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Förord 

Redan under min första termin vid Turismprogrammet skapades ett 

intresse för destinationsutveckling. Framförallt gällande hur man aktivt 

kan arbeta för att attrahera besökare till platsen. Det har även blivit allt 

mer vanligt att destinationer lägger ett större fokus på att marknadsföra 
sig och därmed ansågs det vara spännande att studera detta närmare.  
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tacka de turismföretag i Höga Kusten-området som ställde upp på 

intervjuer och gav mig deras åsikter. Utan destinationsbolaget och 
företagarnas medverkan hade denna studie inte varit genomförbar.  

Slutligen vill jag tacka min fantastiska handledare Erika Sörensson vid 

Institutionen för geografi och ekonomisk historia. All hjälp, stöttande och 
vägledande under denna period har varit av stor betydelse för mig.  
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ABSTRACT 

Today more people choose to travel, both for business and leisure, which 
have resulted in that tourism gradually are considered to be an important 
industry for different places. The increased possibility to travel and 
globalization is the main reason why destinations more often tend to use 
place branding and place marketing as a strategy to differentiate 
themselves against their competitors. This paper aims to study the 
phenomenon place marketing from a producer perspective on the 
destination High Coast, Sweden. Interviews was conducted with both the 
destination-organization and various tourism company within the region. 
The study aims to answer following questions: In which way do the 
destination developers at the High Coast work with place branding and 
place marketing? Perceive tourism companies in the High Coast area any 
benefit of and do they share the image that the destination developers 
want to convey?  

This paper shows how a destination actively work with packaging and 
communicating the core values of the destination. The developers work 
includes for instance a brand analysis where the involvement of companies 
and local people is one of the main points. The majority of the tourism 
business companies within the destination High Coast also feel that they 
can take advantage of the destination developers branding and that they, 
as individual companies, can help promote the destination. 

 

Keywords: place marketing, destination marketing, place branding, 
destination branding, place image, High coast  
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1. INLEDNING 

Människor tenderar att resa allt mer, både i arbete och på fritiden vilket 
kan ses som ett resultat av den tekniska utvecklingen och människors 
förbättrade välstånd efter andra världskriget (Bohlin och Elbe, 2011). Det 
ökade resandet innebär att turismen blir en viktigare näring för olika 
platser. Turismens totala omsättning ökade under 2014 med 5,2 % (13, 2 
miljarder kronor) i Sverige, varav de utländska gästernas konsumtion 
ökade med hela 12,5 %. Sverige anses vara ett land med goda 
förutsättningar att utvecklas som besöksland (Strategi 2020, 2010). Bland 
annat genom att erbjuda turister ett rikt natur- och kulturliv 
(Tillväxtverket, 2015). Svensk Turism har satt upp en nationell strategi för 
svensk besöksnäring som sträcker sig fram till år 2020. Denna innefattar 
att besöksnäring ska vara Sveriges nya basnäring 2020, att 100 000 nya 
årsverken1 ska skapas och näringens omsättning ska dubbleras från år 
2010 till 2020 (Strategi2020, 2010).  

Ökningen av globalt resande reflekteras också genom en ökad konkurrens 
mellan destinationer, vilket gör att det blir allt viktigare för platser att 
marknadsföra sig (Stubbs, 2012; Caldwell och Freire, 2004). För 
producenterna inom turismnäringen handlar det om att skapa, 
marknadsföra och sälja en bild av platsen för att skapa en efterfråga samt 
en förväntan hos besökaren. Destinationernas mål är att förmedla en så 
attraktiv bild som möjligt av platsen genom att peka ut sin unika karaktär. 
I marknadsföring av destinationer utesluts därför aspekter som anses vara 
mindre attraktiva och bara de egenskaper som sänder rätt signaler om 
platsen används (Aronsson, 2011). För att platsmarknadsföringsarbetet 
ska upplevas trovärdigt måste destinationens unika egenskaper lyftas 
fram i samråd med både lokalbefolkningen och företagarna på platsen 
(Heldt Cassel, 2011). För en destination är det också viktigt att företagen i 
området effektivt samarbetar med varandra då turistens totala 
turismupplevelse består utav flera olika varor och tjänster (von Friedrichs 
Grängsjö, 2001). 

I denna studie undersöks fenomenet platsmarknadsföring genom att 
studera hur en destination arbetar med paketering och marknadsföring av 
platser i verkligheten. Destinationen som undersöks är Höga Kusten, ett 
område längs norrlandskusten som innefattar fyra kommuner, 

                                            

1 Arbete som utförs av en heltidsarbetande person under ett år 
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Härnösand, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå (Höga Kusten 
Destinationsutveckling AB, 2016). Tillsammans har kommunerna nästan 
120 000 invånare och näringslivet karaktäriseras främst av olika 
industrier (Nationalencyklopedin [NE], 2016a; NE, 2016c; NE, 2016d; 
NE, 2016e). Området har en vacker och storslagen natur med bl.a. Sveriges 
största landhöjning vilket medförde att detta område år 2000 infördes på 
UNESCOS världsarvslista (NE, 2016b). Våren 2014 beslutade de fyra 
kommunerna att de tillsammans skulle jobba med besöksnäringen på 
destinationen vilket gjorde att Höga Kusten Destinationsutveckling AB 
bildades.  Ett bolag som under våren 2016 bl.a. genomför ett specifikt 
varumärkesarbete.  

Denna studie skulle kunna fungera som en pilotstudie till ett större projekt 
om hur olika destinationer jobbar med varumärkesgörande och 
marknadsföring av platsen. Destinationen Höga kusten studeras i denna 
studie utifrån ett producentperspektiv, vilket innebär att arbetet hos det 
kommunala destinationsbolaget samt turismföretag på platsens ligger i 
fokus.  

1.1.  Syfte  

Syftet med denna studie är att utifrån ett producentperspektiv studera och 
analysera hur Höga Kusten arbetar med platsmarknadsföring för att 
attrahera besökare till destinationen.  

1.2.  Frågeställningar 

 På vilket sätt arbetar destinationsutvecklarna på Höga Kusten med 
platsvarumärke och platsmarknadsföring? 

 Uppfattar turismföretagare i Höga Kusten-området att de drar nytta 
av och delar den bild som destinationsutvecklarna vill förmedla?  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel ges en förklaring till begreppet destination samt en 
introduktion till offentligt och privat samarbete inom turismnäringen. 
Kapitlet behandlar också platsers varumärke vars uppgift är på ett konkret 
sätt synliggöra platser och visa deras värden och kvalitéer. Varumärket har 
dessutom ofta en central plats i en destinations platsmarknadsföring. 
Platsmarknadsföring handlar i stora drag om att kommunicera platsens 
varumärke och platsens unicitet, d.v.s. det som särskiljer en plats från en 
annan. Detta görs för att på ett effektivt sätt kunna konkurrera om att bl.a. 
attrahera besökare till platsen. I avsnitten platsmarknadsföring 
presenteras även digital platsmarknadsföring samt ett antal utmaningar 
med marknadsföring av platser. Sista avsnittet i detta kapitel innefattar 
platsens image och är ett försök till att knyta ihop teoridelen. 
Marknadsföring, media, rykten, berättelser m.m. bildar associationer som 
tillsammans skapar en övergripande bild över en plats vilket i detta fall 
kallas för platsens image. Detta anses vara det som upplevs ”typiskt” för 
platsen. Det är viktigt att varumärket och marknadsföringen stämmer 
överens med platsens image, annars upplevs dessa inte trovärdiga.  

2.1. Vad är en destination?  

Utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv definierar Smith (2005) en 
turistdestination som ett särskilt område som inkluderar naturliga eller 
konstruerade attraktioner och attraherar turister som stannar längre än 
enbart för en dagsutflykt. Bohlin och Elbe (2011, 11) menar att en 
destination är en plats som utvecklats till ett resmål för turister och 
beskriver det som ”en plats eller ett område där turism utövas”. En 
destination behöver inkludera attraktioner, infrastruktur samt ett utbud 
av kringservice ex boende, mat etc. som gör besöket på destinationen 
möjligt (Smith, 2005). Det är dessutom oftast attraktionerna på 
destinationen som är huvudanledningen varför turisterna besöker platsen. 
Det är dock ingen försäkran att besökaren kommer till platsen bara för att 
tre ovan nämnda kriterier är uppfyllda. De potentiella besökaren måste 
också få kännedom om platsen för att ett besök ska bli verkligt vilket oftast 
sker genom marknadsföring och media (Bohlin och Elbe, 2011).  

Det geografiska området för en destination kan skilja sig markant, 
destinationer kan både ha olika storlek men också olika karaktärer (Bohlin 
och Elbe, 2011). Sletvold (1999 refererad i Bohlin och Elbe, 2011) beskriver 
tre olika varianter av destinationer. En punktdestination är en liten 
specifik plats som ex Kalmar slott, platsdestination är ofta ett samhälle 
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eller stad som ex Visby och en områdesdestination omfattar ett större 
område som kan vara i form av ett län eller landskap men kan även 
inkludera ett helt land eller en hel kontinent. En destination kan också 
delas in utifrån om det är en destination med ett urbant eller ruralt klimat, 
i urbana destinationer är det ofta staden i sig och dess attraktioner som 
marknadsförs medan det för rurala destinationer ofta är naturen i sig som 
står i centrum. Detta kan också liknas vid att kuststäder ofta förknippas 
med sol och bad medan fjälldestinationer förknippas med ex skidåkning, 
vandring etc. (Bohlin och Elbe, 2011). 

En turistdestination kan även innefatta flera kommuner eller län vilket 
resulterar i ett behov av att samordna och kommunicera över gränser, 
vilket både anses kunna ta lång tid samt vara komplicerat. Turister kan 
också ha olika uppfattningar om platsen beroende på om de fysiskt varit 
på platsen eller inte. Detta medför att det är viktigt för marknadsförare av 
platsen att paketera och marknadsföra så att det blir förståeligt för 
destinationens potentiella turister. Beroende på destinationens geo-
grafiska läge har platserna olika egenskaper och karaktärsdrag. För den 
som ska jobba med att utveckla och marknadsföra destinationen är det 
grundläggande att vara medveten om dessa karaktärsdrag och hur dem 
både kan sätta begränsningar men även ge möjligheter för destinationen 
(Bohlin, 2011). Destinationsbegreppet beskrivs också som en berättelse 
som skapats utifrån marknadsföring och kan finnas i olika geografiska 
nivåer (Framke, 2002).  

2.2. Offentlig och privat samarbete  

Det upplevs finnas allt större intresse för att skapa informella och formella 
nätverk som sträcker sig över offentlig och privat sektor. Dessa nätverk 
anses enligt (Dredge, 2006) ge möjligheter till överföring och utbyte av 
kunskap vilket anses vara viktiga egenskaper för att kunna utveckla 
innovation och konkurrenskraft. Detta har dock även setts kunna orsaka 
vissa problem då de olika parternas intressen kan kollidera, eller att 
styrningsstrukturerna mellan dem är diffusa (Dredge, 2006). Sedan 1980-
talet syns även dessa allt mer inom turistsektorn som instrument för bl.a. 
planering och marknadsföring (Zapata och Hall, 2012; Wang och 
Krakover, 2008). Denna form av konstellation återses ofta inom de lokala 
turismorganisationerna vars uppsättningar ofta sträcker sig över både den 
offentliga och privata sektorn, varav länken mellan kommunen och 
destinationsbolaget ofta utgör en viktig part (Dredge, 2006). Dessa 
samarbeten kan med förhoppning resultera i en gemensam syn på 
destinationens marknadsföring. För turismnäringen på destinationen är 
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det viktigt att lyckas hålla balansen mellan samarbete och konkurrens, då 
detta anses vara en avgörande faktor för destinationens framgång i ett 
längre perspektiv (Wang och Krakover, 2008). Vad de gäller 
marknadsföring av destinationer bidrar privat och offentligt samarbete 
inte enbart till en större budget utan resulterar även i en mer effektiv 
marknadsföring och kommunikation (Heeley, 2011).  

2.3. Platsens varumärke 

Studier kring destinationers varumärken är ett relativt nytt ämne, de 
första studierna på ämnet gjordes under 1990-talet (Pike, 2005). 
Varumärken har fått en allt mer central plats i platsmarknadsföring och 
syftet med varumärket är att synliggöra platser samt visa deras värden och 
kvaliteter för att attrahera besökare (Aronsson, 2011).  

Idag anses det vara viktigare än någonsin för destinationer att utveckla ett 
tydligt och effektivt varumärke. Detta i och med att allt fler destinationer 
är tillgängliga för resenären och därmed ökar konkurrensen med andra 
platser (Pike, 2005). Destinationer väljer framförallt att fylla deras 
varumärken med specifika egenskaper och de som får destinationen att 
sticka ut (Bohlin, 2011). Stubbs (2012) förtydligar också att destinationens 
varumärke måste vara konsekvent, relevant, enkelt och bestående för att 
fungera i längden. I samband med skapandet av ett varumärke tar 
destinationer även ofta fram en slogan för att tydliggöra varumärket och 
dess positionering (Pike 2005). Varumärket har även ofta en speciell fysisk 
utformning men huvudsaken är vad det innehåller, det vill säga att 
varumärket ska säga något betydelsefullt om platsen (Aronsson, 2011).  

Pike (2005) menar också att det är mer komplext att utveckla varumärken 
för destinationer än för enskilda produkter och tjänster. Detta då det kan 
vara svårt att skapa ett varumärke och en slogan som täcker vad hela 
destinationen har att erbjuda, vilket kan leda till att den antingen är för 
smal och exkluderar mycket på destinationen eller att den är för bred och 
därmed inte egentligen säger något om destinationen. Pike betonar också 
vikten att varumärket framförs med hjälp av företagen inom destinationen 
samt lokalbefolkningen eftersom destinationsorganisationen inte kan 
styra och leverera varumärket på egen hand. Lokalbefolkningen är en del 
av destinationens varumärke genom deras egenskaper och beteende. 
Befolkningen utgör också en betydande roll genom att de är 
destinationens ambassadörer och själva måste vara med och 
kommunicera destinationens varumärke (Warnaby och Medway, 2013). 
Hollywood med sin karaktäristiska skylt har en av världens bästa 
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platsvarumärken och är ett exempel på lyckad platsmarknadsföring. 
Denna skylt symboliserar lyx och har blivit ett starkt signum för platsen 
(Stubbs, 2012).  

2.4. Platsmarknadsföring 

Kotler m.fl. (2002) beskriver att platsmarknadsföring betyder att en plats 
designas för att tillfredsställa målgruppens behov.  Företag och produkter 
har länge haft ett väl utvecklat system för marknadsföring vilket platser 
bör efterlikna för att i fortsättningen kunna vara konkurrenskraftiga. Hall 
(1997) menar att platser paketeras och fungerar som kommersialiserade 
varor. De produceras, paketeras, marknadsföras och konsumeras. 

Den som ska jobba med destinationsutveckling och platsmarknadsföring 
måste fråga sig, vad finns på denna plats som har betydelse för att utveckla 
turism? Utvecklingen av en turistdestination kan grundas i naturen, det 
kan inkludera platsens klimat, närhet till vatten, topografi etc. Den kan 
också grundas i det kulturella på platsen, i form av konst, litteratur eller 
liknande men även om destinationen innefattar något som världsarvslistat 
av UNESCO. Dessa platser anses vara en form av första rangens turistiska 
besöksmål i och med att dem ska vara världsunika (Bohlin, 2011).  

Idag har i stort sett alla kommuner eller regioner någon form av 
marknadsföringsstrategi vilket anses vara ett resultat av den ökade 
konkurrensen som uppstått i och med globaliseringen (Heldt Cassel, 
2011). Kotler m.fl. (1993) menar vi gått från att under 1800-talet haft en 
lokal och regional konkurrens till att idag leva i en global värld där alla 
platser runt om i världen konkurrerar mot varandra.  

Enligt Stubbs (2012) finns två huvudsakliga anledningar till varför 
destinationer vill marknadsföra sig, för att locka företag att investera på 
platsen men även för att attrahera turister att besöka platsen. Det 
huvudsakliga målet med platsmarknadsföring är att skapa en ny eller 
förtydligad bild av platsen som ersätter den negativa eller den vaga bilden 
av platsen som redan finns (Hall, 1997). För destinationen handlar det om 
att konstruerar en attraktiv bild av platsen genom att peka ut vad som är 
unik för den (Hall, 1997; Aronsson, 2011). Det anses framförallt viktigt att 
lyfta fram destinationens utmärkande drag (Aronsson, 2011). De aspekter 
som anses vara mindre attraktiva väljs bort och bara de egenskaper och 
karaktärsdrag som symboliserar platsen på rätt sätt får representera 
platsen. I och med detta skapas en entydig och positiv bild utav platsen 
som sedan kan användas för att kommuniceras och marknadsföras på ett 
kraftigt sätt (Heldt Cassel, 2011). Marknadsföraren anses sträva efter att 
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skissera en bild som framhäver det emotionella värdet på ett så tydligt sätt 
som möjligt (Aronsson, 2011). 

Kotler m.fl. (1993) presenterar strategier för platsmarknadsföring som 
inkluderar tre nivåer; planeringsstadiet, marknadsfaktor och målgrupps-
marknad. I planeringsstadiet samordnar företag, kommuner, 
myndigheter och lokalbefolkningen för att bedöma platsens tillstånd samt 
se vilka möjligheter, styrkor, svagheter och hot som finns. Utifrån detta 
bör sedan en vision och en långsiktigplan för platsen utföras. I denna 
långsiktiga plan bör marknadsfaktorerna presenteras (andra nivån). De 
beskriver att infrastruktur och bastjänster måste fungera, därefter behöver 
platsen attraktioner för att attrahera besökare och nya etableringar. 
Platsen måste också kommunicera dess image och den förbättrade 
livskvalitén för människor på platsen. De fyra marknadsfaktorerna, 
infrastruktur, image, attraktioner och människor avgör om platsen lyckas 
attrahera besökare, investerare, nya invånare etc., vilket motsvarar den 
tredje nivån målgruppsmarknad. 

Rainisto (2003) har tagit fram nio framgångsfaktorer baserat på tidigare 
forskning inom ämnet platsmarknadsföring (se figur 1), dessa inkluderar 
både organisationsgruppens arbete (inre ramen i figur 1) vilket innefattar 
vision, ledarskap etc. men också miljön på platsen (yttre ramen i figur 1), 
vilket bl.a. inkluderade förutsättningar på platsen, lokal utveckling m.m.  

 

Figur 1 - 9 framgångsfaktorer vid arbete med platsmarknadsföring  
Källa: Rainisto (2003) 
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Rainisto jämför sedan de nio framgångsfaktorerna med intervjuer som 
han genomfört med platsmarknadsföringsansvariga på fyra olika platser, 
Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors samt Chicago. Han beskriver att 
platsmarknadsföringen anses vara lyckad när stadens intressenter, 
arbetarna och företagen känner tillfredställelse från samhället samt när 
besökarens, turisternas, de nya etableringarnas och investerarnas 
förväntningar uppfylls.  

Stubbs (2012) ger exempel på en destination som använt sig av 
varumärkesgörande och platsmarknasföring för att vända en negativ 
ekonomiskt trend på platsen. New York var under slutet på 70-talet en stad 
som befann sig i en stor finansiell kris och karaktäriserades som en plats 
med problem, framförallt hög kriminalitet vilket drev turisterna därifrån. 
New York såg turismen som en möjlighet till att snabbt tjäna pengar och 
skapade därmed en marknadskampanj för att locka tillbaka turisterna, 
denna kampanj karaktäriserades av citatet ”marketing today, visitors 
tomorrow”. För att genomföra denna process hyrdes reklambyrån Wells 
Rich Greene in. Efter att studerat vad staden New York kunde erbjuda 
valdes Broadway, museerna och konsten ut vilket skulle riktas till 
målgruppen par och singlar. New York skulle även koncentrera sig på att 
sälja bergen och sjöarna vilket skulle riktas till målgruppen familjer. I 
samband med kampanjen skapades en slogan som skulle förtydliga 
slagkraften av kampanjen. Detta resulterade i ”I <3 York” som idag är en 
av världens mest igenkända slogans och varumärken.  En av faktorerna 
bakom att New York fortfarande glider på denna framgångsvåg beror på 
att de även idag, över 30 år senare, är konsekventa i sin 
platsmarknadsföring. Alla marknadsföringsprogram som idag skapas 
genomsyras av varumärket ”I <3 NY” (Stubbs, 2012).  

Destinationsorganisationer urskiljer sig också från vanliga företag, detta 
grundas bl.a. i att oavsett hur bra genomförd marknadskampanj är av 
destinationsbolaget, tillfaller inga ekonomiska vinster dem utan de som 
gynnas blir istället turistföretagarna på platsen. Destinationsbolaget blir 
därför således beroende av kommunala och privata finansieringar (Pike, 
2005).  

2.4.1. Digital platsmarknadsföring  

Internet har visat sig ha en stor genomslagskraft på turisternas 
konsumtion, idag ses tendenser till att allt fler söker information och 
genomför sina köp via internet (Kuttainen 2011). Detta har resulterat i att 
destinationsbolag insett att platsmarknadsföring via digitala medel kan ge 
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stora möjligheter till utveckling och att det bör utgöra en viktig del i deras 
arbete för dem i fortsättningen ska kunna vara konkurrenskraftiga på en 
global marknad (Wang och Russo, 2007; Castañeda, Frías och Rodríguez, 
2009). Förutom websidor tenderar sociala medier att vara ett effektivt sätt 
för destinationer att synas och marknadsföra sig på. Snapchat har 
etablerat sig stort på marknaden under de senaste året inte minst i Sverige. 
Detta ger också destinationer möjligheter till en ny kommunikationskanal 
där dem kan nå potentiella besökare (Peterson, 2016). Den digitala 
frammarschen har dock bl.a. resulterat i att de fysiska turist- och 
resebyråernas roll som mellanhänder tenderar att minskas och att 
nätbaserade byråer tenderar att växa (Kuttainen, 2011, 314). 

2.4.2. Utmaningar med platsmarknadsföring  

Stubbs (2012) menar att de finns fem huvudsakliga utmaningar vad det 
gäller att marknadsföra platser och destinationer. Först ifrågasätter han 
problemet med att en destination sällan har en ensam ägare (Stubbs, 2012; 
von Friedrichs Grängsjö, 2001). Detta innebär att det måste ske ett hårt 
arbete med skapandet av en långsiktig marknadsföringsplan och strategi 
som alla inblandade känner sig nöjda med. Det handlar om människorna 
som bor och verkar på platsen men även om olika intressenter på platsen 
(Stubbs, 2012) 

Andra dilemmat innefattar marknadsföringsdisciplin och politiska 
faktorer som kan påverka arbetet. För att platsens varumärke ska fungera 
i längden måste det vara konsekventa, relevanta, enkla och bestående. De 
politiska faktorerna grundas i att politiker tenderar ofta att vilja se 
förändring under en kort period (deras mandattid) vilket kan vara bra för 
att locka väljare men kan förstöra långsiktiga mål för destinationens 
varumärke och marknadsföring. På grund av detta är det viktigt att göra 
destinationens varumärke och marknadsföringen så opolitisk som möjligt 
och därmed vara så oberoende som möjligt av vem som styr i regionen 
(Stubbs, 2012).   

Det tredje dilemmat som påpekas handlar om positionering och varu-
märke. Destinationen måste på ett konkret sätt definiera vad man vill 
erbjuda turisterna som kommer till destinationen. Dagligen överöses vi 
med information och intryck från, tv, tidningar, skyltar, internet etc. 
Därför är det viktigt att på en klart och tydligt sätt kommunicera vad 
destinationen står för. En bra positionering ska ha ett klart fokus, en 
distinkt USP (unike selling point), vara relevant för konsumenten, enkel 
att kommunicera, trovärdig/pålitlig, svår att kopiera och allt detta till ett 
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rimligt pris.  Detta handlar till stor del handlar om att sticka ut, vilket och 
andra sidan kräver mod. Det finns olika sätt att positionera sig. Det kan 
vara den specifika geografiska platsen, kulturen, sport, evenemang, 
arkitektur, historia, natur m.m. (Stubbs, 2012).  

En plats innefattar som tidigare nämnt många intressenter. Den fjärde 
utmaningen handlar därigenom om att destinationsutvecklarna måste 
försäkra sig om att de på platsen (företagen och alla anställda) är med på 
vad varumärket representerar och dessutom att dem upplever att de på ett 
aktivt sätt kan jobba med varumärket. Allt måste vara genomsyrat av 
destinationens varumärke för att arbetet ska anses vara lyckat (Stubbs, 
2012).  

Den sista utmaningen innefattar att destinationen måste vara medveten 
om vilka nackdelar platsen har, både faktiska och de i människors ”tankar” 
(perception). I boken ger Stubbs exempel på att Stockholm upplevs vara 
en plats med mörker, något som de istället vänt och marknadsfört att de 
har 18 timmar solljus under sommaren. Eller Ice Hotel i Jukkasjärvi som 
har vänt det negativa med kyla till något speciellt och unikt (Stubbs, 2012) 

2.5. Platsimage 

Heldt Cassel (2011, 149) beskriver platsimage som ”en övergripande bild 
över en plats som visas utåt och som byggs upp av ett antal associationer 
kopplade till olika landskap, produktionsformer, kultur och traditioner 
som anses var typiska för platsen”. Platsimage kan också liknas vid 
människors uppfattning av en plats vilket baseras på deras minnen (Qu, 
Hyungjung Kim och Hyunjung Im, H, 2011). Potentiella besökare bygger 
en ”platsimage” baserat två olika typer av intryck. Första typen är icke-
kommersiell information och inkluderar media, upplevelser av platsen 
samt saker som besökaren fått berättat för sig av ex, släkt och vänner. Den 
andra typen av information härleds av kommersiella syften, detta 
innefattar olika former av reklam och annonsering som specifikt 
konstruerats för att användas i marknadsföringssyfte, bl.a. det som 
destinationsbolaget förmedlar (Heldt Cassel, 2011; Qu, Hyunjung Kim och 
Hyunjung, 2011; Beerli och Martín, 2004). Platsens image anses också 
något som förändras med tiden, något som sker i samband med att 
destinationen utvecklas (von Friedrichs Grängsjö, 2001). Heldt Cassel 
(2011) hävdar också att platsen måste kopplas till positiva bilder samt 
upplevelser för att kunna attrahera turister. Detta indikeras på att platsens 
image har stor påverkan på turisten beslut om att besöka platsen eller inte 
(Veasna, Wu och Huang, 2013; Beerli och Martín 2004). Detta innebär att 
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konceptualisering av platsens image bör vara en central fråga vid 
platsmarknadsföring då det kan användas för att skapa nya möjligheter för 
platsen (Heldt Cassel, 2011; Selby och Morgan, 1996).  

Destinationer och aktörer i form av organisationer och företag bör jobba 
för att försöka konkretisera destinationens profil genom att tänka över om 
bilden av platsen upplevs konsekvent, representativ och att det överallt 
visas samma budskap. Det är viktigt att bilder av platsen inte står i konflikt 
med varandra, något som både innefattar platsens image, varumärke och 
marknadsföring (Aronsson 2011). Detta medför förhoppningsvis att det 
ska bli lättare för potentiella turister att kunna koppla destinationen till 
något konkret och därmed kunna identifiera och urskilja den från andra 
konkurrerande destinationer (Bohlin och Elbe, 2011; Qu, Hyunjung Kim 
och Hyunjung, 2011).  

Har destinationen en tydlig image och ett tydligt varumärke anser 
Aronsson (2011) att destinationen bör ta hjälp av detta i sin marknads-
föring av platsen. Heldt Cassel (2011) menar att om destinationen har en 
väl etablerad image bör detta ses som en stor resurs. Det är något 
turismutvecklingen på destinationen och företagen bör dra nytta av. En 
väl etablerad image kan också sätta ramar för vilka produkter som kopplas 
till platsen och vilka utvecklingsmöjligheter som finns (von Freidrichs 
Grängsjö, 2001; Heldt Cassel, 2011). Denna image som förts fram genom 
marknadsföring och media resulterar i föreställningar och förväntningar 
hos turister och utgör en helhet som sätter ramar för vad turisten upplever 
höra till platsen och inte. Är idyllen på platsen skärgård med små röda hus 
är det kanske inte lämpligt att bygga ett stort nytt modernt hotell på 
platsen. Detta innebär också att det är viktigt för företagare på platsen att 
ha platsen/destinationens image och varumärke i bakhuvudet vid 
skapande av nya produkter för att dem ska kännas äkta och genuina för 
besökarna (Heldt Cassel, 2011).   
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3. METOD 

Kapitlet inleds med en presentation av den valda metoden för insamling 
av empirin. Denna metod innefattar både en semistrukturerad djup-
intervju och strukturerade intervjuer. Därefter följer bakgrunden till 
studiens urval och avgränsningar. Kapitlets tredje avsnitt innefattar 
tillvägagångssättet vid genomförandet av empiriinsamlingen. Sedan följer 
ett avsnitt som behandlar analysmetoden för både den semistrukturerade 
intervjun och de strukturerade intervjuerna och hur dessa analyser 
genomfördes.  

3.1. Metod för insamling av empiri  

Målet med denna studie är att få en djupare inblick i och förståelse kring 
användandet av platsmarknadsföring på en specifik destination, i detta fall 
Höga Kusten. Utifrån detta ansågs det vara mest lämpligt att intervjua 
någon som jobbar med detta i sitt vardagliga arbete. Respondenterna har 
därmed ingående förståelse och besitter värdefull kunskap inom ämnet 
som studeras (Denscombe, 2016). 

Intervjuer är dock tidskrävande och ett övervägande om det var 
genomförbart var tvunget att tas i beaktan då perioden för arbetet är 
relativt kort. Detta reflekteras i valet av att göra endast en djupintervju och 
ett antal strukturerade intervjuer. På så sätt skulle denna studie kunna 
fungera som en pilotstudie till ett större forskningsprojekt där syftet är att 
studera hur olika destination arbetar med platsmarknadsföring. En annan 
faktor vid genomförande av intervjuer är kostnader, studieområdet ligger 
i bra anslutning med tågförbindelser och kostnaden för resan ansågs inte 
vara ett hinder för genomförande av djupintervjun genom ett personligt 
möte. De strukturerade intervjuerna genomfördes via telefon och är 
därmed oberoende av plats och innefattar heller inte några ytterligare 
kostnader (Denscombe, 2016).  

Djupintervjun genomfördes i form av en semistrukturerad intervju. Detta 
innebär att forskarens roll bör vara relativt flexibel men fortfarande att det 
är forskaren styr (Denscombe, 2016). Detta stämmer överens med det 
Lantz (2013) identifierar som halvstrukturerade intervjuer. Vid denna 
form av intervju ger respondenten sin uppfattning eller upplevelser av 
ämnet som är av intresse för forskaren. Vad intervjun ska behandla 
bestäms av forskaren och svaren från respondenten relateras till 
forskarens teoretiska utgångspunkter (Lantz, 2013). 
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Intervju är ett metodsätt som ger forskaren möjlighet till att få en djupare 
syn och mer detaljerad information om ett specifikt ämne. Med hjälp av 
intervjuer kan forskaren också få en större insikt i hur en viss verksamhet 
arbetar. Intervjuer bör användas i studier där målet är att producera data 
som baseras på människors åsikter, tankar och idéer. Vid öppna eller 
semistrukturerade intervjuer har också respondenten möjlighet att 
utveckla sina tankar och idéer och kan lägga vikt på det den anser vara de 
mest centrala frågorna. Vid denna form av intervju har forskaren också 
möjlighet till att anpassa frågorna efter respondenten och därmed kan 
hålla en flexibel roll. En annan fördel med intervjuer är att de ofta finns en 
avtalad tid för när den ska genomföras vilket resulterar i att 
svarsfrekvensen är mycket hög. Nackdelen med intervjuer kan dock vara 
att resultatet baseras på vad respondenterna säger snarare än vad dem 
faktiskt gör. Med det menas att det finns ingen försäkran om att uttryck 
och handling stämmer överens med varandra i verkligheten (Denscombe, 
2016).  

Syftet med strukturerade intervjuer är att få ett underlag där svaren kan 
analyseras och jämföras med varandra. Dessa intervjuer bör därför vara 
korta och ha en strukturerad form då arbetet med transkribering och 
bearbetning bör hållas så kort som möjligt för att effektivisera 
analysprocessen. Strukturerad intervju innebär också att forskaren har 
stor kontroll över frågorna och indirekt även svaren från respondenten 
(Denscombe, 2016). I denna studie används en intervjumall (se bilaga 2) 
som är densamma för alla strukturerade intervjuer och är uppbyggd på 
frågor som ska ge respondenten begränsad svarsmöjlighet. Detta ger 
forskaren möjlighet att jämföra de olika respondenternas svar med 
varandra (Lantz, 2013). För att kvalitativa studier ska anses vara pålitlig 
och trovärdig krävs en detaljerad och fullständig redogörelse för 
forskningsprocessens tillvägagångsätt (Bryman, 2011; Braun och Clarke, 
2006). Jag har genomgående försökt vara så genomskinlig och ärlig som 
möjligt i studiens alla delar. I följande avsnitt presenteras underlaget för 
de urval som karaktäriserat studien, vilket ger läsaren en bild av att jag 
gjort medvetna val samt att jag är medveten om vad detta innebär för 
studiens resultat. Jag redogör även detaljerat för hur insamlingen av 
empirin gått till samt tillvägagångssättet vid analyserandet av materialet.  

3.2. Urval  

Urvalen inom denna studie är medvetna och kallas därmed för målstyrda 
urval och baseras på det forskningsfrågor som studien syftar till att 
besvara. Respondenterna utgörs av de som anses vara mest lämpade att 
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besvara frågorna, vilket antingen baseras på dess position på företaget 
eller den kompetens de anses besitta (Bryman, 2011).  

Valet av destination föll på Höga Kusten. Bakgrunden till detta återspeglas 
främst i att det upplevdes som en spännande och överskridande 
destination som har mycket att erbjuda vilket fångade mitt intresse. Vid 
en närmare studie av området upptäcktes det att dem nyligen bildat ett 
gemensamt destinationsutvecklingsbolag som inkluderar fyra kommuner, 
Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå och Härnösand. Bolaget startades för 
att på ett effektivare sätt kunna utveckla destinations besöksnäring. Under 
våren 2016 genomför även destinationsbolaget ett specifikt arbete med 
platsens varumärke vilket innebär att de är medvetna om vad ämnet som 
studien behandlar innefattar.  

Då studien syftar till att studera fenomenet platsmarknadsföring utifrån 
ett producentperspektiv föll valet på att intervjua nyckelpersoner som till 
vardags arbetar med just detta. Respondenterna som deltar bör ha god 
insikt i verksamhetens arbete kring platsvarumärke och platsmarknads-
föring.  

Höga kusten destinationsutveckling AB är ett kommunalt bolag som 
ansvarar för utvecklandet av destinationen Höga kusten. Djupintervjun 
genomfördes med Cecilia Lideskog, marknadsansvarig och Maarja 
Edman, analysansvarig.   

Höga Kusten Turism AB är ett bolag som ägs av föreningarnas 
medlemmar. Medlemmar som utgörs av olika företagare i regionen. 
Bolaget företräder näringslivet inom destinationen och har en anställd, 
Maria Lundkvist som agerar verksamhetschef. Maria hade tyvärr inte 
möjlighet att medverka i en intervju men gav förtroende till de anställda 
på Höga kusten destinationsbolag att berätta om Höga Kusten Turism då 
de dagligen arbetar väldigt nära varandra.   

För att komplettera djupintervjun valdes ett antal turismföretag inom 
destinationen ut. Med dessa genomfördes sedan strukturerade 
telefonintervjuer för att ta reda på om företagen upplever att de kan ta del 
av de arbete som destinationsbolaget genomför samt om de upplevs dela 
destinationsbolagets bild av platsen. För att få en så stor spridning som 
möjlig valdes respondenterna ut både utifrån vart de geografiskt finns 
belägna samt vilket storlek och karaktär företagen har. Alla turismföretag 
som kontaktades finns att hitta på Höga Kustens hemsida. I tabell 1 visas 
en överblick över de intervjuade turismföretagen på destinationen. 
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Tabell 1 - Intervjuer med företag i Höga Kusten området 

Kommuner Örnsköldsvik Sollefteå Härnösand Kramfors 
Stora hotell* Elite hotel 

Plaza 
Hotell 
Hallstaberget 

First Hotel 
Stadt  

Hotell Kramm 

Små 
hotell/B&B** 

Hotell Fokus 

Ulvön hotell 

Saalon 
Corner 
House 

Hotel Royal Björkuddens 
hotel och 
restaurang  

Camping och 
stugby 

Gullviks 
Havsbad 

Junsele 
Djurpark 
stugby och 
camping  

 Docksta 
vandrarhem och 
camping 

Aktiviteter Paradisbadet Junsele 
djurpark*** 

Technichus Naturum höga 
kusten**** 

Via Ferrata  

* Hotell med 50 rum eller fler 
**Hotell och Bed & Breakfast med mindre än 50 rum 
*** Samma intervju som med Junsele Djurpark stugby och camping 
**** Är en statlig organisation men används på samma sätt som företagen i studien 

3.3. Genomförande av intervjuer 

I följande avsnitt kommer genomförandet av de två olika typerna av 
intervjumetoder att presenteras.  

3.3.1. Semistrukturerad djupintervju 

När valet stod klart att det var Höga Kustens område som denna studie 
skulle koncentreras till kontaktades Höga Kusten destinationsutvecklings-
bolag via mail. De var snabba på svara, visade intresse och var villiga att 
ställa upp på en intervju.  

För att öka möjligheten till att få genomföra intervjun ansikte mot ansikte 
kontaktades Cecilia Lideskog i förväg, både via mail och telefon 
(Denscombe, 2016). Datum, tid och plats för intervjuns genomförande 
bestämdes. Till intervjun avsattes även två timmar för att ingen av 
parterna skulle behöva uppleva stress under intervjutillfället.  

Till intervjun iordningställdes sedan en intervjuguide (bilaga 1) utifrån 
studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter (Lantz, 
2013). Intervjuns teman karaktäriseras av de kategorier som teoridelen är 
indelad i, vad är en destination? offentligt och privat samarbete, 
platsvarumärke, platsmarknadsföring samt platsens image. Denna 
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intervjuguide tilldelades respondenterna tre dagar innan intervjuns 
genomförande för att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig. 

Intervjun innefattade halvöppna frågor där respondenternas upplevelse 
och tankar kring begreppet låg i fokus. Intervjun inleddes med faktafrågor 
både gällande respondenterna själva med också företaget/bolaget dem 
representerar, vilket karaktäriserades av relativ stängda svar (Lantz, 
2013). Dessa frågor användes för både för att ge relevant bakgrunds-
information men också för att öka respondenternas trygghet i situationen 
så att dem därmed kunde slappna av inför den fortsatta intervjun 
(Denscombe, 2016). Frågorna övergick sedan till att behandla åsikter och 
attityder hos respondenterna och frågorna var därmed öppnare i sin 
utformning (Lantz, 2013).  

När jag kom till platsen hälsade jag på båda respondenterna och parterna 
presenterade sig för varandra. Intervjun ägde rum i Höga Kusten 
destinationsutvecklings kontor. Intervjun genomfördes i ett enskilt 
mötesrum intill respondentens kontorsplats, rummet var lagom stort för 
att akustik skulle vara god och inget störande ljud upplevdes. I lokalen 
fanns ett runt bord där jag och respondenterna placerades oss på ett sätt 
som gjorde att alla kunde ha ögonkontakt med varandra (Denscombe, 
2016).  

Vid intervjuns start återkopplade jag till studiens syfte och vad intervjun 
skulle behandla för huvudsakliga ämnen. Jag försäkrade mig även om att 
respondenterna accepterade att intervjun dokumenteras med hjälp av en 
diktafon och kompletterande fältanteckningar. Jag var också tydlig med 
vad materialet skulle användas till och på vilket sätt materialet skulle 
behandlas (Lantz, 2013; Denscome 2016). I detta skede togs även en 
diskussion kring anonymitet, sparande av material, samt att respondenten 
hade möjlighet att avböja att svara eller avbryta när som helst under 
intervjun. I detta fall ansågs anonymitet inte vara något som berörde 
respondenterna då dem ansåg sig själv vara offentliga personer och deltog 
i studien utifrån sina yrkesroller (Lantz, 2013).  

Intervjun dokumenteras med hjälp av en diktafon vilket gjorde att jag 
kunde koncentrera mig på att ställa frågor och iaktta kroppsspråk, miner 
etc. från respondenterna. Att spelas in kan upplevas otäckt och därför 
försökte jag att inte lägga någon vikt vid diktafonen under intervjutillfället 
(Denscombe, 2016). Då intervjutillfället är en engångsföreteelse testades 
diktafonen ett flertal gånger i förväg samt medtogs ett extra batteri för att 
minimera risken att någon dokumentation skulle gå förlorad.   
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Vid avslutandet av intervjun gavs respondenterna möjlighet att 
komplettera de svar dem gett samt tillägga om det ansåg att jag missat att 
ta upp något specifikt under intervjun. Vid avslutande av intervjun 
meddelande även respondenterna att de är intresserade av att ta del av 
studien när den är färdig samt att jag gärna fick återkomma om det 
kvarstod frågor som de ansågs kunna svara på eller om något från 
intervjun måste klargöras. Jag uttryckte sedan mitt tack för att ha fått 
genomföra intervjun och för att respondenten tog sig tid att delta 
(Denscome, 2016). 

3.3.1. Strukturerade intervjuer  

När urvalet för de strukturerade intervjuerna genomförts söktes 
kontaktuppgifter till dessa, främst genom Höga Kustens hemsida men 
även via företagens egna hemsidor. Respondenterna kontaktades sedan 
via telefon och jag presenterade både mig själv och syftet med studien. 
Kontakt söktes med den person på turismföretaget som ansågs vara mest 
insatt i verksamhetens arbete. Efter presentationen av mig själv och 
studien frågade jag om företaget var villiga att ställa upp på en intervju 
över telefon som baserades på 6 frågor och uppskattades ta omkring 3-5 
minuter att besvara. Hade företaget inte möjlighet att svara just för 
tillfället eller att rätt person inte fanns på plats frågade jag om jag kunde 
återkomma vid ett annat tillfälle som då bestämdes under det pågående 
samtalet. I vissa fall ansåg företagen att de hade större möjlighet att svara 
på frågorna om dessa skickades via mail, denna anpassning gjordes då för 
att insamlandet av empirin skulle vara möjlig. Till intervjun konstruerades 
en mall (se bilaga 2) som såg likadan ut för varje enskild respondent. Detta 
för att materialet som samlats in under intervjun ska vara lätt att jämföra 
med varandra.  

3.4. Analysmetod 

I följande avsnitt kommer analysmetoderna för den semistrukturerade 
och de strukturerade intervjuerna att presenteras.  

3.4.1. Analysmetod för semi-strukturerade intervju 

Hade studien behandlat flera olika djupintervjuer hade tematisk analys 
ansetts vara den mest användbara analysmetod baserat på studiens syfte. 
I denna studie analyseras endast en djupintervju att men trots detta 
gjordes en form av kodning och kategorisering som är snarlik med 
tematisk analys. Detta gjordes för att på ett effektivt sätt kan sortera den 



18 

 

insamlade empirin samt att intervjuns huvudpunkter enkelt kan 
framhävas och struktureras.  

Tematisk analys är en metod som innebär att forskaren identifierar, 
analyserar och beskriver mönster genom empirin på ett ingående sätt 
(Braun och Clarke 2006; Cope, 2007). Tematisk analys anses vara en 
flexibel metod i och med att den inte är beroende av något specifikt 
teoretiskt ramverk och anses därför kunna användas i många olika 
sammanhang (Braun och Clarke 2006). Det finns heller inget tydligt som 
indikerar hur brett ett tema ska vara utan huvudsaken är att de ska 
innefatta något viktigt i förhållande till studiens forskningsfrågor och att 
det ska representerar ett mönster eller en mening inom den insamlade 
empirin (Braun och Clarke, 2006). Kategorisering och skapandet av teman 
anses inte vara ett linjärt arbete utan en process där forskaren ständigt 
jobbar sig fram och tillbaka i materialet (Cope, 2007; Braun och Clarke, 
2006). 

3.4.2. Genomförande av analys, semi-strukturerad intervju 

Djupintervjun genomförd med Höga Kusten destinationsutveckling AB 
spelades in via en diktafon. Detta gjorde att en transkribering av det 
insamlade materialet var nödvändigt. Vid transkribering är det viktigt att 
all information bearbetas och tiden som avsätts på detta kommer att löna 
sig i slutändan. Transkriberingen gav möjlighet till att i ett tidigt skede lära 
känna materialet som sedan skulle analyseras. Transkribering lästes sedan 
ett flertal gånger för att öka förståelsen kring dess innehåll (Braun och 
Clarke, 2006).  

Vid genomläsningen av transkribering markerades ord som ansågs vara av 
vikt för analysen med fet stil. Detta för att de på ett tydligare sätt skulle 
sticka ut från mängden. Dessa ord som markerades plockades direkt ur 
texten och utgjorde en ordagrann återgivelse av vad respondenten sagt. 
Fortsättningsvis gjordes även olika koder för längre meningar som ansågs 
vara av vikt för studiens resultat. Dessa koder baserades på reflektioner 
som jag gjort utifrån vad jag ansåg det specifika textstycket ville förmedla 
(Braun och Clarke, 2006; Cope, 2007).  

Detta resulterade i en stor mängd olika koder som sedan analyserades 
genom att jag försökte hitta likheter och skillnader mellan dem (Braun och 
Clarke, 2006; Cope, 2007). Dessa koder skrevs ut på enskilda pappers-
lappar och flyttades fysiskt runt för att bilda olika högar, som skulle kunna 
liknas vid potentiella teman. Detta gjorde att det blev lättare att få en 
större överblick gällande vilka ämnen som mest effektivt berörts under 
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intervjun. Denna process gick fram och tillbaka där koderna ständigt 
flyttades mellan olika högar, bildade nya och slogs ihop till gemensamma 
högar (Braun och Clarke, 2006). Högarna, så kallade potentiella teman, 
var både av en mer generell typ, huvudrubriker, samt några i en smalare 
kontext, som kunde liknas med olika underrubriker (Braun och Clarke; 
Cope, 2007). När jag kände mig nöjd med kodernas placeringar och de 
teman som skapats jämfördes dessa mot de teoretiska utgångspunkter och 
frågeställningar som studien behandlar (Cope, 2007).  

Till de teman som fastslagits bestämdes sedan olika namn som i 
resultatdelen fungerar som olika rubriker. Namnen gjordes konkreta och 
informativa för att de skulle vara lätta för läsaren att förstå (Braun och 
Clarke, 2006). De olika temana fick sedan varsin färg, dessa färger 
användes för att markera de olika områdena i transkriberingen som jag 
valt att plocka ut. Dessa understrykningar i olika färger användes sedan 
för att på ett enklare sätt kunna hitta de olika styckena och relatera dem 
till varandra. Detta upplevdes nödvändigt då de teman som plockats ut 
inte låg i kronologiskt ordning samt att ett tema kunde befinna sig på olika 
platser i transkriberingen.   

3.4.3. Analysmetod för strukturerade intervjuer 

De strukturerade intervjuerna analyserades utifrån något som kan liknas 
vid en summerad kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod 
som främst används för att få en överblick över en text (Denscombe, 2016). 
Målet med en kvalitativ innehållsanalys är att öka kunskapen och 
förståelsen för ett specifikt fenomen (Hsieh och Shannon, 2005). En 
kvalitativ innehållsanalys kan göras på tre olika sätt. 
Formell/konventionell innehållsanalys används ofta när kunskapen om 
fenomenet är begränsat och forskaren kategoriserar förutsättningslöst för 
att få nya insikter. Riktad innehållsanalys används när teorin bakom 
fenomenet är väl känt och denna kunskap används vid framtagandet av 
kategorier. Till sist finns Summerande innehållsanalys, vilket jag utgår 
ifrån i min studie. I detta förhållningssätt utforskas användningen av 
enheter/koder i texten, vilket kan likas vid en kvantitativ analys (Hsieh och 
Shannon, 2005). Graneheim och Lundman (2004) menar dock att texten 
som analyseras även kan ha en latent betydelse vilket förespråkar att en 
kodning av texten bör genomföras. På så vis ligger fokus inom 
summerande innehålls analys på att upptäcka underliggande betydelser 
av ord eller innehåll. Textmaterialet vid en kvalitativ innehållsanalys kan 
vara av många olika former, det kan ex. innefatta dokument av olika slag 
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eller bestå utav insamlat intervjumaterial (Denscombe, 2016; Graneheim 
och Lundman, 2004; Hsieh och Shannon, 2005). 

3.4.4. Genomförande av analys, strukturerade intervjuer  

Först sammanställdes alla strukturerade intervjuer i ett Excel dokument, 
vilket gjorde att jag kunde få en bättre överblick över samtliga genomförda 
intervjuer. Turismföretagen ställdes upp lodrätt och kategoriserades först 
under vilket kommun de tillhörde och inom kommunen sorterades dem 
efter vilken typ av företag det var, i ordningen stort hotell, mindre 
hotell/bed and breakfast, camping och slutligen aktivitet. De sex frågorna 
som företagen besvarat ställdes sedan upp vågrätt och svaren för varje 
företag fylldes i respektive kolumn, vilket visas i tabell 2.  

Tabell 2 - Mall för sammanställning av strukturerade intervjuer 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3  Fråga 4  Etc..  
Stort hotell (Övik) Svar Svar Svar Svar   
Litet hotell (Övik) Svar Svar Svar Svar  
Camping (Övik)  Svar Svar Svar Svar  
Aktivitet (Övik) Svar Svar Svar Svar  
Etc..  Svar Svar Svar Svar  

Texten analyserades utefter vad varje företag svarat på varje enskild fråga, 
vilket därmed utgjorde att frågorna låg till grund för indelningen av texten. 
Inom varje fråga eftersöktes sedan olika enheter, enheter som i många fall 
resulterade i ett ja eller ett nej. Vissa svar var av en mer latent form vilket 
gjorde att jag tvungen att koda om dessa för att dem skulle vara jämförbara 
med varandra. När kodningen för varje enskild fråga och företag var 
genomförd räknades enheternas förekomst. Utifrån enheternas förekomst 
analyseras sedan innehållet. Här tittade jag på vad som hade flest 
förekomster, samt om det upplevdes finnas något samband eller 
förhållande mellan kodernas förekomster (Denscombe, 2016).  
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4. RESULTAT: HÖGA KUSTENS 
PLATSMARKNADSFÖRINGSARBETE 

I detta kapitel kommer resultatet från djupintervjun genomförd med Höga 
Kusten destinationsutveckling AB att presenteras vilket redovisas i avsnitt 
4.1. i och avser därmed att svara på studiens första frågeställning. Vidare i 
avsnitt 4.2. presenteras resultatet från de strukturerade intervjuerna med 
destinationens turismföretag vilket avser att svara på studiens andra 
frågeställning. I kommande kapitel kopplas även resultatet baserat på 
intervjuerna till de teoretiska utgångspunkterna som studien innefattar.   

4.1. Analys - destinationsbolagets platsmarknasföringsarbete  

Avsnittens underrubriker representerar de olika teman som plockades 
fram under bearbetningen av transkriberingen av djupintervjun med 
destinationsbolaget. Avsnittet består av fyra huvudrubriker; 1) geografiska 
området, 2) offentligt och privat samarbete, 3) arbete med platsvarumärke 
och platsmarknadsföring samt 4) framtiden. Rubriken ”Arbete med 
platsvarumärke och platsmarknadsföring” inkluderar även tre 
underrubriker varumärkesanalys, delaktighet samt kommunikations-
strategier och visuell identitet.  

4.1.1. Geografiska området Höga Kusten 

Cecilia Lideskog berättar att Höga Kusten länge varit en destination i 
folkmun, först innefattade det Kramfors kommun och sedan gick 
Örnsköldsvik in i ett samarbete med dem. Några år senare klev även 
Härnösand in i det och idag inkluderas även Sollefteå kommun. Höga 
kusten skulle kunna jämföras med det Sletvold (1999, referead i Bohlin 
och Elbe, 2011) definierar som en områdesdestination, då den innefattar 
ett större område i form av fyra kommuner. Bohlin (2011) påpekar dock 
att en turistdestination som innefattar flera kommuner är i ett behov av 
god samordningsförmåga samt en god kommunikation för att det ska 
fungera.   

Maarja Edman talar även om att det är den geografiska sammanbindande 
termen som på ett sätt skapar utrymmet för att bilda en destination, något 
hon exemplifierar med att nämna Alperna. Detta kan kopplas till det 
Bohlin (2011) talar om, han menar att destinationens geografiska läge och 
karaktär kan både sätta begränsningar men även ge möjligheter för vad 
destinationen kan erbjuda. Detta gör att det blir mycket viktigt för 
destinationsutvecklarna att paketeringen och marknadsföringen av 
destinationen blir förståelig för de potentiella besökarna (Bohlin, 2011). 
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Maarja Edman berättar också att Höga Kusten bron har fungerat som en 
sammanbindande länk mellan det ursprungliga Höga Kusten med det som 
har blivit Höga Kusten i och med att dem blivit en större region.  

4.1.2. Offentligt och privat samarbete inom destinationsutveckling 

Cecilia Lideskog förklarar att Destinationsutvecklingsbolaget bildades 
våren 2014 till följd av att kommunfullmäktige i respektive kommun 
bestämt att de skulle gå ihop och jobba med besöksnäringen tillsammans 
i ett gemensamt bolag. Tidigare hade kommunerna jobbat tillsammans i 
olika projekt, något som bidrog till att de ofta var väldigt 
aktivitetsfokuserat och kortsiktigt arbete. Det nykomponerade 
destinationsbolaget skulle istället fungera som en permanent verksamhet 
där man kunde jobba mer långsiktigt. Idag har bolaget fyra anställda.  

”Man kan tycka att det gick snabbt men så var det inte. Utan det 
försiggick i kanske två år… det var näringslivscheferna som ägde 
frågan först sen kommuncheferna som blev involverade och sen 
var det politiska beslut också” – Cecilia Lideskog  

Cecilia Lideskog berättar också om Höga Kusten turism, ett bolag som 
finns i samma byggnad som destinationsbolaget och som de jobbar väldigt 
nära. Höga Kusten turism är ett aktiebolag som representerar näringen 
inom destinationen. De jobbar med marknadsföring och försäljning åt 
sina medlemmar, d.v.s. företagen inom destinationen.  

”Destinationen innefattar flera små företag och där är Höga 
Kusten Turism en bra hjälp i och med att de kan ta in dem under 
sitt paraply. Genom detta skapas även en positiv spiral där 
företag ser att andra är med och därmed känner att de är en 
gemenskap som de också vill vara en del av” – Cecilia Lideskog 

Inom turistindustrin upplevs det finnas ett allt större intresse för att skapa 
formella och informella nätverk som sträcker sig både över den offentliga 
och privata sektorn. Problem som dock setts med detta är att de olika 
parternas intresse kan kollidera och att spridningsfunktionerna upplev 
vara diffusa (Dredge, 2006). Cecilia Lideskog beskriver att många 
destinationer i Sverige har valt att lägga ihop dessa, de offentliga 
utvecklingsuppdragen och de privata uppdragen, och gjort det till ett sorts 
gemensamt bolag. Höga kusten valde istället att hålla isär dem, främst för 
att de har ganska olika uppdrag.  
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4.1.3. Arbetet med varumärke och platsmarknadsföring 

I och med det nybildade destinationsbolaget valde man att ta tag i och göra 
en rejäl satsning på Höga Kusten som destination. Ett arbete som dem 
delade in i två olika steg, först ska de arbeta fram ett varumärke genom en 
varumärkesanalys och sen i steg två ska de jobba för att ta fram olika 
kommunikationsstrategier och en gemensam visuell identitet för 
destinationen.  

Varumärkesanalys (steg 1) 

Aronsson (2011) beskriver att varumärken ofta har en central plats i 
marknadsföringen av olika platser och används främst för att synliggöra 
platser samt för att visa deras starkaste värden och kvalitéer. Detta är 
något Höga Kusten destinationsbolag anammat och upphandlade därmed 
ett separat företag Placebrander från Jönköping som ska genomföra en 
varumärkesanalys av destinationen. Cecilia Lideskog berättar att 
Placebrander är ett företag med stor erfarenhet inom området och som 
tidigare har jobbat med många platsers och destinationers varumärken. 
Placebranders uppgift är att framförallt ta reda på svar på ett antal frågor 
kring destinationens kärnvärden, själva varumärket och positionen.  

”Vi kommer få veta vilka vi är, hur vi upplevs, vilken identitet är 
vår, vilka reseanledningar är våra främsta, vilka målgrupper har 
vi, vilka är våra konkurrenter, och så vidare… vilket kommer 
resultera i en karta” – Cecilia Lideskog 

Det är ofta det som anses vara specifikt och unikt med platsen som 
destinationsbolagen och företagen väljer att fylla sitt varumärke med 
(Bohlin, 2011). Maarja Edman förtydligar också att detta egentligen är 
första gången de kommer ha ett varumärke som är destinations-
övergripande. Tidigare har det inte funnits några specifika ramar att 
förhålla sig till, varken för destinationen i sin helhet eller för de enskilda 
företagen. I relation till detta menar Pike (2005) att det kan upplevas vara 
en balansgång att sätta ramar för vad ett platsvarumärket ska innehålla då 
det ofta ska representera ett större område. Varumärket får inte vara för 
smalt och exkludera viktiga saker som destinationen består av, samtidigt 
som det inte får vara för bred och egentligen inte säga något specifikt om 
platsen. Aronsson (2011) påpekar dock att varumärket framförallt ska säga 
något väsentligt om platsen.  

Delaktighet 
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En destination har i stort sett aldrig en ensam ägare, utan innefattar 
många intressenter. För att varumärket och marknadsföringen av platsen 
ska vara fungerande i ett långsiktigt perspektiv krävs det att så många som 
möjligt är nöjda med arbetet som görs. Detta inkluderar både 
människorna som bor och jobbar på platsen men också företagen på 
platsen. Destinationsutvecklarna måste försäkra sig om att alla är 
medvetna om vad platsens varumärke representerar och att dem anser att 
de kan vara med och aktivt jobba med varumärket (Stubbs, 2012). Pike 
(2005) anser är det viktigt att varumärket förs fram med hjälp av företagen 
och lokalbefolkningen på platsen eftersom destinationsutvecklingsbolaget 
inte själva kan styra och leverera varumärket på egen hand. 

Att inkludera företagare och lokalbefolkningen är något Höga Kusten 
arbetat mycket med. Cecilia Lideskog är tydlig med att det som varit 
viktigast för dem i detta arbete är delaktighet, det var något dem tryckte 
på redan vid upphandlingen av Placebrander. De ansåg att arbetet inte 
skulle få resultera i en skrivbordsprodukt som någon expert själv tagit 
fram och menar att det är oerhört viktigt att aktörerna på destinationen 
får vara delaktiga redan i uppstarten av arbetet. Första steget i denna 
involvering innefattade en konferens där 100 personer deltog i en form av 
workshop som anordnades av Placebrander. Under workshopen fick 
deltagarna bl.a. beskriva Höga Kusten som en person, diskutera 
destinationens starkaste reseanledningar samt prata om Höga Kustens 
egenskaper. I nästa steg kommer en grupp bestående av de starkaste 
företagen och ett antal kommunala företrädare att bjudas in för att 
fortsätta diskutera vad Höga Kusten är och ska stå för.  

I och med varumärkesarbetet har destinationsbolaget också lyft upp att de 
behöver pejla av invånarnas perspektiv, både för att de är besökare i en 
viss mån i och med att destinationen består av flera kommuner men 
framförallt för att de fungerar som ambassadörer för destinationen. 
Maarja Edman anser att om varumärket ska fungera i längden krävs det 
att dem har kontakt med lokalbefolkningen redan kring varumärkes-
frågan, hon menar att de ska vara en del av varumärket och driva den 
framåt. De är med och äger varumärket tillsammans med destinations-
bolaget, kommunerna och näringslivet.  

Maarja Edman framhåller också att destinationsbolagets roll i det hela är 
viktigt. Hon menar att det krävs att det är någon som håller i stafettpinnen. 
Det är bra att vara flera och att aktörer är med och bidrar men det måste 
finnas någon som känner ett huvudsakligt ansvar, som kan stå för beslut 
osv.  
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Kommunikationsstrategier och visuell identitet – Steg 2 

Enligt Aronsson (2011) har varumärket ofta en speciell fysiskt utformning 
och Pike (2005) påpekar att många destinationer väljer att ta fram en 
slogan i samband med varumärkesarbetet för att tydliggöra vad det är dem 
vill framhäva. Detta kan kopplas till det Cecilia Lideskog berättar om. Hon 
talar om att kommunen, destinationsbolaget och företagarna inom Höga 
Kusten idag enas kring en löst håller identitet, något som mer kan liknas 
vid enbart en logotype (se bilaga 3). Det handlar om en snirklig text där 
det står ”Höga Kusten” och tanken är att dem genom detta arbete ska ta 
fram något som är mer sammanhållet. Den nya visuella identitet ska 
innefatta ett bildspråk, ett filmspråk och en tonalitet som gör att dem på 
ett enhetligt sätt ska kunna kommunicera med sina turister. Huvudsaken 
ska inte vara själva logotypen eller en slogan utan det är helheten som 
ligger i fokus. Detta kan liknas vid New York som i samband med 
konceptualiseringen av sitt varumärke valde att ta fram sloganen ”I <3 
NY” (Stubbs, 2012).  

Vad destinationen väljer att fylla sitt varumärke med samt vad man väljer 
att kommunicera till sina potentiella besökare kan grundas i flera olika 
saker. Det kan bl.a. grundas i platsens natur eller platsens kultur (Bohlin, 
2011). Bohlin belyser också att om platsens har ett världsarv listat av 
UNECSO anses detta vara ett av turisternas huvudsakliga besöksmål. 
Aronsson (2011) menar också att det viktigaste är att framhäva det som 
utmärker destinationen. Maarja Edman förklarar att trots att varumärket 
är under en pågående process finns en aning om vad det kommer att 
resultera i och vad destinationens platsmarknadsföring kommer att fyllas 
med. Hon tror att destinationen kommer att lyfta fram naturen kopplat till 
äkthet och hållbarhet, samt att landhöjningen alltid kommer att fungera 
som en central lågoddsare. Hon poängterar också tydligt att de vill vara 
vassa i det dem ska kommunicera: 

”Vi vill ha en spets i det vi gör, för annars blir vi som alla andra, 
vacker natur finns överallt, vad är vår unicitet i det hela, vi måste 
tvista och skruva till det så att det verkligen kan sticka ut” – 
Maarja Edman  

Cecilia Lideskog berättar att hon upplever att man tidigare börjat i fel 
ende, första fokus har legat på kommunikationssteget. Man har fokuserat 
på var man ska synas istället för vad man ska förmedla och visa. Cecilia 
Lideskog tar också upp problemet att det tidigare inte funnits någon som 
haft det samlade uppdraget: 
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”Man har ju fått komma överens om inför varje säsong, både vad 
ska man göra och hur man ska ta kostnader, något som inte är 
hållbart i längden” - Cecilia Lideskog  

För destinationsbolaget handlar det om att ta vara på den verktygslåda 
gällande varumärket som de får av Placebrander när deras uppdrag är 
klart. Det dem måste göra är att ta reda på hur de ska kommunicera 
varumärket och platsen i sig med hjälp av bilder och allt annat.  

”Huvudsaken är att det material vi har ska kunna användas och 
kommuniceras av både destinationsbolaget och näringslivet” – 
Maarja Edman  

Förra året när bolaget inte egentligen hade någon aning om vad 
varumärket skulle innehålla skapade dem ett par reklamfilmer. Vid valet 
av vad dessa skulle innefatta utgick de från att de skulle kommunicera 
friluftsliv och världsarvet i form av landhöjningen. Som slutkläm på 
reklamfilmen fanns en payoff ”10 000 år av landhöjning, 10 000 år av 
äventyr”. Denna payoff återkom även i en reklamfilm riktad mot mat 
”10 000 år av landhöjning, 10 000 år av nya smaker”.  

Cecilia Lideskog poängterar också att det sker mycket marknadsföring av 
Höga Kusten som varken sker i destinationsbolaget eller Höga Kustens 
regi. Företagen gör bl.a. en stor del själva vad det gäller marknadsföring. 
Fokus måste ligga på att få det att företagens och destinationens 
marknadsföring ska genomsyra varandra så att det blir tydligt och 
enhetligt hur destinationen ska kommuniceras och marknadsföras utåt. 
Fungerar detta tror hon att de kan bidra till att de kan få mycket draghjälp 
av varandra.  

4.1.4. Framtiden   

Både Cecilia Lideskog och Maarja Edman enas om att de upplever att Höga 
Kusten aldrig varit så hett som det är idag. De tror att det beror på att man 
både gjort en tydlig investering i arbetet som genomförs samtidigt som de 
tagit ganska mycket marknadsutrymme. De upplever att destinationen 
möter dagens trender: 

”Höga Kusten ligger rätt i tiden, idag ser vi att allt fler söker sig 
till soft aventure och outdoor activities liksom att folk strävar 
efter nya och oupptäckta platser. Även fast vi funnits sedan 70-
talet är det många som inte besökt oss och då passar vi väldigt 
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bra i sammanhanget, lite outforskat som känns nytt och fräscht” 
– Maarja Edman  

Höga Kusten destinationsutvecklingsbolag upplever också att turism-
näringen redan befinner sig i en förändring. Maarja Edman berättar om 
digitaliseringen som påverkar hela samhället och då särskilt besöks-
näringen, och menar på att marknadskommunikationen ser mycket 
annorlunda ut idag jämfört med tidigare. Detta kan jämföras med att 
Kuttainen (2011) påpekar att allt fler turister söker information och 
genomför sina köp via internet. Wang och Russo (2007) menar också att 
allt fler destinationsbolag insett möjligheterna och behovet med att 
platsmarknadsföra sig även digitalt. Detta är något Maarja Edman 
anmärker, hon anser att branschen behöver förstå att de både måste synas 
mer digitalt men också vara mycket mer strategiska och aktiva digitalt.  

Cecilia Lideskog berättar också att dagens turistbyråer står inför en 
förändring som kommer resultera i att allt större fokus kommer ligga på 
digital service och digital närvaro samt att det kommer finnas mobila 
enheter i form av ”info-pionts” som fyller de traditionella turistbyråernas 
funktioner: 

”Jag tror också på kommunikation via interaktion, där kan man 
se att stora onlineföretag alltså onlinebutiker är mycket bättre. 
De kombinerar sin kundservice med sin marknadskommunika-
tion och vi är ju på väg lite i det hållet. Gällande turistservice ser 
vi en förändring för framtiden, ett digitalt lyft där man ska börja 
prata med kunden mycket tidigare så att service också blir reaktiv 
kommunikation” – Maarja Edman  

Att de tidigare fysiska mellanhänderna i form av turistbyråer betydelse 
minskar är också något Kuttainen (2011) poängterar och menar att de 
kommer succesivt ersättas utav digitaliserade byråer.  

Maarja Edman anser också att destinationer måste bli bättre på att skapa 
engagemang. De måste hänga med i den digitala världens trender, ex 
Snapchat som hon upplever vara det stora idag. Hon ger också exempel på 
”Sverigenumret2” och att det är något som fångat stor uppmärksamhet och 
engagerat många.  

                                            

2 Svenska Turistföreningen skapade ett eget telefonnummer för Sverige som land dit hela världen kunde 
ringa. Alla i Sverige med en smartphone kunde anmäla sig som ambassadör. Samtalet från någon ute i 
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Maarja Edman poängterar att målet med detta arbete är att det ska leda 
till 800 nya jobb samt att de ska ge pengar till näringen som jobbar för 
destinationens turism. Enligt Pike (2005) är just detta något som skiljer 
destinationsorganisationer från vanliga företag, oavsett hur bra deras 
marknadsföringskampanjer är kommer inga ekonomiska vinster gynna 
bolaget utan dessa hamnar hos företagen som fysiskt möter besökarna.  

Maarja Edman tror också att varumärkesanalysen och det arbete med 
Höga Kusten som genomförs kommer att underlätta deras arbete i 
framtiden. Cecilia Lideskog menar också att detta arbete kommer göra att 
de vet vilka dem ska prata med och hur, men även att arbetet kring 
varumärket ger en inblick i vilka starka produkter de har inom 
destinationen och vilka produkter de ska jobba mer med: 

”Det ska vara lättare för oss att enas under samma hatt och veta 
vilka bollar vi ska lira och vilka vi ska låta bli. För att ett 
varumärkesarbete handlar ju lika mycket om att kunna säga nej 
till saker” – Maarja Edman 

Båda enas om att arbetet med varumärkesanalysen är ett privilegium då 
arbetet kommer resultera i en kompass över vad de ska jobba med i 
framtiden. Företagen förklarar vad dem anser vara viktigt och ger 
destinationsbolaget möjligheten att hjälpa dem för att underlätta deras 
arbete och tillsammans kan dem skapa en fungerande destination för 
turisterna. De menar att detta arbete framförallt kommer att göra att de 
blir mer medvetna om sin produkt. De kommer konkret kunna se vilka 
som är destinationens styrkor och svagheter, på vilket sätt man ska nå sina 
målgrupper men också få en större förståelse för vilka som är 
destinationens främsta konkurrenter.  

4.2. Analys - turistföretagarnas syn och upplevda delaktighet i 
marknadsföringen av Höga Kusten 

Underrubrikerna som följer i detta avsnitt baseras på de frågor som 
ställdes vid intervjun, vilket därmed utgör textinnehållets indelning. De 
sex frågor som ställdes under intervjun har sammanställts till två 
huvudrubriker. Vad karaktäriserar Höga Kusten (fråga 1-2, 6) samt 

                                            

världen kopplades sedan till någon av de anmälda svenskarna som fick chans att uttrycka sig och berätta 
om sitt Sverige (Svenska turistföreningen, 2016).  
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företagens upplevda delaktighet i och fördelar med destinationens 
platsmarknadsföringsarbete (fråga 3-5) 

4.2.1. Vad karaktäriserar Höga Kusten? 

Mer än hälften av de intervjuade turismföretagen kopplade Höga kusten 
till natur och landskap. Naturen beskrivs bl.a. som spännande och unik 
men framförallt väldigt vacker, fin och storlagen. Detta var också något 
som återspeglade företagens åsikt gällande vad som framförallt bör 
marknadsföras med platsen. Här var det också en majoritet hos företagen 
som ansåg att det är naturen som är Höga Kustens främsta unika 
säljargument. Något som specifikt nämndes flertalet gånger var det 
faktum att destinationen har ett världsarv att bevara och vara stolta över. 
Många av turismföretagen var också inne på att skärgården är något 
viktigt för destinationen liksom skogen något som exemplifierades med 
bl.a. Ulvön, Skuleskogen och Skuleberget.  Detta är något som kan kopplas 
till det Bohlin (2011) berättar om, han menar att utvecklande av 
turistdestination bl.a. kan grundas i naturen vilket exempelvis skulle 
kunna vara platsens topogeografi eller dess närhet till vatten. Bohlin 
(2011) tar också upp att områden som finns listade på UNESCOS 
världsarvslista ofta betraktas som ett huvudsakligt turistmål. Aronsson 
(2011) påpekar att det är viktigt för destinationer att peka ut vad som är 
utmärkande för platsen som motsats till den homogenisering som 
uppkommer i och med en ökad globalisering. Förutom naturen var det 
många företag som lyfte fram att det är tillgängligt, både att ta sig till 
destinationen men också att ta sig till olika platser inom destinationen: 

”Det som ligger till grunden är världsarvet vilket inkluderar både 
vacker och varierande natur, sen att det är lätt transportmässigt 
att ta sig från olika platser och att det därmed finns ett gott 
samarbete/samverkan inom destinationen” – Elite Plaza Hotel 
Örnsköldsviks Kommun  

Detta kan kopplas till att en destination enligt Bohlin och Elbe (2011) 
bör inkludera attraktioner, infrastruktur och kringservice för att göra 
ett besök till platsens möjligt. 

Sju av turismföretagen talade även om att Höga Kusten är en destination 
som befinner sig utvecklingsstadiet, något som reflekterades i att dem 
tyckte att den bör marknadsföras som något oexploaterat och nytt. Många 
var dessutom eniga att det är en destination för framtiden och som inom 
ett par år kommer att kunna konkurrera på en internationell marknad mer 
än vad de gör idag. Andra saker som också ansågs viktigt att marknadsföra 
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var bl.a. maten, vandring och olika upplevelser/evenemang t.ex. 
Utefestivalen.  

Alla turismföretag utom ett var överens om att de anser att den bild som 
Höga Kusten idag förmedlar är representativ för destinationen. De 
beskriver den som äkta och genuin samt att det inte är något som upplevs 
vara förskönat: 

”Jag anser att bilden definitivt är representativ. Det har mycket 
att göra med att man tagit in andra i processen. Flera deltagare, 
ex. Tareq Taylor, olika ambassadörer får möjlighet att säga vad 
de tycker om oss. Vad andra tycker gör oss unika. Man blir lätt 
hemmabild. De inkluderar många olika åsikter och detta blir 
därmed inte ett instängt projekt mellan få individer” – Hotell 
Kramm, Kramfors Kommun 

Många var även eniga om att denna bild förmodligen kommer bli mer 
konkret i samband med det arbete som destinationsutvecklingsbolaget gör 
idag. Enligt Heldt Cassel (2011) är det viktigt att platsmarknadsföringen 
och bilden av platsen stämmer överens med varandra. De som plockas 
fram i marknadsföringen måste vara relaterat till de associationer som 
redan finns kring platsen för att den ska upplevas som trovärdig och äkta. 
Detta är något som också kan relateras till det Aronsson (2011) tar upp 
gällande en plats image. Han beskriver att de är viktigt att bilden av 
platsen upplevs vara konsekvent och representativ, d.v.s. att bilder av 
platsen överallt visar samma budskap.  

4.2.2. Företagens upplevda delaktighet i och fördelar med destinationens 
platsmarknadsföringsarbete  

Näst intill alla intervjuade turismföretag ansåg att de på något sätt kan dra 
nytta av det varumärke som Höga Kusten jobbar fram. Flertalet företag 
beskriver också att det är lättare för att dem att samtala med potentiella 
turister när de använder Höga Kusten då turisten ofta har en föreställning 
om destinationen i sin helhet: 

”Förr pratade man om Västernorrland men ingen förstod att det 
ligger på östra kusten i Sverige. Höga Kusten är en destination 
som folk känner till och kan relatera till” – Gullviks havsbad, 
Örnsköldsviks Kommun 

De beskriver även att destinationsutvecklingsbolaget har möjlighet att 
marknadsföra destinationen i större kanaler vilket gör de lättare för dem 
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som enskilda företag att synas där dem vanligtvis kanske inte gjort om de 
var tvungna att sköta det själva. En del av de intervjuade turismföretagen 
påpekade också att Höga Kusten möjliggör en plats där alla kan synas och 
att vara många tillsammans under samma tak gör att de kan erbjuda 
mycket mer till sina turister som besöker destinationen. Detta kan kopplas 
till att en destination sällan har en ensam ägare, utan ofta inkluderar både 
kommunala organisationer och näringslivet på destinationen. 
Tillsammans bildar alla parter den destination som turisten upplever när 
den är på plats (Stubbs, 2012).  

Alla intervjuade turismföretag ansåg att de på något sätt kan bidra till att 
marknadsföra destinationen. De betonade först och främst att genom att 
finnas och synas på destinationen är de med och marknadsför Höga 
Kusten. Företagen menar också att de är viktigt att de vårdar och använder 
varumärket Höga Kusten när de presenterar destinationen för sina 
turister. Företagen anser också att de bör visa fina bilder, ha uppdaterade 
hemsidor samt att de ska ha kunskap och kännedom om regionen: 

”Genom att ta hand om gäster, vårda varumärket och 
rekommendera andra platser inom destinationen kan vi hjälpa 
till att marknadsföra Höga Kusten” – Ulvön Hotell, Örnskölds-
viks Kommun 

Detta kan kopplas till att Pike (2005) betonar vikten av att destinationens 
varumärke måste framföras med hjälp av företagen. Destinationsbolagen 
kan inte själva styra och leverera varumärket till turisten utan det måste 
företagen göra.  Von Freidrichs Grängsjö (2001) menar också att 
destinationsbolagets platsmarknadsföring bör genomsyra de olika 
enskilda turistföretagarnas marknadsföring för att destinationen ska 
upplevas som enhetlig.  

Majoriteten av turismföretagen ansåg att marknadsföring av varandra var 
det huvudsakliga som dem kan bidra med. De kan rekommendera andra 
platser och ge förslag på vad gästerna kan göra under sin tid på 
destinationen. Detta inkluderar att ju mer som finns att erbjuda och 
paketera på platsen desto fler turister kan de attrahera till platsen.  

Många av de turismföretag som deltog i intervjuerna upplever att dem får 
vara delaktiga i det arbetet som genomförs. En del av företagen jobbar 
nära Höga Kusten Turism och är del av den grupp som varit inblandande 
i varumärkesarbetet som Höga Kusten destinations-utveckling genomför: 
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”Förut har det varit träffar utan att de egentligen har hänt något 
men det känns som det kommer bli annorlunda nu” – 
Paradisbadet, Örnsköldsvik Kommun 

De finns även några företag som inte upplever att de idag är delaktiga i 
arbetet. Detta något som dem anser beror på att de är så nya i 
destinationskonceptet och anser sig själva ligga geografiskt sett lite långt 
från Höga Kustens kärna.  

”Upplever att vi hamnar lite på sidan om, men hoppas att det 
kommer att bli bättre och att Junsele i sig inkluderas mer i 
produkten” – Saloon Corner House, Sollefteå Kommun 

Generellt sätt skapas en uppfattning av att samarbetet mellan det 
kommunala destinationsbolaget och turismnäringen är påtaglig. I stort 
sett upplever alla turistföretag att dem både får vara delaktiga i arbetet 
med Höga Kusten samt att varumärket och arbetet som dem genomför är 
något som de enskilda företagen kan dra nytta av. Näringen och 
destinationsbolaget verkar också ha en gemensam bild över vad Höga 
Kusten är och ska representera. Natur med världsarvet i fokus är definitivt 
en strak gemensam nämnare vad de gäller destinationsbolaget och 
näringens syn på Höga Kustens kärnvärden.  
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5. DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att utifrån ett producentperspektiv undersöka 
hur Höga Kusten arbetar med platsmarknadsföring för att attrahera 
besökare. Detta genom att både intervjua det kommunala 
destinationsbolaget samt turismföretagare inom destinationen kunde 
studien visa på två sidor av destinationsutvecklingsarbetet.  

Höga Kusten som destination är det Sletvold (1999 refererad i Bohlin och 
Elbe 2011) kallar en områdesdestination och innefattar ett geografiskt 
stort område. Destinationen inkluderar dessutom fyra olika kommuner 
vilket kräver en god samverkan och kommunikation för att det ska 
fungera. Detta är annars ett arbete som kan ta lång tid och vara 
komplicerat (Bohlin, 2011). Att destinationen Höga Kusten är kommun-
överskridande upplevs spegla den 2 år långa process som krävdes för att 
bilda destinationsbolaget. Flera kommuner innebär fler personer som ska 
besluta om saker och inkluderade bl.a. näringslivschefer, kommunchefer 
och politiker. 

Precis som Pike (2005) och Stubbs (2011) förklarar ägs en destination 
sällan av en enskild individ. Många destinationer i Sverige har valt att slå 
ihop de offentliga och privata uppdragen för att jobba med 
destinationsutveckling i en gemensam organisation. Detta har Höga 
kusten istället valt att hålla isär och därmed låta dem agera i separata 
bolag, Höga kusten destinationsutveckling AB som representerar 
kommunerna och Höga kusten Turism AB som representerar näringen. 
Trots att de är två olika bolag så jobbar de tillsammans i ett nära samarbete 
och är en konstellation som enligt destinationsbolaget hittills fungerat 
mycket bra. Detta kanske kan ses som en organisering som kan undvika 
kolliderade intressen och diffusa styrningsstrukturerna som enligt Dredge 
(2006) setts som ett problem i sammanslagningar. Ett nära samarbete 
mellan privat och offentlig sektor är även något som Rainisto (2003) 
nämner som en av nio faktorer för ett framgångsrikt platsmarknads-
föringsarbete.  

I Höga Kusten upplevs delaktighet vara något som både är tydligt och 
genomgående. Det tycks finnas ett stort intresse kring att utveckla 
destinationen, både från kommunernas och näringslivets sida. 
Destinationsbolaget bestämde i ett tidigt skede att projektet kring 
varumärket inte skulle vara en skrivbordsprodukt utan att de ville få med 
både näringens och lokalbefolkningens åsikter i arbetet. Enligt Stubbs 
(2012) bör så många intressenter som möjligt inkluderas för att arbetet det 
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ska vara fungerande i ett längre perspektiv. Pike (2005) menar att 
varumärket måste lyftas fram med hjälp av företagen och 
lokalbefolkningen då detta inte är något destinationsbolag kan genomföra 
på egen hand. Maarja Edman betonar också att deras roll som 
destinationsbolag i detta arbete är viktig, det är bra att många är 
intressenter men att det också krävs att någon tar ansvaret och kan stå för 
beslut. Detta kan kopplas till en av de nio framgångsfaktorer som Rainisto 
2003) belyser, han menar att det är viktigt att det finns en planeringsgrupp 
som har ansvaret för platsmarknadsföringsarbetet.  

Många av de företag som intervjuades upplevdes också ha goda insikter i 
destinationsbolagets satsning på varumärket Höga Kusten. Detta anses 
kunna vara en följd av destinationsbolagets noga arbete och fokus på att 
inkludera så många som möjligt kring varumärkesarbetet. Att bjuda in 
företagare och andra intressanta individer i projektet verkar vara ett lyckat 
drag. Vid intervjuerna av turismföretagen upplevde flertalet företag att de 
fick vara delaktiga i och påverka vad Höga Kusten ska representera och stå 
för, något som kan anses peka på en hög grad av inkludering.  

Det anses vara allt viktigare för destinationer att skapa tydliga och 
effektiva varumärken för att kunna stå sig mot konkurrenter i dagens 
globaliserade värld (Pike 2005). Varumärkesanalysen som Höga Kusten 
genomför kan ses som ett verktyg för att samla och konkretisera vad 
destinationen ska stå för. Höga kusten måste vara noga i och med sin 
storlek att balansera varumärket och ev. slogan så att den inte upplevs för 
smal och exkluderar vad platsen kan erbjuda liksom att den inte får 
resultera i en allt för bred sammansättning och därmed inte egentligen 
säger något specifikt om platsen. Denna varumärkesanalys kan även liknas 
vid det Kotler m.fl. (1993) beskriver som planeringsstadiet, ett stadie där 
företag, kommuner, myndigheter och lokalbefolkningen bedömer vilka 
möjligheter, styrkor, svagheter och hot som finns på destinationen. 
Destinationsutvecklarna pratade även om att de i nästa steg ska 
koncentrera sig på hur dem ska kommunicera platsens varumärke vilket 
kan liknas vid de Kotler m.fl. kallar målgruppsmarknad vilket motsvarar 
den tredje nivån i platsmarknadsföring.   

Enligt Stubbs (2012) finns det flera olika saker destinationer kan fylla sitt 
varumärke och sin platsmarknadsföring med. Det kan handla om 
destinationens specifika geografiska plats, kulturen, sport, evenemang, 
historia, arkitekturer, natur m.m. Näringslivet, representerat av de 
intervjuade turismföretagen och destinationsbolaget upplevdes dela en 
snarlik bild kring vad de ansåg vara Höga Kustens huvudsakliga 
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säljargument. Naturen och landskapet nämndes flertalet gånger och 
beskrevs som vacker, fin och framförallt storslagen. Från båda håll 
belystes även världsarvet i form av landhöjningen fram som det mest 
specifika just för Höga Kusten. Stubbs (2012) förklarar tydligt att 
destinationer måste ha ett tydligt fokus och en distinkt unique selling 
point, varumärket måste vara relevant och enkel att kommunicera samt 
vara trovärdig och pålitlig för att anses vara lyckad. Maarja Edman pratar 
om att de vill vara vassa i det dem ska kommunicera. Vacker natur menar 
hon finns överallt och att de är viktigt för dem att hitta sin spets för att 
urskilja sig från andra destinationer. I detta fall kanske det främst är just 
landhöjningen som de bör sälja som sin unique selling point. Den höga 
kusten är världsarvslistad av UNESCO för sin unicitet och en faktor som 
tydligt lyfts fram av både destinationsbolaget och företagen som något 
unikt med platsen. Andra viktiga värden som belysts av både företagen och 
destinationsbolaget är friluftsliv och vandring samt att det är en 
destination som är tillgänglig, har stor potential till utveckling och att den 
i stor grad upplevs oexploaterad. Dessa värden tillsammans med 
landhöjningen anses kunna representera huvudpunkter inom Höga 
Kustens varumärke.   

Aronsson (2011) påpekar att en destination med ett tydligt varumärke eller 
en tydlig image bör ta hjälp av detta i destinationens marknadsföring. 
Heldt Cassel (2011) menar också att en väl etablerat image bör ses som en 
stor resurs och något företagen på platsen bör ta hjälp av. Näst intill alla 
intervjuade företag ansåg att dem kunde dra nytta av varumärket Höga 
Kusten. Detta berodde främst på att dem ansåg att många av de potentiella 
besökarna känner till destinationen vilket underlättar marknadsföringen 
av sitt enskilda företag. Destinationsbolaget har även möjlighet att 
marknadsföra platsen i större kommunikationskanaler vilket företagen 
ser som något positivt och något de kan hjälpas av. Detta ger en känsla av 
att destinationsbolagets arbete är viktigt, inte minst för alla företag på 
destinationen. Alla företag var dessutom eniga om att de tillsammans kan 
hjälpa till att marknadsföra destinationen. Detta främst genom att 
rekommendera andra platsen inom destinationen för de turister dem har 
på sin specifika anläggning. Detta anses tyda på att företagen inte bara ser 
varandra som konkurrenter utan att dem istället kan hjälpa och lyftas av 
varandra.  Detta ses som något som upplevs vara viktigt för att 
destinationen som helhet ska ha möjlighet att öka turismens tillväxt i 
regionen.   

Till platsvarumärket skapas ofta även en slogan som används vid 
kommunicerande av platsen (Stubbs 2012, Pike 2005). Idag är detta inte 
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något som Höga Kusten aktivt arbetat med tidigare men kanske något som 
inkluderas i den visuella identiteten som kommer att tas fram. En slogan 
skulle kunna bidra med att kort och koncist kunna förmedla vad Höga 
Kusten är för en destination. Under intervjun med destinations-bolaget 
nämndes payoffen ”10 000 år av landhöjning, 10 000 år av …) två gånger 
och är något som möjligtvis skulle kunna fungera som en slogan. Detta 
skulle då bl.a. återspegla världsarvet som genomgående flyts fram av 
destinationens intressenter. Om inte annat skulle detta kunna fungera 
som en början till slogan som Höga Kustens destinationsbolag skulle 
kunna jobba vidare med och utveckla. Huvudsaken är att sloganen upplevs 
slagkraftig och förståelig, precis det som legat till grund för New Yorks 
slogan ”I<3NY” framgång.   

Höga Kusten är precis mitt uppe i detta arbete och det hade varit intressant 
att se vad detta kommer att resultera i. Ett av Höga Kusten huvudsakliga 
mål med detta arbete var att skapa 800 nya jobb inom näringen fram till 
år 2020, vilket är en omräkning utifrån det Svensk Turism AB satt upp 
som nationella mål i strategi 2020. Maarja Edman berättade också att de 
hoppas att investeringarna de genomfört, vilket bl.a. inkludera 
varumärket, ska generera pengar till näringen inom destinationen. Detta 
anses kunna spegla en del av det svensk besöksnäring måste göra för att 
uppnå målet om dubblerad omsättning fram till år 2020. Arbete som Höga 
Kusten startat kan ses som en indikator på att de är medvetna om vilka 
mål som finns för svensk besöksnäring och att det är något som dem aktivt 
arbetar med. Detta är dock bara en del av vad hela Sverige måste göra för 
satsningar för att kunna uppnå de gemensamma mål som finns uppsatta. 
Liknande investeringar och kraftsammanslagningar som Höga Kusten 
gjort kommer att krävas för många fler destinationer. Tillsammans kan 
flertalet destinationer bidra till att Sverige blir allt mer attraktiva både för 
inhemsk turism men även att antalet utländska turister fortsätter att öka.   

Förslag på fortsatt forskning: I och med att Höga Kusten för tillfället 
befinner sig mitt i processen kring varumärkesanalysen hade det varit 
intressant att inom ett par år göra en studie som återkopplar till platsen. 
Fokus skulle då ligga på att se om det finns några märkbara effekter utav 
arbetet. Har satsningen Höga Kusten gjort gett några resultat i ökad 
beläggning, nya turistaktiviteter, högre antal besökare, fler evenemang på 
platsen m.m. 

Det hade också varit intressant att studera fenomenet platsmarknads-
föring ur ett konsumentperspektiv. Detta hade gett forskaren en djupare 
förståelse för vad som ligger bakom besökarens val och vad 
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destinationsbolag bör lägga största fokus på inom platsmarknadsföring, 
med andra ord vad på platsen besökaren attraheras av.   Det skulle också 
vara intressant att göra en studie över hur befolkningen på destinationen 
upplever att platsen marknadsförs. Detta då dessa utgör en betydande roll 
för besökarens totala upplevelse utifrån lokalbefolknings roll som 
ambassadörer. Stämmer lokalbefolkningens syn på platsen överens med 
det destinationsbolaget vill förmedla?  

Som tidigare nämnts i detta arbete skulle detta kunna fungera som en 
pilotstudie till ett större projekt. Ett projekt som skulle kunna fokusera på 
att titta på flertalet destinationer i Sverige och se hur dessa använder sig 
utav platsmarknadsföring och platsvarumärke för att öka antalet turister 
och besökare till respektive platser. Utifrån detta skulle de även gå jämföra 
olika arbetssätt samt dra slutsatser om det finns några generella mönster 
som anses ligga bakom ett lyckat arbete.   
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6. SAMMANFATTNING  

Allt mer människor reser, både i arbete och på fritiden vilket resulterat i 
att turism succesivt anses vara en allt mer betydande näring för olika 
platser. Den ökade möjligheten till att resa och världens globalisering 
ligger till grund för att allt fler destinationer börjat använda sig utav 
platsvarumärke och platsmarknadsföring som strategi för att kunna 
urskilja sig mot sina konkurrenter. Denna uppsats syftar till att studera 
fenomenet platsmarknadsföring utifrån ett producentperspektiv på 
destinationen Höga Kusten, Sverige. Intervjuer genomförs med både 
destinationsbolaget samt olika turistföretag inom regionen. Studien 
besvarar följande frågeställningar: På vilket sätt arbetar 
destinationsutvecklarna på Höga Kusten med platsvarumärke och 
platsmarknadsföring? Uppfattar turismföretagare i Höga Kusten-området 
att de drar nytta av och delar den bild som destinationsutvecklarna vill 
förmedla?  

Studien visar på hur en destination aktivt jobbar med paketering och 
kommunicering av destinationens kärnvärden. Höga Kusten genomför i 
samband med studiens genomförande en varumärkesanalys tillsammans 
med en extern aktör Placebrander. Det som resulterar i platsens 
varumärke ska sedan utgöra grunden i hur och vad destinationen ska 
kommunicera till sin målmarknad. Studiens resultat visar att delaktighet 
och samråd med både turismföretagen och lokalbefolkningen i regionen 
anses vara viktigt. Majoriteten av företagen inom destinationen Höga 
Kusten upplever även att de kan dra nytta av destinationsbolagets 
marknadsförings samt att de, som enskilda företag, kan hjälpa till att 
marknadsföra destinationen.   
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjumall Höga Kusten Destinationsutveckling AB 

BAKGRUND 

- Kan du berätta om dig själv och din position på bolaget? 
o Utbildning 
o Tidigare erfarenhet 
o Arbetssysslor på Höga Kusten Destinationsutveckling AB 

- Beskriv er verksamhet, Höga Kusten Destinationsutveckling AB?  
o När skapades det och varför? 
o Vad är er huvudsakliga uppgift? 
o Hur fungerar faktumet att bolaget inkluderar 4 kommuner? 

 Anledningen bakom att vara kommunöverskridande? 
 Vilka fördelar och nackdelar kan detta orsaka? 

PLATSEN SOM VARUMÄRKE 

- Beskriv Höga Kusten som varumärke? 
o Vilka fördelar finns med att använda platsen som varumärke? 

- Vilken roll har Höga Kusten Destinationsutveckling i utvecklandet 
av platsens varumärke? 

- Vad anser du vara viktigast vid skapande och användande av ett 
platsvarumärke?  

- På vilket sätt vill ni att Höga Kusten ska sticka ut? Vilka målgrupper 
vill ni attrahera? 

PLATSMARKNADSFÖRING 

- Vad väljer ni att framhäva i er platsmarknadsföring idag? 
- Vilka föreställningar och förväntningar vill ni skapa hos potentiella 

besökare? 
o Varför just dessa saker? 
o Vad väljs bort i platsmarknadsföringen och varför tas inte 

dessa med? 
- Vilka kommunikationskanaler använder ni för att nå potentiella 

besökare? – ex, sociala medier, hemsidor, annonser etc.  

SAMARBETE OCH KONKURRENTER 
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- Samarbetar ni med näringslivet på destinationen gällande Höga 
Kustens varumärke och platsmarknadsföring, kan du i så fall berätta 
på vilket sätt? 

- Vilka platser ser ni som största konkurrenter? 
o Vad anser ni att ni kan göra för att potentiella besökare ska 

välja er istället?  
o Vad ska skilja er från dem? 

FÖLJDER AV ARBETET MED VARUMÄRKE OCH 
PLATSMARKNADSFÖRING 

- Har arbetet med varumärket och platsmarknadsföringen gett er mer 
kunskap? Om så, på vilket sätt?  

o Har ni genom arbetet fått en bättre syn på:  
 Platsens styrkor och svagheter? 
 Konkurrenssituation?  
 Förväntningar och föreställningar av platsen från 

externa parter (inklusive besökare) 
 Annat? 

- Vad är målet med ert varumärke- och platsmarknadsföringsarbete? 
a. Huvudsakligt mål? 
b. Önskvärda konsekvenser av arbetet?  
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Bilaga 2 - Intervjumall Strukturerade intervjuer 

Turismföretagare på destinationen Höga Kusten 

Vad är heter företaget?  
Vad är det för typ av företag? (hotell, aktivitet etc)  

 
1. Hur skulle ni som turistföretag beskriva Höga Kusten med 3 ord? 
2. Vilka 3 saker tycker ni som turistföretag på destinationen att Höga 

Kusten bör framhäva i sin platsmarknadsföring?  
3. Upplever ni som turistföretag att ni kan utnyttja ”varumärket” Höga 

Kusten? 
4. På vilket sätt anser ni att ni som turistföretag kan bidra till att 

marknadsföra Höga Kusten?  
5. Upplever ni att ni får vara med och samråda hur Höga Kusten ska 

platsmarknadsföras? 
6. Anser ni att bilden som Höga Kusten förmedlar är representativ för 

destinationen?  
a. Om inte varför?  
b. Om ja, på vilket sätt? 
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Bilaga 3 – Höga Kusten logotyp  

 

 

 

 

 


