 

affischering och annonsering, främst med en vår- och en höstkampanj. Enligt Evensen svarar 

Destination Gotland för 80 % av Gotlands betalda marknadsföring (Evensen, 2010, Jansson, 2010, 

Gotlands Turistföring, 2008). 

 
Målgruppsinriktad marknadsföring handlar ofta om pressbearbetning av utvalda medier och ibland 

stödjande annonsering i samband med artiklar om Gotland som besöksmål. Profilområdena påverkar 

starkt de olika målgruppsinriktade aktiviteter som görs via samtliga kanaler i marknadsmixen, t ex på 

webben, via media, i kataloger och på mässor/events (Gotlands Turistföring, 2008). 

Marknadsföringsaktiviteter för ”Bo & Leva” 

Aktiviteterna för ”Bo & Leva” finns i marknadsplanen för 2010 där de är grupperade efter målgrupp 

och prioriterade utifrån målsättningen. Barnfamiljer är den mest prioriterade målgruppen där 

marknadsföringen bygger på redaktionell text, sanningsvittnen och personliga möten.  Årets 

viktigaste aktivitet är ”Hemvändarhelgen” som handlar om att identifiera, tillfråga och engagera 200 

inflyttade gotlandsfamiljer för att låta dem bjuda in lika många potentiella barnfamiljer från deras 

bekantskapskrets. Dessa familjer ska få möjlighet att träffa andra inflyttade familjer, politiker, 

tjänstemän, representanter från näringsliv och föreningar, skolor, mäklare mm. I övrigt delar 

Destination Gotland ut Gotlandsmagasinet genom nätverket Gotländska Stockholmare där det finns 

artiklar om familjer som flyttat till Gotland och trivs. Samlade berättelser från familjer som flyttat till 

Gotland finns även under flyttatillgotland.se, tillsammans med länkar och information om lediga jobb 

och boenden. Andra prioriterade aktiviteter fokuserar på sociala medier som grupper på Facebook 

och ”videoblogging” på Youtube (Holm, 2010, www.hemvandardagar.se). Grunden för all 

marknadsföring gentemot målgruppen ”Bo & Leva” är hemsidan www.flyttatillgotland.nu som ska 
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kompletteras med annonsering och användandet av sociala medier för att skapa intresse och slussa 

besökare vidare till hemsidan (Holm, 2010). 

Marknadsföringsaktiviteter för ”Etablera & Verka” 

För näringslivet finns ”Företagardagen” vilken arrangeras av Tillväxt Gotland. ”Företagardagen” är ett 

årligt möte och en inspirationsdag med föreläsningar och mingel. I år deltog 55 stycken företag, 

samtliga tillhörande Gotland. Det finns dock inga anordnade aktiviteter för att locka nya företag och 

investerare till ön (Holm, 2010, Tillvaxtgotland.se/foretagardagen). 

4.4  Uppföljning och löpande arbete  

Idén var från början att Gotlands kommun skulle driva varumärkesarbetet tillsammans med Gotlands 

näringsliv. Idag har Tillväxt Gotland uppdraget att hålla ihop hela processen och driva 

varumärkesarbetet, där kommunen på grund av sin tyngd dock fortfarande håller i ”taktpinnen”. 

Styrgruppen är fortfarande högst ansvariga för varumärkesarbetet men träffas nu endast vid behov. 

Uppföljningen av varumärket sker på regiondirektörsnivå. Holm anser att samarbetet mellan Gotland 

kommun, GTF och Tillväxt Gotland har fungerat bra. Dock anser Holm att målet att uppfylla visionen 

2025 blir svårt men att det även har varit svårt att sätta mer konkreta och kortsiktiga mål 

(Varumärkesplattformen, 2008, Holm, 2010).  

Jansson hävdar att det pågår diskussioner om hur arbetet med marknadskommunikation ska 

bedrivas i framtiden då det inte finns någon konkret plan i dagsläget. Detta innebär också enligt 

Jansson att GTF avvaktar innan de påbörjar arbetet med en ny marknadsplan (Jansson, 2010). 

GTF är i år ansvariga för att samordna och projektleda aktiviteterna i marknadsplanen i syfte att 

samordna de tre arbetsområden i den mån det är möjligt. Idag hanteras ”Bo & Leva” av Gotlands 

kommun, ”Besöka” av Gotlands turistförening och ”Etablera & Verka” av Tillväxt Gotland (Holm, 

2010).  

Enligt Gotlands kommun ska alla tre områden ”Bo & Leva”, ”Besöka” samt ”Etablera & Verka” utgå 

från en gemensam plattform och ska stödja varandra i arbetet mot ett starkare varumärke (Bo och 

Leva 2010). Gotlands turistförening använder dock istället en marknadsplan som skapades innan 

varumärket Gotland var fastställt (Jansson, 2010). ”Etablera & Verka” saknar en marknadsplan och 

Mykkänen förklarar detta med att den de använder och går hand i hand med ”Bo & Levas” 

marknadsplan (Mykkänen, 2010). Mykkänen berättar vidare att Tillväxt Gotland inte har till uppgift 

att arbeta med externa etableringar och att det i dagsläget inte finns någon som har ansvaret eller 

uppdraget att jobba med externa etableringar på Gotland (Mykkänen, 2010). Holm menar på att i 
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och med att Tillväxt Gotland ansvarar över arbetsområdet ”Etablera & Verka” borde uppdraget ligga 

hos dem (Holm, 2010). 

4. 5 Effekter av Gotlands varumärkesarbete 

4.5.1 Logotyp och besökares uppfattning om platsen 
När 65 turister och sommargotlänningar visades logotypen under en undersökning under 2010 var 

det endast 22%7 som kände igen den.  Endast hälften av dessa kunde konkret relatera logotypen till 

Gotland. Flera av de tillfrågade hänvisade till att Gotland hade andra starkare logotyper som 

Destinations Gotlands och även länsstyrelsens blå flagga. Svaren på frågan ”Vilka ord beskriver bäst 

Gotland?”, ”Vad betyder Gotland för dig?”8 visar ett tydligt mönster där beskrivningar med sol, 

sommar, bad, natur & kultur dominerande (Eriksson och Thalin, 2010). 

4.5.2 Bo på Gotland 
För att Gotland ska nå sin målsättning på 65 000 invånare år 2025 innebär det att befolkningen måste 

öka med ca 450 invånare per år från och med 2007. Enligt undersökningen9 svarade 37 % av de 

tillfrågade att de kunde tänka sig att flytta till Gotland. Av dessa svarade 67 % att den största orsaken 

till varför de inte flyttar är bristen på arbete. Av de 63 % som inte skulle kunna tänka sig en flytt var 

den vanligaste anledningen; rädslan att känna sig isolerad och uppfattningen om att Gotland var 

händelsefattigt på vintern.  

 

 

(Siffror från Statistiska Centralbyrån, 2010) 

                                                           
7
 Se bilaga 6. Logotypskännedom 

8
 Se bilaga 7. Vad är Gotland? 

9
 Se bilaga 8. Flytta till Gotland 
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4.5.2 Besöka Gotland 
54%10 av de tillfrågade svarade att de aldrig hade varit på Gotland under en annan årstid än 

sommaren. Av dessa svarade 34 % att det berodde på att de har semester på sommaren, 22 % att de 

kunde tänka sig att åka dit under en annan årstid men att det inte blivit av, medan 11 % svarade att 

de inte skulle åka till Gotland under en annan årstid. Under lågkonjunkturen 2009 ökade antal 

gästnätter på Gotland från året innan, vilket kan ha berott på att svenskar valde att tillbringa sin 

semester i Sverige istället för att välja en dyrare resa utomlands.  

 

 

Siffror från Mats Jansson på GTF. Inkluderar endast resande med färja och flyg.   
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 Se bilaga 9. Besöka Gotland 
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4.5.3 Företag på Gotland 
Idag är 202 stycken företag medlemmar i Tillväxt Gotland (Mykkänen, 2010). I grafen för 

nyföretagare syns en kraftig ökning från då att varumärkesarbetet påbörjades (2007/2008) tills idag.  

 

 (www.nyforetagarcentrum.com)  

4.6 Komplikationer som uppstått i samband med varumärkesarbetet 

Ett tidigare problem i Gotlands arbete med platsmarknadsföring har varit att de inblandade 

aktörerna har saknat en tydlig kommunicerad och förankrad vision, målbild, varumärke samt strategi 

för en långsiktig utveckling. Inblandade aktörer vet inte hur de ska hantera roller och 

ansvarsområden för att arbeta med frågor gällande Gotlands attraktions - och konkurrenskraft och 

många beslut sker på informell nivå, vilket gör att det inte blir någon kraft i de satsningar som görs. 

Det finns en del missnöje med tidigare projekt och processer och en stark känsla av att dessa inte har 

inneburit några konkreta resultat. Synen på arbetet är att kommunen ofta tar initiativ men har svårt 

att få med övriga aktörer, att processen tar lång tid och inte leder någon vart, att engagemanget har 

varit lågt hos näringslivet samt att eventuella resultat från arbetet inte följs upp och återkopplas till 

aktörerna. Gotland har genomfört många undersökningar och rapporter men dessa resulterar sällan i 

en tydlig och kommunicerad sammanfattning, analys och åtgärdsplan. Resultatet har blivit att olika 

aktörer har tagit egna initiativ på grund av att de inte ser fördelarna med ett gemensamt arbete 

(Graffman, 2007, Thalin, 2010). Enligt Holm (2010) finns tyvärr dessa problem fortfarande kvar inom 

organisationen. Holm (2010) förklarar att risken med varumärkesarbetet är att man inte skapar en 

tydlig organisation där arbetet kan vårdas, utvecklas och samverkas. Arbetet börjar oftast bra men 

uppföljningen rinner ut i sanden och ingen känner ansvar.  De största svårigheterna är avsaknaden av 

en tydlig organisation för de tre arbetsområdena; ”Besöka”, ”Bo & Leva” och ”Etablera & Verka”, vad 

gäller ansvar och kostnadsfördelning. Idag är bolagsformen något otydlig då det inte finns en 

helhetsbild då Tillväxt Gotland har sin plattform och Gotlands Kommun sin egen. De största 

förändringarna som varumärkesarbetet har inneburit är en högre generell medvetenhet om Gotland, 

men Holm (2010) menar ändå att det är en lång process innan slutgiltiga resultat av 
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marknadsföringsarbetet kan skönjas. Holm hävdar att det idag finns en bra grund att utgå ifrån men 

att det fortfarande finns mycket att göra och att processen ibland går långsamt i och med att det är 

många intressenter som är involverade i arbetet (Holm, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

5. Analys 

Materialet som har presenterats i kapitel 4 analyseras i detta kapitel. Analysen är uppdelad efter 

undersökningsmodellens fyra delar; platsmarknadsföringens nivåer, varumärkeskommunikation, 

uppföljning och löpande arbete samt komplikationer vid platsmarknadsföring.  

5.1 Platsmarknadsföringens nivåer 

Vid arbete med platsmarknadsföring är det viktigt att ta hänsyn till de olika aktörer och faktorer som 

kommer att driva och påverka arbetet. För det första måste en planeringsgrupp fastställas som 

bekräftar betydelsen av samarbetet mellan invånare, företag och staten. Planeringsgruppens främsta 

uppgift är att definiera samhällets tillstånd för att sedan utveckla en vision för en långsiktig lösning 

genom att bedöma platsens värden, resurser och möjligheter. Till sist måste gruppen ta fram en 

långsiktig handlingsplan. I processen att skapa ett starkare varumärke för Gotland involverade 

varumärkesgruppen personer från alla olika verksamhetsområden inom näringslivet för att ta tillvara 

på öns kompetens och kreativitet. Dessa samlades i stormöten runt om på Gotland för att kunna ha 

en möjlighet att reflektera och tycka till. När varumärkesplattformen var fastställd fick Tillväxt 

Gotland ordföranderollen för styrgruppen. Styrgruppens uppdrag är att ansvara över det operativa 

arbetet av platsmarknadsföringens olika aktiviteter samt se till så att vision 2025 uppfylls. Den 

främsta strategin var att förstärka det Gotland redan var känt för samt skapa nya associationer, men 

även att fastställa så att rätt budskap kommuniceras till rätt marknad och målgrupp.  

För att nå en långsiktig lösning är det viktigt att de som arbetar med platsmarknadsföring identifierar 

något unikt att erbjuda marknaden. Det kan till exempel vara att utveckla en stark och attraktiv 

positionering och bild av samhället, skapa nya attraktioner och främja platsens fördelar.  Det är av 

stor betydelse att involverade aktörer aktivt stödjer varandra och samarbetar för att 

varumärkesarbetet ska bli framgångsrikt. När varumärkesarbetet på Gotland påbörjades fastställdes 

att de skulle profilera en vidgad bild av Gotland. Målsättningen var att Gotland ska vara en plats att 

besöka året runt och en attraktiv plats att bo och driva verksamhet på. Detta enligt visionen; 

”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och 

fylld av livslust”. Det är även viktigt att en plats ser över omvärldens uppfattning om platsen och 

utefter denna analys skapa en stark handlingsplan så att den nuvarande och potentiella 

målmarknaden är väl medvetna om platsens styrkor. Gotland gjorde en marknadsanalys och använde 

sig av GTF:s målgruppsindelningar för att kunna fokusera arbetet på bästa sätt. Den sista påverkande 

faktorn är betydelsen av stöd från platsens innevånare vilket är något som Gotland arbetat mycket 
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med i form av informationsmöten och ”Spelet om Gotland” för att alla invånare på Gotland ska veta 

vad Gotland står för och hur de kan engagera sig genom att agera ambassadörer för platsen.  

Målmarknader är de utvalda segment av intressenter till vilka en plats väljer att fokusera sin 

kommunikation till. I varumärkesarbetet på Gotland har fokus siktats mot målgrupper inom tre delar; 

”Besöka”, ”Bo & Leva” och ”Etablera & Verka”. Intresset för turism har växt kraftigt under de senaste 

åren då turismen inte bara producerar arbeten och inkomster, utan även kan skapa positiva effekter 

på företagsplaceringar och nya invånare. Gotland har länge varit en känd och populär 

turistdestination men det finns svagheter i varumärket som fortfarande behöver hanteras. Gotland 

är en populär turistdestination under sommaren men den största utmaningen ligger i att skapa nya 

säsonger under höst, vinter och vår. Gotland har hanterat detta genom att erbjuda olika 

temaaktiviteter året runt. 

Platser har alltid konkurrerat om invånare och idag har förflyttelse av personer blivit allt vanligare. 

Enligt forskning inom området är populära målgrupper för en platsmarknadsförare bland annat unga 

familjer, studenter och pensionärer. För att locka till sig dessa målgrupper rekommenderas resonlig 

lokal skatt, attraktivt boende, hög kvalitet på utbildning, tillgänglighet till dagis, positiv attityd 

gentemot nyinflyttade och flyttservice. I Gotlands fall har man fokuserat på sista punkten då man 

lockar nyinflyttade med olika erbjudanden och möjlighet att tidigt bekanta sig med platsens 

näringsliv, föreningsliv och upplevelser i syfte att underlätta flytten.  

Att locka till sig företag, industrier och investerare har blivit allt viktigare och innebär en stor 

utmaning för platsmarknadsförare. Det är därför viktigt att platsmarknadsförare förstår hur företag 

gör investeringar och placeringsbeslut för att öka platsens attraktion gentemot andra platser. 

Gotland ska enligt varumärkesplattformen först och främst fokusera på att dra till sig verksamheter 

och företag från Stockholm/Mälarstaden inom branscherna besöksnäring, livsmedelsnäring, samt till 

den kreativa och distansoberoende sektorn. Dock framkom det under författarnas intervjuer att det 

idag inte finns någon som är ansvarig för de externa etableringarna vilket kan tyckas vara 

anmärkningsvärt.  

5.2 Varumärkeskommunikation 

Att skapa ett varumärke för Gotland innebär en hel del utmaningar då många svenskar redan har en 

uppfattning om platsen. Det gäller att identifiera och förstärka befintliga värden, styrkor och 

egenskaper samt att kombinera dessa med nya och kompletterande värden. En plats 

varumärkesidentitet utgörs av dess kärnvärden och skall bidra till att skapa en attraktiv uppfattning 

om platsen bland dess intressenter. Gotlands varumärkesidentitet beskriver hur gotlänningarna ser 
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på dess varumärke och hur de vill att omvärlden ska uppfatta Gotland. För detta använder Gotland 

de utvalda kärnvärdena och ledorden: magisk, kreativitet, livskraft, närhet och livslust. När 

författarna bad sommargotlänningar och turister att beskriva Gotland var det dock omdömen som 

sol, sommar, bad, natur & kultur dominerande. 

 

Varumärkesimage är de bilder och känslor som mottagaren förknippar med en plats. Det är viktigt att 

ha en särskiljande image för att inte gå obemärkt förbi bland konkurrensen. Ett plats 

varumärkespositionering handlar om hur man kommunicerar ut en plats identitet och image för att 

förstärka varumärket, exempelvis genom att använda slogans och visuella symboler. Gotlands slogan 

är – ”den magiska ön” och de använder sig av en logotyp som symboliserar en rauk, en bit av 

ringmuren och en rabbis som vilar på havet, för att få fram en ännu tydligare bild. Gotlands kommun 

är också av uppfattningen att desto fler aktörer som använder sig av logotypen desto starkare blir 

den. Dock visar författarnas undersökning att logotypens igenkänningsfaktor är relativt svag då 

endast 22 % kände igen den. Endast hälften av dessa personer kunde konkret relatera logotypen till 

Gotland.  

 

Användandet av kommunikationskanaler är nödvändigt men det är inte helt enkelt att veta vilken 

som är mest lämplig för att differentiera sig och samtidigt förmedla en tydlig och konsekvent bild av 

platsen. Som i de flesta marknadsföringsområden har word-of-mouth starkast effekt, detta även 

inom platsmarknadsföring. Internet har dock blivit en allt mer populär mediekanal i och med dess 

möjligheter att nå nya men även smala målgrupper. Detta är något som även anammats av Gotland 

då grunden för all marknadsföring av ”Bo & Leva” är hemsidan www.flyttatillgotland.nu som ska 

kompletteras med annonsering och användandet av sociala medier för att skapa intresse och slussa 

besökare vidare till hemsidan. På Gotlands hemsida ska det finnas specifika erbjudanden som ska 

hjälpa till att bygga upp imagen, samt ”Flytta till Gotland”-evenemang under året med syftet att 

hjälpa intresserade att ta steget och våga flytta till Gotland. ”Bo & Levas” största arrangemang är 

”Hemvändarhelgen”, som går av stapeln en gång om året med syfte att hitta locka till sig dem som 

har tanken på att flytta till Gotland samt välkomna de som redan har bestämt sig. I författarnas 

undersökning svarade endast 37 % av de tillfrågade att de kunde tänka sig att flytta till Gotland. Av 

dessa svarade 67 % att den största orsaken till varför de inte flyttar var bristen på arbete. Av de 63 % 

som inte skulle kunna tänka sig en flytt var den vanligaste anledningen rädslan att känna sig isolerad 

och uppfattningen om att Gotland var händelsefattigt på vintern.    

Målgruppen ”Besöka” som GTF har ansvaret för arbetar inom sex olika profilområden: smakfulla, 

gröna, historiska, äventyrliga, sceniska och sportiga Gotland. Inom dessa områden anordnas olika 

evenemang året runt för att locka besökare med olika intressen. 54 % av de tillfrågade svarade att de 
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aldrig hade varit på Gotland under en annan årstid en sommar. Av dessa svarade 34 % att det 

berodde på att de har semester på sommaren, 22 % att de kunde tänka sig att åka dit under en 

annan årstid men att det inte blivit av och 11 % att de inte skulle åka till Gotland under en annan 

årstid.  

5.3 Uppföljning och löpande arbete 

Då platser ständigt förändras är det av betydelse att ett löpande arbete sker efter det att planeringen 

och strategin kring platsmarknadsföringen har fastställts. Projektgruppen som arbetar med 

varumärket har ett viktigt ansvar för att koordinera arbetet och se till att alla involverade samarbetar 

och känner sig delaktiga i varumärkesarbetet. Enligt Holm fungerar samarbetet mellan Gotlands 

kommun, GTF och Tillväxt Gotland bra. Dock har organisationerna olika fokus och 

verksamhetsområden, vilket lätt kan leda till att arbetet inte alltid blir sammanlänkat och följs upp. 

Styrgruppen som är högst ansvariga för arbetet träffas idag endast vid behov. Undersökningen visade 

också att arbetet med marknadsföringen ibland löper sakta på grund av det faktum att många olika 

aktörer är inblandade.  

 

Åtgärderna måste vara konkreta för att platsens intressenter ska ha klara mål att eftersträva och 

uppnå. Gotlands vision är att nå sina mål 2025, dock har de inga klara delmål som deras intressenter 

kan uppnå.  

5.4 Komplikationer vid platsmarknadsföring 

Skapandet av ett varumärke för en plats är mer komplext än skapandet av varumärket för en produkt 

eller service.  En plats har redan en byggd miljö, kulturarv och infrastruktur som en integrerad del av 

platsens image och identitet. Platsens varumärke måste kunna hantera samverkan mellan flera 

aktörer med potentiellt motstridiga mål och fungera övergripande för flera målgrupper samtidigt. För 

at kunna hantera samverkan är det viktigt att samarbeta med både invånare och företag på Gotland 

vilket styrgruppen inte har fokuserat på sedan marknadsföringsplanen etablerades. Enligt Holm är de 

största svårigheterna kopplade till avsaknaden av en tydlig organisation för ”Besöka”, ”Bo & Leva” 

och ”Etablera & Verka” vad gäller ansvar och kostnadsfördelning. 

Koordination är också en komplicerad del, dels att klara av att koordinera alla intressenters olika 

målsättningar men även koordineringen rent organisatoriskt sett. Det är viktigt för marknadsföraren 

att utveckla en noggrann marknadsplan där man ser till marknadens behov och skillnader. Gotland 

saknar en gemensam marknadsplan för varumärket där endast ”Bo & Leva” har en utarbetad 

marknadsplan som anpassad till varumärket. Denna marknadsplan används och lånas av både 
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”Besöka” och ”Etablera & Verka”. Enligt Gotlands kommun ska alla tre områden; ”Besöka”, ”Bo & 

Leva” samt ”Etablera & Verka” utgå från en gemensam plattform och stödja varandra i arbetet mot 

ett starkare varumärke. GTF använder dock för arbetsområdet ”Besöka” både en marknadsplan som 

skapades innan varumärket Gotland var fastställt, parallellt med vision 2025 och ”Etablera & Verka” 

går hand i hand med ”Bo & Levas” marknadsplan. Detta inkonsekventa agerande visar än en gång på 

svårigheterna med platsmarknadsföring och utmaningen att hitta ett fungerande samarbete mellan 

olika parter. 

 

Brist på kontroll i varumärkesarbetet uppstår just därför att det är en mängd olika intressenter som 

är involverade, allt från privat och offentlig sektor till lokala invånare. Denna kontrollbrist leder ofta 

till en oenighet bland de inblandade, brist på beslutanderätt och svårigheter att fatställa mätbara 

resultat som är nödvändiga för att driva arbetet framåt. Enligt en av intervjurespondenterna är risken 

med varumärkesarbetet på Gotland just att det inte skapas en riktigt tydlig organisation där arbetet 

kan vårdas, utvecklas och samverkas. I detta fall kan alltså de komplikationer som lyfts fram i det 

teoretiska ramverket även ses i det praktiska arbetet med Gotlands platsmarknadsföring. 
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6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet avser författarna att fullfölja syftet med undersökningen genom att besvara 

dess tillhörande frågeställningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Gotland har arbetat 

och arbetar med platsmarknadsföring i syfte att stärka sitt varumärke. Utifrån syftet formulerades 

följande frågeställningar:  

 Varför och hur började arbetet med platsmarknadsföring?  

 Hur ser arbetet ut idag?  

 Vilka komplikationer har uppstått?  

6.1 Varför och hur började arbetet med platsmarknadsföring?  

Gotland insåg att de behövde arbeta med sitt varumärke i och med att ön förlorade flera 

arbetstillfällen under början av 2000-talet. Gotlands främsta strategi har varit att förstärka det 

Gotland redan är känt för och skapa nya associationer, men även att fastställa så att rätt budskap går 

ut till rätt målgrupp och marknad. Redan från första början när varumärkesarbetet på Gotland 

påbörjades har de involverade försökt profilera en vidgad bild av Gotland, att det är en plats man kan 

besöka året runt, samt en attraktiv plats att bo och driva verksamhet på. I och med att Gotland länge 

varit en populär turistdestination är det dock en stor utmaning att locka till sig fler besökare under 

höst, vinter och vår, men även att locka till sig nya invånare, då det är främst under 

sommarmånaderna dessa kan nås. Att försöka sudda ut den existerande uppfattningen om Gotland 

som en isolerad plats med dyra transporter är även det en stor utmaning men ett måste för att locka 

till sig nya företag och investeringar. Gotlands varumärkesarbete utgick från en styrgrupp med 

övergripande ansvar. Under styrgruppen fungerade sedan en varumärkesgrupp med ansvar för den 

kreativa utformningen av varumärkesplattformen. Till sin hjälp skapade varumärkesgruppen större 

arbetsgrupper runt om på Gotland där flera invånare och andra intressenter fick engagera sig och 

tycka till. I varumärkesplattformen som skapades finns tre målgrupper som marknadsföringen har 

fokuserats mot; ”Besöka”, ”Bo & Leva” och ”Etablera & Verka”. Gotlands kommun har det 

övergripande ansvaret för ”Bo & Leva”, GTF för ”Besöka” och Tillväxt Gotland för ”Etablera & Verka”. 

Gotland förstärker sitt budskap genom att använda så kallade profilbärare, ord som; ö, hav, kust, 

strand och natur, världsarv, Visby och Almedalsveckorna. De använder sig även mycket av sin slogan 

”Gotland – den magiska ön” samt logotypen för att förstärka varumärket ytterligare. Ett problem när 

det gäller att kommunicera ut dessa kärnvärden och profilbärare är att bilden som kommuniceras ut 

inte alltid stämmer överens med den bild mottagarna har. Gotland uppfattas många gånger på olika 
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sätt beroende om den aktuella personen besöker Gotland som turist eller om densamma skulle leva 

och bo på ön.  

6.2 Hur ser arbetet ut idag? 

Arbetet sker idag på två plan. Ena delen handlar om att övervaka och driva arbetet framåt, något 

som Tillväxt Gotland ansvarar över. Den andra delen handlar om att genomföra konkreta aktiviteter, 

ett ansvar som ligger hos Gotlands Kommun och GTF.  

GTF ansvarar för arbetsområdet ”Besöka”, GTF ansvarar för området ”Bo & Leva” och Tillväxt 

Gotland ansvarar för ”Etablera & Verka”. Det framkom dock under undersökningen att det inte finns 

någon part som ansvarar för externa etableringar på Gotland. Vidare visade det sig finnas en del 

missförstånd mellan aktuella parter gällande ansvarsfördelningen. Detta visar på problematiken i att 

samordna och leda arbetet med platsmarknadsföring. En problematik som inte heller Gotland lyckats 

undvika. 

Det övergripande ansvaret för marknadsföringsarbetet ligger hos Styrgruppen, precis som när 

arbetet inleddes. Tillväxt Gotland innehar idag ordföranderollen och uppföljning av det löpande 

arbetet sker endast vid behov och mötena är alltså inte regelbundna i den ordning de var i 

inledningen av marknadsföringsarbetet.  

Gotlands kommun ansvarar för arbetsområdet ”Bo & Leva” och alla dess aktiviteter finns beskrivna i 

en årsbaserad marknadsplan. I marknadsplanen finns bland annat de planerade 

marknadsföringsaktiviteterna för året där ”Hemvändarhelgen” är den viktigaste. All marknadsföring 

för segmentet ”Bo & Leva” leder till hemsidan flyttatillgotland.se där det finns länkar och information 

om lediga jobb och boenden.  

GTF som ansvarar för segmentet ”Besöka” använder en marknadsplan som skapades innan 

varumärkesplattformen fastställdes. Denna marknadsplan används dock ihop med den senare 

skapade varumärkesplattformen.  GTF arbetar övergripande med destinationsmarknadsföring genom 

en vår- och en höstkampanj. GTF marknadsför Gotland genom att kommunicera ut olika 

profilområden: exempelvis smakfulla Gotland med tryffelsafari eller äventyrliga Gotland där 

besökare åker på MC-safari. Anledningen till varför man inte skapat en ny marknadsplan där 

varumärket ingår är för att det pågår diskussioner kring hur marknadskommunikationen för GTF ska 

ske i framtiden.  

Tillväxt Gotland som ansvarar för delsegmentet ”Etablera & Verka” har ingen marknadsplan alls vilket 

kan argumenteras vara en kraftig nackdel. Den viktigaste aktiviteten inom ”Etablera & Verka” är den 

årliga ”Företagardagen” där Gotlands företag erbjuds föreläsningar och chans att nätverka. 
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6.3 Vilka komplikationer har uppstått? 

Den största komplikationen med Gotlands varumärkesarbete har varit den otydliga organisationen. 

Med en otydlig organisation kan arbetet lätt hamna i en fallgrop. Åsikterna bland de involverade är 

att arbetet började bra men har fortsatt med en otydlig uppföljning samt ansvars- och 

kostnadsfördelning. Det kan argumenteras för att arbetet skulle gynnas av tydligare ansvarsområden 

och kontinuerlig uppföljning av arbetet. 

De långsiktiga målen syftar till att uppfylla vision 2025, dock saknar varumärkesarbetet klara och 

kortsiktiga mål. Avsaknaden av kortsiktiga delmål kan innebära att de inblandade aktörerna finner 

det svårt att hålla engagemanget uppe då det är svårt att se resultaten av det arbete som hitintills 

har utförts. Med hänsyn till detta skulle Gotlands arbete med platsmarknadsföring kunna gynnas av 

just införandet av tydliga delmål. 

Utifrån de genomförda enkätintervjuerna kände endast 22 % av de 65 stycken som tillfrågades igen 

Gotlands logotyp. Av dessa kunde endast hälften konkret relatera logotypen till Gotland. På frågan 

om respondenterna hade besökt Gotland under en annan årstid än sommaren svarade 54 % att de 

endast besökt Gotland under sommaren. Anledningen till varför man inte hade besökt Gotland under 

andra årstider var på grund av semestrar, att det inte blivit av eller att det inte fanns intresse. 

Målsättningen med varumärkesarbetet har bland annat varit att ändra den allmänna uppfattningen 

om Gotland som enbart en turist- och sommarö. Enkätintervjuerna visade alltså att människor 

fortfarande associerar Gotland med sol, sommar, natur och kultur. Detta resultat är förvisso inte 

förvånande men indikerar dock att arbetet med att vidga den allmänna bilden av Gotland måste ses 

som en långsiktig process.  

En faktor som lyfts fram i forskning inom platsmarknadsföring är vikten av att engagera invånarna på 

den aktuella platsen för att dessa skall kunna agera som ambassadörer för platsen. Detta är något 

som de inblandade i Gotlands platsmarknadsföring har försökt att ta tillvara på genom en rad olika 

initiativ. Dock koncentrerades dessa initiativ till startfasen av arbetet med Gotlands varumärke. Det 

skulle kunna argumenteras för att liknande initiativ bör ske mer kontinuerligt för att säkerställa att 

alla invånare förstår vikten av arbetet och hur de resultat som varumärkesskapandet frambringar kan 

gagna dem.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Gotlands arbete med platsmarknadsföring har följt många av de 

riktlinjer som lyfts fram i akademiska studier i ämnet, men även mött de komplikationer som 

forskningen uppmärksammar. 
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Bilagor 

1. Intervjufrågor 

2. Enkätfrågor 

3. Svar på enkätundersökning 

4. Kärnvärden och varumärkeslöfte 

5. Gotlands logotyp 

6. Varumärkesspelet 

7. Logotypskännedom 

8. Vad är Gotland för dig 

9. Flytta till Gotland 

10. Besöka Gotland 
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INTERVJUFRÅGOR – bilaga 1 

1. Bakgrund till varumärkesarbetet 

a. Hur startade varumärkesarbetet? 

b. Vad vill ni få fram med varumärkesarbetet? 

c. Hur gick ni till väga då varumärkesarbetet började? Hur fick ni fram kärnvärdena, 

slogan, profilbärare, logotyp etc. 

 

2. Olika nivåer inom platsmarknadsföring 

a. Vilka är involverade i varumärkesarbetet? 

b. Vad är deras respektive roll? 

c. Hur ser samarbetet ut? 

d. Vad är era främsta mål med varumärkesarbetet? 

e. Hur har ni fått med invånarna i varumärkesarbetet? 

f. Varumärket är uppdelat i tre områden, ”Bo och Leva”, ”Besöka” och ”Etablera”, kan 

du förklara arbetet med dessa? Vem har ansvar för vad? 

 

3. Kommunikation 

a. Vilken bild av Gotland vill ni få ut till er målmarknad? 

b. Hur bestämdes logotypen och vad står den för? 

c. Hur kommunicerar ni ut varumärket till respektive målgrupp? (Bo och Leva, Besöka 

och Etablera) 

d. Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av? 

e. Kan du ge exempel på tydliga aktiviteter? 

 

4. Uppföljning 

a. Hur har ni följt upp arbetet? 

b. Vilka har det främsta ansvaret för uppföljning? 

c. Hur ofta träffas dessa för uppföljningsmöten? 

d. Vilka kortsiktiga effekter kan man se av varumärkesarbetet? Finns det synliga resultat 

(ex boendestatistik etc) 

 

5. Komplikationer 

a. Kan du se några tydliga brister i varumärkesarbetet som kan förbättras? 
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ENKÄTFRÅGOR – Bilaga 2 

   

Född:  ____  Kvinna Man  Hemkommun: __________________ 

Barn:           Nej               Ja, antal:____            

           Sommargotlänning              Turist  

 

Har du besökt Gotland under  vår/vinter/höst?                  Ja                 Nej 

Om Nej, varför inte? 

 

Vilka ord beskriver bäst Gotland dvs vad är Gotland för dig?  

 

 

Skulle du kunna tänka dig att flytta till Gotland?                     Ja                Nej        

Om Ja, vad hindrar i nuläget? 

 

Om Nej, varför inte? 

 

 

Känner du igen denna bild:                        Ja                  Nej 

 

 

 
Om Ja, vad är det för bild? När har du kommit i kontakt med bilden? 
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SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING – bilaga 3 

1. Statistik över svaranden  
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KÄRNVÄRDEN OCH VARUMÄRKESLÖFTE – bilaga 4 
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GOTLANDS LOGOTYP – bilaga 5 

Varumärket Gotlands logotyp får användas av alla som aktivt vill medverka till utvecklingen av 
Gotland som boende-, besöks-, näringslivs- och etableringsort. 

Vad logotypen står för 
Symboliken i logotypen ger många tolkningsmöjligheter. Den kan ses som en resa i tiden, från rauk 
till mur till en framtid där vi inte vet hur arkitektur och former ser ut. En resa som omfattar stad och 
land och där närheten till havet och vågorna ständigt för oss framåt. De kan också symbolisera 
besöksön, boendeön och näringslivs- och etableringsön. Den är allt annat än strikt. Den är levande 
och ger möjligheter, samtidigt som den utnyttjar symboliken i några av våra mest välkända 
profilbärare. 

Det går att läsa in mycket annat i de grafiska figurerna, men det är en tolkning som ligger i 
betraktarens öga, precis som kärnvärdet magiskt. 

Färgernas betydelse 
I original ingår följande färger: 

 Blå – hav, luft samt blåeld och cikoria, de blommor som lyser upp våra vägrenar. Blått står 
också för stabilitet.  

 Röd – varm vallmoröd. Liv, kraft och föränderlighet  
 Grå – kalkstenen. Den allestädes närvarande.  
 Gul – sol och värme. Harmonierar med de övriga färgerna. 

Typsnitt  
För varumärket Gotland finns inget gemensamt typsnitt, då det är meningen att logotypen skall 
användas med företagens och organisationernas befintliga profil. 
 
Varumärket Gotlands logotyp tillhandahålls gratis via webben. Gotlands kommun kommer att äga 
den juridiska rätten till logotypen.  
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VARUMÄRKESSPELET – bilaga 6 
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LOGOTYPKÄNNEDOM – bilaga 7 
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VAD ÄR GOTLAND FÖR DIG? – bilaga 8 

Kan tänka sig att flytta till Gotland: 

Har besökt ön under vår/vinter/höst: 

 Sommar, sol, bad, brännvin 

 Utomlands, somrigt, vackert 

 Lantligt, fridfullt 

 Hemma, alltid sommar, traktor 

 Bad, vänner, sevärdheter 

 Rosor, mur, fast 

 Lite utländskt, vackert, varierat och lantbruk, hästar och ridning  

 Natur, närhet, trygghet 

 Natur, kultur, stränder, ridning 

 Awesome, vackert, kargt 

 Unikt, somrigt, kulturtätt 

Har inte besökt ön under vår/vinter/höst::  

 Avkoppling, inte så mkt bad, relax 

 Visby, naturen, fårö, träden, kargt 

 Katthammarsvik, fårö 

 Naturen, sevärdheter 

 Sol och bad, god mat 

 Naturen, blommor 

 Skogen, blommor, 

 Sommar, sol 

 Avkoppling och relax 

 Kultur, fin natur, semester 

 Naturen, mkt barnaktiviteter 

 Fårö 

Kan inte tänka sig flytta till Gotland: 

Har besökt ön under vår/vinter/höst: 

 Ljuset, färgerna, floran, säregna landskapet, baden, kulturen, bagarns 

 Olikt, nära, ledigt 

 Lugnt, vackert, semester 

 Sol, klippor 

 Sol och bad, tofta strand 

 Strand, sol, ljus 

 Kultur och natur 

 Ljuset, kargheten, myggfritt, blommor, havet 

 Sevärdheter, raukar, kvällar vid stranden, cykelturer,  
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 Bad, vänner, sevärdheter 

 Blommor, vatten, sol, keramik 

 Bad, natur, kultur och historia 

 Sommar och sol 

 Vackert och bra klimat 

 Underbart, svårfä 

 Sommar, havet, keramiker, vackra gårdar 

 Sol och bad 

 Sol och klippor 

 Cykelturer, kvällar vid stranden,    

Har inte besökt ön under vår/vinter/höst: 

 Fin natur, inga aktiviteter, påminner om Öland 

 Somrigt, mysigt, stranden, vidderna 

 Badmöjlighet 

 Kanon, fantastiskt 

 God mat, kultur 

 Havsbad, raukar, hitta stenar vid stranden 

 Sommar och sol, avkoppling 

 Sol, bad, god mat 

 Bad, sol, havet 

 Växterna, havet 

 Fin natur,  

 trevlig befolkning, vänner och släkt här 

 soligt, varmt, blommigt, fårö 

 grönt, kargt, badmöjligheter 

 sommar och sol. Slappa slöa, semester 

 kalksten, lera, keramik 

 natur, kultur, god mat 

 hav, bad, sol 

 naturen, havet, växtlighet 

 alla är trevliga, vänner, släkt 

 kultur, natur 

 sol, bad, kargt, god mat  
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FLYTTA TILL GOTLAND – bilaga 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Ja 37% Nej 63 %

18,5%
34%

18,5%

29%

Man

Kvinna

8

10

6

Kan tänka sig att flytta till Gotland

Del i barnfamilj

55+

24+ utan barn

Kan tänka sig att flytta till Gotland 



55 
 

BESÖKA GOTLAND – bilaga 10 
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Har besökt Gotland under vår/vinter/höst

Ja

Nej


