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Abstract  
 
If we are not visible on social media, we do not exist. A case study of the blog Resfredag and 

how municipalities use influencers as a part of place marketing.  

 

The purpose of this study is to investigate how municipalities can work with place marketing 

through the use of social media and influencers. This has been explored through a case study 

of the blog Resfredag and the blog’s thematic series Svenska pärlor, a collaborative marketing 

initiative initiated by the municipalities of: Borås, Karlstad Karlskrona, Marstrand, Nynäshamn, 

Skaftö/ Lysekil, Söderköping, Skara, Tjörn, Strömstad, Östersund and Umeå. The study has 

been carried out through nine semi-structured interviews with key sources representing the 

municipalities who have an entry posted to the blog, but also with Annika Myhre who runs the 

blog Resfredag.  

 

The result of the study showed that the similarities and differences between the municipalities 

work with place marketing can be viewed through the themes of: the changed role of the tourism 

organizations, target markets and groups, as well as digital presence. The municipalities´ 

collaborations with the blog Resfredag could also be answered through the themes of: selling 

an idea, daring to make an attempt and paid/non- paid collaboration. Finally, the possibilities 

and problems of influencer collaborations were described through the themes of: credibility, 

cooperation and difficulties to measure. The different themes have created the understanding 

that municipalities tourism organizations are increasingly becoming tourism actors in a more 

and more digitalized market.  
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1. INLEDNING 
I och med globaliseringen, en alltmer utvecklad teknologi och en ökad mobilitet av människor 

och företag, har konkurrensen blivit allt hårdare mellan städer, regioner och länder. Idag 

konkurrerar olika geografiska platser med varandra om att få attraktiva företag, välutbildad 

arbetskraft, turister, köpkraft och uppmärksamhet. Att marknadsföra en plats handlar idag om 

att skapa ett hållbart varumärke. Detta innebär att det är av vikt att vara medveten om platsens 

identitet och vad som gör platsen attraktiv. Det är även betydelsefullt att platser kommunicerar 

originalitet och nytänkande för att sticka ut (Mossberg & Sundström, 2011, s. 348).  

 

Dagens konkurrensutsatthet mellan platser har inneburit att både myndigheter, kommuner och 

landsting aktivt arbetar för att stärka sina platsrelaterade varumärken och bli mer synliga 

(Dahlqvist & Melin, 2010, s. 9). Idag arbetar varje svensk kommun och region med någon form 

av profilerings-eller varumärkesstrategi. Platsmarknadsföringsarbetet handlar både om att 

locka turister och som en strategi för att utveckla en plats i en viss riktning. En kommun eller 

regions ekonomiska utveckling är ofta beroende av om platsen uppfattas som attraktiv, 

dynamisk och därmed värd att besöka, flytta till eller investera i (Syssner, 2012, s.10).  

 

Samtidigt som det blivit allt viktigare med platsmarknadsföring för verksamheter inom den 

offentliga sektorn, har det även skett stora digitala förändringar inom reklammarknaden. Idag 

har annonser i tidningar samt tv-och radioreklam minskat till följd av tillväxten av 

onlineannonsering över internet (Weibull et al., 2018, s. 102). Enligt Utredningen om ett 

reklamlandskap i förändring (SOU: 2018:41–42) har förutsättningarna för att förmedla icke-

kommersiella och kommersiella budskap, förändrats tack vare att sociala medier blivit alltmer 

integrerade i människors vardagliga liv. Idag använder 63% av Sveriges befolkning sociala 

medier dagligen (Internetstiftelsen, 2018, s. 49). Detta har resulterat i en ökad användning av 

målinriktad direktmarknadsföring över sociala medier. Det har även blivit allt vanligare att 

använda sig av ”Influencer marketing”, en marknadsföringsmetod som bygger på att företag 

använder sig av influencers som skriver och lägger ut bilder om ett visst varumärke på sina 

sociala kanaler (SOU: 2018:172–173).  
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1.1 Problemformulering  

Trots att platsmarknadsföring idag blivit ett vanligt förekommande verktyg för det kommunala 

utvecklingssamarbetet, menar Dahlqvist & Melin (2010: 58) att verksamheter inom den 

offentliga sektorn inte kan tillämpa samma sätt att arbeta med marknadsföring som det privata 

näringslivet. Detta på grund av att det finns avgörande skillnader mellan offentliga sektorns 

verksamhetslogik och den privata sektorns affärslogik. Det privata näringslivet drivs till 

exempel av resultat och intäkter, vilket inte den offentliga sektorn gör på samma sätt. Cleave et 

al. (2017: 1013) menar samtidigt att det förändrade marknadsföringslandskapet fört med sig en 

viss osäkerhet kring hur offentliga verksamheter som kommuner kommer hantera 

digitaliseringen och det ökade användandet av sociala medier. En utmaning för offentliga 

organisationer som tidigare använt sig av envägskommunikation, kommer vara att skapa 

användargenererat innehåll och interagera med publiken på sociala medier.  

 

Under år 2014 startade Annika Myhre resebloggen Resfredag. Några år senare, under 2017 

startades temaserien ”Resfredags Svenska pärlor” i och med att inlägget “Att göra i Karlskrona: 

en guide till Sveriges vackraste stad” publicerades på bloggen. Temaserien Resfredags Svenska 

pärlor kom att syfta till att lyfta och marknadsföra svenska smultronställen, vilket även innebar 

ett samarbete mellan influencern Annika Myhre och olika kommuner runt om i Sverige (Myhre, 

2018). I och med temaserien Svenska pärlor, öppnades en ny möjlighet och plattform för 

kommuner att arbeta med platsmarknadsföring.  

 

Trots nya möjligheter för kommuner och regioner att engagera en ny generation av människor 

som tidigare valt att ignorera eller undvika annonser och marknadsföring, finns det en osäkerhet 

att strategiskt jobba med influencers. Det är idag flertalet verksamheter som inte vet hur de ska 

använda sig av influencers i sin marknadsföring, samtidigt som de känner trycket av att göra 

det (Conic, 2018, s. 39). Det finns heller inte så mycket forskning på hur offentliga 

organisationer kan använda sig av sociala medier som ett effektivt strategiskt verktyg inom 

platsmarknadsföring (Cleave et al. 2017, 1013). Hur kan en offentlig organisation idag gå 

tillväga för att både kunna följa den offentliga sektorns uppdrag och verksamhetslogik men 

samtidigt försöka anamma digitala förändringar som konsumenter efterfrågar?  
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1.2 Syfte & Frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommuner kan arbeta med platsmarknadsföring 

genom att använda sig av sociala medier och influencers. Detta kommer studeras genom en 

fallstudie av bloggen Resfredag och bloggens temaserie; Svenska pärlor, ett marknadsförings-

samarbete med: Borås, Karlstad, Karlskrona, Marstrand, Nynäshamn, Skaftö/Lysekil, 

Söderköping, Skara, Tjörn, Strömstad, Östersund och Umeå. De frågeställningar som genom 

forskningsintervjuer kommer undersökas är; 

 

• Vad finns det för likheter/ skillnader när det gäller kommunernas arbete med  

            platsmarknadsföring? 

• På vilket sätt har kommunerna samarbetat med bloggen Resfredag? 

• Vad finns det för problem och möjligheter för en kommun att samarbeta med en 

influencer?  
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2. TEORI & TIDIGARE FORSKNING 
Detta kapitel kommer redogöra för studiens teoretiska referensram, vilket inkluderar studiens 

teorier och ett urval av tidigare studier som gjorts inom ämnet. De teorier som kommer beröras 

är; Platsmarknadsföring, Digital marknadsföring och Influencer marketing. Därefter kommer 

den tidigare forskningen om hur kommuner/regioner arbetar med platsmarknadsföring genom 

varumärkesbyggnad och digitala medier beskrivas.  

 

2.1 Teorier & begrepp  

2.1.1 Platsmarknadsföring 

Begreppet platsmarknadsföring är ett komplext begrepp och används på̊ olika sätt inom 

forskningslitteraturen. Även fast vi i Sverige mest använder oss av begreppet 

platsmarknadsföring eller place marketing används även place selling, place promotion och 

place branding inom forskningen utanför Sverige. Gemensamt beskriver begreppen de 

strategier och åtgärder som krävs för att skapa och förmedla vissa bilder av en plats. Begreppen 

syftar även till att väcka uppmärksamhet, skapa intresse och därmed försöka locka eftertraktade 

målgrupper till en specifik plats (Berglund, 2013, 12).  

 

Enligt Syssner (2012:11) är platsmarknadsföring ”ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar 

till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats”. Det handlar om att medvetet 

synliggöra vissa aspekter av en geografisk plats. För att lyckas med detta menar Kotler et al. 

(1993:33) att det är av relevans att platsmarknadsförare förstår platsens behov, förutsättningar 

och problem för att sedan kunna fastställa strategier som är mest lämpliga för att gynna platsens 

utveckling. Kotler et al. (1993:34) har därmed tagit fram fyra grundläggande strategier för 

platsmarknadsföring; attraktion, image, människor och infrastruktur. Attraktion handlar om det 

som platsen har att erbjuda, det kan exempelvis vara naturområden, kultur eller historia. Image 

beskrivs istället som att framställa bilden av platsens speciella karaktärsdrag, det är exempelvis 

viktigt att förmedla en positiv bild antingen i syfte att skapa en ny image eller för att ersätta en 

negativ image. Kotler et al. menar att strategin människor handlar om att det är viktigt att 

kommunicera positiva rykten om att platsen har eftersträvansvärda och goda invånare. Den sista 

strategin för en lyckad platsmarknadsföring handlar om infrastruktur och att visa på att platsen 

har en välbyggd digital infrastruktur och ett stort utbud av service (Kotler et al. 1993, s. 34).  
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Förutom de fyra grundläggande strategierna för att lyckas med platsmarknadsföring menar Ek 

& Hultman (2007: 28–29) att platsmarknadsföring vanligtvis riktas till tre stora målgrupper; 

näringslivet, dvs företag som vill etablera en verksamhet och/eller göra investeringar på en 

plats, turister och potentiella invånare. På grund av att marknadsföring av platser ofta riktas åt 

flera håll samtidigt, menar Syssner (2010:14) att en plats är en produkt som paketeras i syfte att 

säljas till olika målgrupper med målet att skapa ett starkt varumärke. Enligt Ek & Hulman 

(2007:28) kan platsmarknadsföring användas både som ett verktyg för att marknadsföra platsen 

utåt mot turister och besökare, men även som en inåtriktad funktion för de företag och 

människor som redan finns på plats. Det är oerhört viktigt att det finns människor som är stolta 

över den plats där de bor och verkar, som därmed kan användas som goda ambassadörer och 

förmedla platsens positiva aspekter till andra människor. För att den utåtriktade 

marknadsföringen ska bli legitimerad och trovärdig är det därför viktigt att lokalbefolkningen 

och det lokala näringslivet känner sig delaktiga i platsens marknadsföring (Ek & Hultman, 

2007, s. 28–29).  

 

Enligt Kavaratzis (2004: 67) handlar platsmarknadsföring om att kommunicera ett budskap 

eller ett meddelande som skapar en bild eller förväntning hos publiken som tar emot budskapet. 

Kavaratzis menar på att det finns tre olika typer av kommunikation som bilden av en plats sprids 

på; primär, sekundär och tertiär. Den primära kommunikationen handlar om effekterna av det 

en plats förmedlar med sina handlingar, de beslut som är relevanta för varumärkesutveckling 

och stadsdesign. Sekundär kommunikation beskrivs som den formella eller avsiktliga 

kommunikationen som oftast sker genom kända marknadsföringsmetoder. För att den 

sekundära kommunikationen ska fungera behöver det finnas något att marknadsföra och en 

kommunikativ kompetens, vilket kopplar samman den primära och sekundära 

kommunikationen. Slutligen handlar tertiär kommunikation om den muntliga 

ryktesspridningen “word of mouth” som förstärks genom olika mediala kanaler. Målet med 

platsmarknadsföring är således att påverka den slutliga tertiära och muntliga kommunikationen 

så att bilden som sprids av platsen är positiv (Kavaratzis, 2004, s. 67–68). 

 

2.1.2 Digital marknadsföring  

Det som vi kallar de traditionella medierna, dvs. press, radio och teve har under flera år haft 

monopol på den svenska reklammarknaden. Idag har dock annonser i tidningar samt tv-och 

radioreklam minskat till följd av framväxten av internet. Digital marknadsföring och online-
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annonsering har idag utvecklats till den enskilt största reklamformen i Sverige (Weibull et al., 

2018, s. 102). I 2017 års statistik över hur kostnaderna för reklaminvesteringar fördelat sig i 

Sverige, stod den digitala reklamen över internet för hela 24,6% av de totala 

reklamkostnaderna. Detta kan jämföras med siffrorna för de traditionella medierna; teve 7,1%, 

radio 1,3% och tryckta nyhetsmedier 6,9% (IRM, 2017).   

 

Den traditionella-och digitala marknadsföringen skiljer sig inte bara på fördelningen av 

reklaminvesteringarna under 2017, utan även förutsättningarna för att förmedla icke-

kommersiella och kommersiella budskap. Medan den traditionella marknadsföringen bygger 

på̊ envägskommunikation med målsättningen att avbryta människor för att få dem att 

uppmärksamma ett budskap (Scott, 2015, s. 36), så bygger den digitala marknadsföringen på 

multimedia, interaktivitet och sociala funktioner. Konsumtion av digitala medier skapar även 

ett högre engagemang, inlärning av information, möjligheter att påverka innehållet dvs. en 

upplevd kontroll, samt möjligheter att utveckla och stärka relationer med likasinnade (Ström & 

Vendel, 2015, s. 73). 

 

Ström & Vendel (2015:74–75) menar att digitala kanaler kan användas mer effektivt än 

traditionella kanaler, då de skapar möjligheten att kombinera olika medier och källor med 

varandra för att skapa en effektivare inlärning och hågkomst hos konsumenter. De menar även 

att konsumenter utvecklar positiva attityder till sådant som de känner igen, därmed är det 

fördelaktigt att använda sig av digitala kanaler för att kommunicera budskap med ett 

sammanhållet tema. Digitala kanalers egenskap i form av interaktivitet kan även skapa ett högre 

engagemang och en förbättrad attityd till ett visst varumärke. Men de kan även användas som 

ett verktyg för konsumenter att utveckla och stärka sociala relationer med hjälp av sociala 

funktioner som att konversera och dela (Ström & Vendel, 2015, s. 77). Digitala medier tillåts 

även utvärderas och mätas på ett mer konkret sätt än traditionella medier. Sociala medier kan 

till exempel mätas genom frekvensen på konversationer, delningar eller hur många gånger ett 

visst varumärkes länk används.  För att mäta traditionella mediers reklam- och 

varumärkeseffekter behövs separata mätningar genom till exempel konsumentundersökningar 

(Ström & Vendel, 2015, s. 160–161).  
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Digitala kanaler har resulterat i att det blivit allt viktigare att användaren själv ska kunna bidra 

till innehållet och ha kontroll över den informationen som mottages (Scott, 2015, s. 36). Därmed 

har även marknadsföringen inom det digitala kommit att bli en stor del av själva innehållet 

(SOU: 2018:172). Digital marknadsföring är ett samlingsnamn för marknadsföring via 

webbplatser, sökmotorer, appar, sociala medier och bloggplattformar (SOU: 2018:163–178). 

Enligt Weibull et al. (2018: 103) har det blivit allt viktigare för företag att marknadsföra sig 

över sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Linkedin, Youtube eller 

bloggar. Sociala medier har bland annat öppnat upp för en ny kreativ marknadsföring som låter 

användarna delta, samtala, publicera och dela innehåll (Weibull et al., 2018, s. 193). På sociala 

medier är det idag vanligt att företag betalar för att deras inlägg eller bilder ska synas i 

användarnas flöden, dvs. sponsrade inlägg. Ett sponsrat inlägg är ett konsumentgenererat inlägg 

som innehåller ett budskap om ett visst varumärke. Eftersom målet är att öka medvetenheten 

om ett varumärke sker de sponsrade inläggen allt oftare direkt genom innehållsproducenterna 

och det som kallas influencers (Hwang & Jeong, 2016, s. 529).  

 

2.1.3 Influencer marketing  

Enligt Huhn et al. (2017:58) är en av de viktigaste källorna till ryktesspridning “word of 

mouth”, det som benämns som opinionsledare eller som på̊ senare tid utvecklats till begreppet 

”influencer”. Ordet influencer hänvisar till en persons förmåga att ”influence” dvs. påverka 

personer i ett socialt nätverk. Influencers beskrivs som individer som har ett stort nätverk av 

följare och har en förmåga att påverka attityder, eller andra människors beteende, vilket leder 

dem till att agera på ett visst sätt vid en viss situation. En influencer finns på sociala medier och 

kan exempelvis skriva och lägga ut bilder på en blogg eller Instagram, samt lägga ut videos på 

Youtube eller driva en Poddradio (SOU: 2018:172–173). För att möjliggöra spridning och 

delning av materialet som produceras inom olika sociala nätverk, så finns influencers ofta på 

flertalet plattformar samtidigt (Huhn, et al. 2017, s. 59).   

 

En influencer definieras vanligtvis som en person som själv producerar innehåll och där 

marknadsföring ofta ses som en naturlig del av innehållsproduktionen (SOU: 2018:173). 

Conic (2018: 39) menar att en influencer både kan finnas i större och mindre sammanhang. Det 

finns idag ingen direkt definition på vem som är influencer eller inte, det kan både vara 

tonårsflickan som har några tusen följare eller en världsstjärna som Kim Kardashian med 
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miljoner följare. Det har dock definierats tre olika begrepp för vidden av influencers; Micro- 

influencers som har 50–25000 följare, Mid-level influencers som har 25001–100000 följare och 

Macro-influencers som har mer än 100 000 följare (Conic, 2018, s. 40).  

 

Att en influencer definierar sig som Macro-influencer behöver dock inte betyda att den når mer 

engagemang än en Micro-influencer. En ny undersökning av Markerly kom fram till att 

influencers på Instagram med färre än 1000 följare har en “like” frekvens på 8%, medan 

influencers med mer än 10 miljoner följare har en frekvens på 1,6%. Även fastän Makro-

influencers oundvikligen kommer dra fler läsare till en viss kampanj, måste marknadsförare 

fråga sig om det kommer att resultera i rätt läsare (Conic, 2018, s. 43). Conic menar att det är 

av vikt att marknadsförare hittar rätt influencers, som passar in i det specifika varumärket som 

ska kommuniceras, det blir även allt viktigare att hitta långsiktiga relationer till influencers som 

även kan fungera som ambassadörer (Conic, 2018, s. 45). I utredningen av SOU (2018:192)  

definieras en skillnad mellan begreppen ambassadör och influencer. En person som är 

ambassadör för ett visst varumärke producerar inte innehållet själv, vilket oftast en influencer 

gör. Ambassadörskap handlar även om ett mer långsiktigt samarbete, vanligtvis ett samarbete 

på sex månader eller längre.  

 

Det har idag blivit vanligt med “influencer marketing”, vilket betyder att influencers skapar 

innehåll genom att tala och/eller skriva positivt om ett företags varumärke. Detta kan 

exempelvis ske genom att en influencer testar nya produkter och funktioner som sedan 

utvärderas för potentiella konsumenter som känner osäkerhet för ett visst inköp. Detta innehåll 

är vanligtvis betalt och sponsrat men det kan även ske på influencers egna initiativ, utan att 

inlägget är sponsrat av ett specifikt företag eller någon form av utbetalning gjorts. Detta har 

således kommit att skapa en viss problematik, på grund av att influencer marketing sker i ett 

innehåll på sociala medier och inte på en annonsyta, är det inte alltid självklart om det är 

marknadsföring eller ej (SOU: 2018:173–174). 

 

Idag är det vanligt förekommande på sociala medier att exempelvis visa upp outfits eller berätta 

om sina matval eller aktiviteter, dessa typ av inlägg kan göras både utan att det skett någon 

betalning av inlägget, vilket inte bör definieras som marknadsföring. Men inläggen kan även 

vara betalda av företag, då blir det viktigt att det framkommer tydligt att inlägget är sponsrat, 

annars klassas det som dold marknadsföring. Det kan således resultera i att det är svårt som 
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konsument att avgöra vad som är reklambudskap när exempelvis en influencer har köpt en 

produkt i form av konsument och tipsar om den på eget bevåg, och när en influencers innehåll 

är köpt av ett företag (SOU: 2018:173). En annan svårighet är att marknadsföringsmetoden är 

relativt ny och det finns ännu inte några tydliga riktlinjer om vad som anses vara rätt och fel 

(SOU: 2018:173–174). 

 

Influencer marketing handlar om att vinna konsumenters förtroende och påverka dess attityd 

till ett visst varumärke eller produkt. Enligt Huhn et al. (2017:59) kan en influencer inspirera 

eller påverka människor på tre olika sätt: få människor att göra likadant som dem, genom 

ryktesspridning och ”word of mouth” samt genom att ge råd om köp och användning av en 

produkt eller tjänst. Huhn et al. (2017: 61) hävdar att för ett budskap ska vara övertygande inom 

influencer marketing måste det innehålla de fyra egenskaperna: kvalitativa argument, trovärdig 

källa, en attraktiv källa och att det finns en uppfattning om källans användbarhet.  

 

Kvaliteten på ett argument hänvisar till hur information uppfattas och utvärderas utifrån 

konsumenternas synvinkel. Det är konsumenterna som bedömer om ett argument anses vara 

autentiskt och lämpligt att använda. När det gäller källans trovärdighet handlar det om hur en 

källa till information uppfattas vara kompetent och tillförlitlig. Trovärdigheten hos källan 

bedöms ofta utifrån kunskap och expertis om varumärket eller produkten och om det finns 

tidigare förtroende för sändaren av den utvärderade produkten. Till exempel är användarna mer 

benägna att noggrant utvärdera information på webben om innehållet är mer detaljerat och har 

fler recensioner av andra användare. Källans attraktivitet handlar om hur mottagarna av 

informationen anser att källan är bra eller inte och innefattar begrepp som liknande åsikter, 

förtrogenhet och sympati mellan sändare och mottagare. Individer tenderar att associera med 

människor som har gemensamma intressen och när de själva är inblandade i budskapet. En 

annan faktor som kan innebära en trovärdighet hos information är uppfattningen av källan, 

vilken kan undersökas enligt användbarheten, dvs. hur källan kan hjälpa till att få information 

om något (Huhn et al. 2017, s. 61).   
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2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Platsmarknadsföring i offentlig sektor   
Kulturgeografen Josefina Syssner, forskare och lektor på̊ Linköpings Universitet har bland 

annat skrivit boken Världens bästa plats som redogör för platsmarknadsföring, makt och 

medborgarskap. Boken har tagits fram genom flera forskningsprojekt, politiska dokument, 

handlingar samt broschyrer, hemsidor och filmer i syfte att profilera en viss plats. Men även av 

intervjuer med politiker och tjänsteman som är involverade i platsmarknadsföring för en viss 

kommun eller region (Syssner, 2012, s. 18). 

 

Syssner (2012:114) har bland annat i sin bok kommit fram till fem huvudsakliga argument för 

att vi bör inta ett kritiskt perspektiv vid studerandet av platsmarknadsföring. Det första 

argumentet handlar om att föreställningen om platsrelaterad konkurrens och det upplevda 

behovet att framstå som en attraktiv plats format dagens platsmarknadsföring. Detta utan att det 

funnits någon stark empirisk grund för att platser faktiskt konkurrerar med varandra eller ens 

känner av någon konkurrens. Syssners (2012:115) andra argument handlar om att det 

långsiktiga och strategiska arbetet med att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats 

kan ses som en form av maktutövning. Offentligt godkända bilder av platsers historia, nutid 

och framtid bidrar till att forma vissa föreställningar om vad platsen har för resurser, problem 

och möjligheter. Dessa föreställningar kan fungera som en vägledning för politiken och 

utvecklingsarbetet, inte minst när det finns en uttalad varumärkesplattform och värdegrund som 

ska efterföljas. Det blir därmed viktigt att kritiskt ifrågasätta vilka aktörer som bör arbeta fram 

de ledord, värdeord, bilder och berättelser som ska forma platsens utveckling.  

 

Det tredje argumentet som lyfts handlar om att arbetet med att marknadsföra en plats är helt 

olikt från arbetet med att marknadsföra en organisation, tjänst eller produkt. Syssner är kritiskt 

mot den tidigare forskningen som menar på att platsmarknadsföring handlar om att hitta tydliga 

och sammanhållna kommunala eller regionala varumärken som gör att platsen framstår som 

unik och bärare av vissa värden. Hennes invändning är att dessa sammanhållna bilder riskerar 

att skapa stereotypa föreställningar om vilka identiteter, intressen och berättelser som ryms på 

en plats (Syssner, 2012, s. 115).  
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Det fjärde argumentet som tas upp handlar om att platsmarknadsföring tenderar att lyfta fram 

och även överbetona påstådda platsspecifika egenskaper och kulturella särdrag och därmed ge 

en viss typ av människor och dess karaktärsdrag mer utrymme än andra. Det är således viktigt 

att komma ihåg att platsmarknadsföring inte ska vara reklam utan snarare en del i en 

utvecklingsprocess (Syssner, 2012, s. 116). Det femte och sista argumentet beskrivs som att 

platsmarknadsföring ofta vilar på vissa värderingar och föreställningar om vad som är en 

önskvärd utveckling, vad som är ett problem och vad som är en tillgång på en plats. Det finns 

anledning att därmed fråga sig vilka konsekvenser smala och exkluderande bilder av kommuner 

och regioner har för de medborgare och platser som de representerar (Syssner, 2012, s. 116).  

 
2.2.2 Varumärkesbyggnad i offentlig sektor 

Ulf Dahlqvist som arbetar som varumärkesrådgivare på̊ PR-och kommunikationsbyrån Gullers 

Grupp och Frans Melin som är ekonomie doktor i varumärkesstrategi har tillsammans skrivit 

boken Varumärken i offentlig tjänst. Förutom tidigare erfarenheter inom offentlig sektor har 

författarna även gjort en intervjustudie om inställningen till varumärken bland 

kommunikationsansvariga i 50 olika myndigheter och 50 olika kommuner i Sverige. Från 

undersökningen får de bland annat fram att majoriteten av de tillfrågade var positivt inställda 

till att använda begreppet varumärke inom offentlig verksamhet. Men även att 

varumärkesarbetet ansågs vara ett viktigt styrmedel inom verksamheten, dock var det 

förhållandevis få som gått från ord till handling och faktiskt arbetade aktivt med sitt varumärke 

(Dahlqvist & Melin, 2010, s. 173). 

 
I boken belyser författarna att många organisationer inom den offentliga sektorn idag aktivt 

strävar efter att arbeta mer professionellt med sina varumärken. De tar även upp i boken hur 

organisationer i det offentliga bör arbeta med varumärkesorientering och verksamhetsstyrning. 

De menar att myndigheter, kommuner och landsting inte kan tillämpa samma sätt att arbeta 

med marknadsföring och varumärken som det privata näringslivet, eftersom det finns ett antal 

avgörande skillnader mellan offentliga sektorns verksamhetslogik och den privata sektorns 

affärslogik. Dessa skillnader beskrivs bland annat som att offentliga organisationer som är 

politiskt styrda behöver ha mer transparens i sitt arbete än det privata näringslivet. Det privata 

näringslivet anses även vara vinstdrivande och drivs av resultatet och intäkter, vilket inte 

organisationer inom den offentliga sektorn är.  
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De menar även att det finns en skillnad i synen på kommunikation mellan offentliga sektorn 

och den privata sektorn (Dahlqvist & Melin, 2010, s. 58). Dahlqvist & Melin (2010: 170–171) 

uppmärksammar även strategier för hur en offentlig organisation kan skapa varumärken som 

även fungerar som identitetsbärare. De menar att utveckla ett starkt varumärke i en offentlig 

organisation handlar om att betrakta varumärkesutveckling och verksamhetsutveckling som 

intimt förknippade med varandra. Det handlar även om att både involvera interna och externa 

parter och därmed skapa engagemang för den varumärkesuppbyggande processen. 

 

Leif Jonsson som är organisations-och kommunikationsforskare samt filosofiedoktor i 

företagsekonomi har skrivit kapitlet Kommunen som plats och aktör i boken Det turistiska fältet 

och dess aktörer. Jonsson (2013:35) belyser bland annat i sitt kapitel hur kommuner i allt högre 

grad agerar som turismaktörer. Jonsson menar att kommuner främst ägnar sig åt tre uppgifter: 

de tillhandahåller infrastruktur med hjälp av översiktsplaner, detaljplaner, myndighetsbeslut 

och stöd i olika former. Kommuner marknadsför även turismmöjligheter genom att synliggöra 

kommunens intressanta tillgångar för turism och bygger varumärken som anger vad kommunen 

ska kännetecknas med. Den tredje uppgiften handlar om att en kommun samordnar 

turismsatsningar med hjälp av att koordinera satsningar på turism både 

markanvändningsmässigt och varumärkesmässigt (Jonsson, 2013, s. 35).  

 

Inom många kommuner har det vuxit fram starka föreställningar att kommuner behöver ha ett 

konkurrenskraftigt varumärke. Därmed ägnar sig allt fler kommuner åt varumärkesbyggande 

med mål att försöka få människor inom och utanför kommunen att attraheras av vad kommunen 

kännetecknas av, dess identitet. Kommuners handlande inom platsmarknadsföring handlar 

mycket om att generera inkomster till kommunen, vilket kan liknas med hur privata företag 

arbetar (Jonsson, 2013, s. 35–36). Jonsson menar även att flertalet kommuner idag har skaffat 

sig särskilda resurser, som exempelvis turismavdelningar som ofta är knutna till egna bolag. 

Detta för att kunna arbeta mer strategiskt och samverka med privata aktörer, men även för att 

komma ifrån de krav som ställs på offentliga verksamheter (Jonsson, 2013, s. 36).  

 

2.2.3 Platsmarknadsföring över digitala medier  

Evan Cleave forskare vid Western Ontario Universitet i Kanada, har tillsammans med Arku, 

Sadler och Kyeremeh skrivit forskningsrapporten Place Branding, and Social Media: 

Perspectives of Municipal Practitioners. Syftet med studien som görs handlar om att undersöka 
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hur sociala medier används som marknadsföringsverktyg för ekonomisk utveckling på̊ 

kommunalnivå. Det primära materialet till studien samlades in genom djupintervjuer med 16 

olika kommuner i provinsen Ontario, Kanada. Ytterligare data samlades även in genom de valda 

kommunernas konton på̊ sociala medier för att förstärka det kvalitativa materialet. Resultatet 

av studien tyder på̊ att sociala medier används som ett verktyg för att främja lokala tjänster och 

aktiviteter men även för att kommunicera ett varumärke. Studien visade även på̊ att interaktion 

med publiken över sociala medier skapar effektivitet av platsmarknadsinsatserna, men även 

förbättring av ett platsvarumärke. En av respondenterna i kommunerna beskrev det som ” det 

handlar om att komma till människor på det sätt som de konsumerar information” (Cleave et 

al., 2017, s.1020). 

 

Cleave et al. (2017: 1031) menar att i och med att sociala medier fortsätter att utvecklas blir det 

viktigare för kommuner att inta ett mer seriöst interaktivt förhållningssätt till marknadsföring 

och expansion av det lokala varumärket. Fler kommuner behöver förstå att sociala medier 

handlar om en tvåvägskommunikation för att sedan kunna skräddarsy innehåll för att främja 

interaktion och samtal med publiken. Enligt Cleave et al. (2017: 1015) kommer kommuner som 

inte anpassar sig till den nya digitala marknadsföringskommunikationen att förlora en möjlighet 

att kommunicera med potentiella publikgrupper. En kommun kan till och med anses skada sitt 

varumärke om de inte finns på sociala medier och uppfattas som föråldrande eller saknar 

kreativitet. Detta kan i slutändan bidra till negativt rykte bland konsumenterna. Investeringar i 

digital närvaro kan därför skapa en högre attraktionskraft och ett starkare engagemang hos en 

kommuns eftertraktade målgrupp.  

 

En grupp forskare vid Lunds Universitet med projektledning av Malin Zillinger har mellan åren 

2016–2018 undersökt hur den tyska resenären (Sveriges näst största utlandsmarknad för 

turism), reser till Sverige och inhämtar sin information om ett besöksmål. Forskningsstudien 

har skett i tre olika steg, dels med enkätsvar från 292 personer genom utskick av Visit Sweden, 

dels genom 136 intervjuer med tyska besökare i Ystad och Vimmerby och även med 

kompletterande experiment där tyska resenärer fått genomföra bokningar till Sverige (Zillinger 

et al. 2018, s. 3–4).    
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Studien hade två olika utgångspunkter; dels att Tyskland är en viktig marknad för att utöka den 

internationella turismen i Sverige. Men även att digitala medier under en kort tid har haft en 

stor påverkan på turistinformationsmarknaden. Därmed har det i studien varit viktigt att följa 

upp frågan, hur den snabba digitala utvecklingen påverkar besökares informationssökning 

(Zillinger et al. 2018, s. 4). Resultatet av undersökningen visade att den tyska turisten använder 

sig av en kombination av olika informationskanaler inför sin resa. De viktigaste 

informationskällorna ansågs vara; hemsidor, guideböcker, egen erfarenhet, kartor och 

broschyrer. Olika informationskällor ansågs även uppskattas och värdesättas genom att känna 

samhörighet med dem som man läser informationen med och att till exempel guideböcker 

används som statussymbol hemma i bokhyllan. Det fanns även en antydan i resultatet att de 

tyska turisterna inte vill veta för mycket, utan att det behövde finnas utrymme för spontanitet 

och lokala tips på plats.  

 

Zillinger et al. (2018:29) berättar även att de flesta respondenterna i studien uppgav att de 

hämtar sitt råmaterial från hemsidor inför en resa, men hela 70% angav sedan att de sedan 

kompletterar informationen med en guidebok.  På plats ville sedan turisterna ha hjälp med att 

sålla bland intrycken med en person på en lokal turistbyrå. I resultatet framkom det att det 

personliga mötet värderades högt medan sociala medier inte alls användes särskilt mycket. 

Zillinger et al. (2018:27) förklarar att den tyska målgruppen inte förlitar sig på sociala medier, 

med orsaken att vem som helst kan göra inlägg, vilket inte gör informationen tillförlitlig. 

Därmed menar Zillinger et al. (2018: 9) att det finns en risk att turismverksamheter övervärderar 

betydelsen av sociala medier, att ensidigt marknadsföra sig via dessa kanaler kan således 

exkludera den tyska besökargruppen.   
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3. MATERIAL & METOD 
Detta kapitel kommer redogöra för de metoder och tillvägagångssätt som har använts genom 

undersökningen. Detta inkluderar studiens materialval, studiens avgränsningar, val av metod 

och metodens tillämpning. Avsnittet kommer sedan avslutas med metodens etiska 

överväganden.  

 

3.1 Material och avgränsningar 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur kommuner kan arbeta med 

platsmarknadsföring genom att använda sig av sociala medier och influencers, behövde studien 

avgränsas och ett urval behövde göras om vilka kommuner som skulle ingå i studien. På grund 

av den begränsade studietiden för uppsatsen var det fördelaktigt att analysenheten skulle 

definieras utifrån en fallstudie. Det fanns även en tanke att hitta en influencer som samarbetat 

med flera kommuner, för att kunna jämföra analysenheterna med varandra. Eftersom 

platsmarknadsföring är ett begrepp som inkluderar både invånare, företag och besökare har 

valet gjorts att studien kommer avgränsas till den turismrelaterade delen och därmed 

kommunernas turismavdelningar. På grund av turismavdelningarnas skilda 

organisationsformer, vissa är helt kommunala, andra drivs med viss kommunal påverkan, 

medan någon drivs som ett destinationsbolag men får ekonomiska bidrag av kommunen. 

Kommer begreppen kommuner, destinationer och turismverksamheter varvas i studien när 

analysenheterna diskuteras. 

 

Studien kommer att studeras genom en fallstudie av bloggen Resfredag och bloggens temaserie; 

Svenska pärlor som under perioden som uppsatsen skrevs var ett marknadsföringssamarbete 

med Borås, Karlstad, Karlskrona, Marstrand, Nynäshamn, Skaftö/Lysekil, Söderköping, Skara, 

Tjörn, Strömstad, Östersund och Umeå. Den definierade fallstudien innebar därmed inte bara 

avgränsningen att studera bloggen Resfredag och influencern Annika Myhre som ligger bakom 

bloggen, utan gav även ett avgränsat urval av kommuner som samarbetat med bloggen. 

Eftersom fallstudien syftar till att studera kommuners strategitänkande kring 

platsmarknadsföring, ansågs även intervjuer som en lämplig metod att kombinera med 

fallstudien. Studiens urval kommer därför bygga på nio olika forskningsintervjuer med 

nyckelinformanter som representerar de aktörer som har ett inlägg på bloggen Resfredag och 

temaserien Svenska pärlor.  
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Nyckelinformanterna representerar kommunerna; Söderköping, Karlstad, Karlskrona, 

Östersund, Umeå och Nynäshamn som själva initierat samarbetet med Annika Myhre och 

Resfredag. Men även Turistrådet Västsverige som är en regional verksamhet som har initierat 

samarbetena med bloggen Resfredag för kommunerna; Borås, Marstrand, Strömstad, Tjörn, 

Skaftö/Lysekil och Skara. För att inkludera ett urval från gruppen där samarbetet gått via 

Turistrådet Västsverige har även Borås ingått i intervjustudien genom ett subjektivt urval. Ett 

subjektivt urval kan enligt Denscombe (2016:75) användas för att försäkra sig om att ett brett 

tvärsnitt av analysenheter har inkluderats i urvalet. Därmed valdes Borås för att få en bra 

geografisk spridning och storlek på kommunerna som är med i intervjustudien. Den sista 

intervjun gjordes sedan med Annika Myhre som driver bloggen Resfredag och som 

kommunerna samarbetat med.  

 

3.1.1 Analysenheterna   

Söderköping  

Söderköpings kommun är en kommun i östra delen av Östergötlands län och har en 

befolkningsmängd på 14 569 personer samt en areal på 693, 65 km2 (Wikipedia, 2018a).  

Turismavdelningen i Söderköping drivs i helt kommunal regi (Larsson, Söderköping). På 

bloggen Resfredag har Söderköping två olika inlägg “Att göra i Söderköping (med fokus på 

höstweekend)” som har 14008 visningar och publicerades 2 november 2017. Men även “Sankt 

Anna skärgård” som publicerades 3 september 2018 och har 3000 visningar. Båda inläggen är 

betalda samarbeten (Resfredag, 2018a).  

 

Karlstad 

Karlstads kommun är en kommun i Värmlands län och har en befolkningsmängd på 91 120 

personer och med en areal på 1 517,74 km2 (Wikapedia, 2018b). Karlstads turismavdelning är 

helt kommunal och på bloggen Resfredag och Svenska pärlor finns inlägget ”Att göra i 

Karlstad: höstweekend med extra allt”. Inlägget är ett betalt samarbete, har 9000 visningar och 

publicerades 18 december 2017 (Resfredag, 2018a).  

Karlskrona  

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har en befolkningsmängd på 66 796 personer 

och har en areal på 1069, 65 km2 (Wikipedia, 2018c). Karlskrona turismavdelning är helt 
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kommunal och inlägget som finns på Resfredag heter ”Att göra i Karlskrona: en guide till 

Sveriges vackraste stad!”. Blogginlägget är inte ett betalt samarbete, har 11 000 visningar och 

publicerades 7 juni 2017 (Resfredag, 2018a).  

Östersund 

Östersunds kommun är placerad i Jämtlands län och har en befolkningsmängd på 63 034 

invånare och har en areal på 2501,09 km2 (Wikipedia, 2018d). Östersunds turismavdelning 

drivs som ett destinationsbolag men får marknadsföringsdelen finansierad av kommunen varje 

år (Richardsson, Östersund). Inlägget som finns på bloggen Resfredag är ”Att göra i Östersund 

under sommartid”. Inlägget är ett betalt samarbete, har 2000 visningar och publicerades 23 juli 

2018 (Resfredag, 2018a).  

Umeå 

Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har 126 664 invånare och en areal på 2 397,61 

km2 (Wikapedia, 2018e). Umeås turistbyrå drivs i helt kommunal regi och inlägget som finns 

på bloggen Resfredag heter ”Weekendresa i Sverige: Se, äta och att göra i Umeå”. 

Blogginlägget är ett betalt samarbete som publicerades 21 oktober 2018 och har 925 visningar 

(Resfredag, 2018a).  

Nynäshamn 

Nynäshamns kommun är en kommun i Stockholms län som ligger längst söderut på halvön 

Södertörn. Nynäshamns kommun har en befolkningsmängd på 28 159 och en areal på 365,51 

km2 (Wikipedia, 2018f). Turismavdelningen drivs i helt kommunal regi och inlägget som finns 

på Resfredag är ”Att göra i Nynäshamn: skärgårdspärlan utanför Stockholm”. Inlägget är inte 

ett betalt samarbete, publicerades 29 juli 2017 och har 12 800 visningar (Resfredag, 2018a).  

Borås  

Borås kommun är placerad i Västra Götalands län och i den informella regionen 

Sjuhäradsbygden. Borås kommun har en folkmängd på 112 102 och har en areal på 967,53 km2 

(Wikipedia, 2018g). Borås turismavdelning är ett kommunalt aktiebolag men är ägda till 91% 

av den kommunala förvaltningen och Borås stad, medan 9% ägs av Borås näringsliv (Kihl, 

Borås). Blogginlägget som finns på Resfredag ”Att göra i Borås och Sjuhäradsbygden” är ett 

betalt samarbete med Turistrådet Västsverige och publiceras 10 juni 2018 och har 2400 

visningar (Resfredag, 2018a).  
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Turistrådet Västsverige   

Turistrådet Västsverige är ett offentligfinansierat aktiebolag utan något vinstintresse. Bolaget 

ägs av Västra Götalandsregionen och syftar till att driva besöksnäringsutveckling och 

marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen som innefattar Bohuslän, Dalsland 

Västergötland och Göteborg (Turistrådet Västsverige, 2018). Turistrådet i Västsverige har 

förutom inlägget om Borås även betalda blogginlägg för Marstrand som publicerades 27 

september 2017 och har 24 200 visningar, Skaftö/Lysekil som har 1800 visningar och 

publicerades 19 augusti 2018, Skara med omnejd som har 2300 visningar och publicerades 14 

maj 2018, Strömstad och Kosteröarna som publicerades 23 september 2018 och har 852 

visningar samt Tjörn som har 14 900 visningar och publicerades 30 augusti 2017 (Resfredag, 

2018a).  

Resfredag 

Resfredag är en svensk reseblogg som drivs av Annika Myhre, en trebarnsmamma med ett 

brinnande intresse för resebranschen. Resfredag fokuserar på alla typer av resande, både med 

och utan barn, inom Sverige och resten av världen. Bloggen innehåller smarta restips och 

beskrivande resereportage med tillhörande bilder. Som läsare får du exempelvis ta del av 

reseguider, Resfredag testar, topplistor, hotellrecensioner, Resfredag vecka för vecka och 

Resfredags Svenska pärlor. Annika Myhre som själv ser sig som en influencer har genom sin 

blogg både samarbetat med turistbyråer i Sverige och destinationer och företag inom 

resebranschen. Förutom flertalet svenska kommuner har Annika även samarbetat med KLM 

Royal Dutch Airlines, Royal Caribbean, Travelmarket och Skyscanner. Förutom bloggen 

Resfredag driver Annika även ”Att resa podden” tillsammans med Lisa (Livet från den ljusa 

sidan), har ett Instagramkonto med 2567 följare, en Facebooksida med 1441 följare och ett 

Twitterkonto med 767 följare (Resfredag, 2018b).   

3.2 Metod    

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har studien byggts på fallstudien, 

bloggen Resfredag och temaserien Svenska pärlor. Enligt Denscombe (2016:91) är syftet med 

en fallstudie att ”belysa det generella genom att titta på̊ det specifika”. En fallstudie kan vara 

en studie av en plats, en organisation, en situation eller en jämförelse av flera platser, 

organisationer etc. Därmed kan fallstudien med fördel användas för att jämföra olika typer och 

mängd av källor. Fallstudien kan även användas för att få kunskap om organisatoriska och 
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politiska fenomen och frågor som berör ”hur” och ”varför” vissa saker inträffar eller inte 

inträffar (Larsson, 2010, s. 57).  

Yin (2007) refererad i Jensen & Sandström (2016:49) menar att det finns vissa tumregler för 

fallstudieforskning. En av dessa tumregler är att forskningsfrågorna ska styra 

forskningsprocessen. Därmed är det viktigt att ha en noggrann definierad problemformulering 

som ska undersökas och sedan följa denna formulering genom hela studien. En annan tumregel 

handlar om att det är viktigt att genomföra en litteraturgenomgång, för att få en tydlig bild om 

tidigare kunskap inom ämnet och företeelsen. Detta för att sedan använda den tidigare 

forskningen och teorin genom hela studien. Det är exempelvis inte ovanligt att en fallstudies 

syfte handlar om att testa, klargöra, utvidga eller finslipa en viss teori (Jensen & Sandström, 

2016, s. 52). En tredje tumregel är att fallstudien ska ha tydliga gränser som därmed kan 

studeras isolerat från dess kontext. Det kan innebära uppenbara gränser som att studera en 

specifik skola eller en viss person. Vanligtvis används fallstudien för att en specifik analysenhet 

ska kunna definieras och för att kunna avgränsa insamlingen och analysen av data (Jensen & 

Sandström, 2016, s. 54–55).  

Eftersom fallstudien syftar till att studera hur kommuner strategiskt arbetar med 

platsmarknadsföring, ansågs även intervjuer som en lämplig metod att kombinera med 

fallstudien. Enligt Larsson (2010: 54) är forskningsintervjun fördelaktig när undersökningen 

handlar om att studera en redan inträffad händelse, relationen mellan grupper, eller exempelvis 

en organisations strategitänkande och anställdas syn på̊ kommunikationen inom en 

organisation. Forskningsintervjuer kan därmed användas som en metod för att få grepp om 

människors enskilda uppfattningar och erfarenheter om ett visst fenomen eller en viss situation. 

I denna mening ansågs intervjuer som en lämplig metod för inhämtning av information av de 

olika kommunernas syn på platsmarknadsföring och hur de samarbetat med influencern Annika 

Myhre och Resfredag. Forskningsintervjuer sker vanligtvis genom att intervjuaren och 

respondenten skapar en gemensam förståelse av den studerande frågan genom att ha en viss 

dialog. Intervjuaren ställer ett antal frågor efter en intervjumanual och den intervjuade förväntas 

svara öppet på̊ frågorna som ställs (Larsson, 2010, s.56). Den inhämtade empirin till studien 

består av en semistruktuerad personlig intervju med Söderköpings kommun och åtta stycken 

semistrukturerade telefonintervjuer. Den semistrukturerade intervjun beskrivs av Denscombe 

(2016:266) som att det finns en färdig guide med ämnen och frågor som ska behandlas under 
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intervjun. Frågorna är samtidigt öppna så att den intervjuade har möjlighet att utveckla sina 

tankar och idéer. En semistrukturerad intervju ger även flexibilitet för intervjuaren att kunna 

utveckla eller ändra frågorna under intervjuns gång om det skulle behövas.  

3.3 Tillvägagångssätt  

På grund av att den semistrukturerade intervjun kräver en viss förberedelse, skapades en 

intervjuguide efter studiens syfte och frågeställningar men även med koppling till den tidigare 

forskningen som använts i studien. Enligt Larsson (2010: 59) är det viktigt att det finns en röd 

tråd och koppling mellan studiens huvudteman, studiens frågeställningar och frågeområdena i 

intervjuguiden. Intervjufrågorna för intervjuerna strukturerades därför upp i de tre 

huvudrubrikerna; platsmarknadsföring, influencer marketing- Resfredag och effekter av 

samarbetet (se bilaga 1). Samma intervjuguide användes för samtliga intervjuer med 

kommunerna för att kunna jämföra och se skillnader/ likheter i deras svar. Däremot 

omformulerades frågorna för att passa regionnivå till intervjun med Turistrådet Västsverige. 

För intervjun med Annika Myhre skapades en helt ny intervjuguide (se bilaga 2), för att få ta 

del av Annikas perspektiv på samarbetena med kommunerna. Tabell 1 ger en översikt över de 

medverkande informanterna av studien.   

Informant Titel & kommun Datum Tid 

Johanna Larsson 
Turistinformatör, 

Söderköpings kommun 
2018-10-03 30 min 

Maria Westin 
Turistchef, 

Karlstads kommun 
2018-11-01 30 min 

Terje Pedersen 
Turistchef, 

Karlskrona kommun 
2018-11-02 52 min 

Elisabeth Richardsson 
Marknadsansvarig, 

Visit Östersund 
2018-11-08 29 min 

Erja Back 
Ansvarig privatturism, 

Umeå kommun 
2018-11-08 40 min 

Anders Kihl 
Digital marknadsförare, 

 Borås TME 
2018-11-15 37 min 

Lina Johansson 
Administratör, 

Nynäshamns kommun 
2018-11-19 20 min 

Åsa Johannesson 
Bild/film/influencers, 

Turistrådet Västsverige 
2018-11-22 25 min 

Annika Myhre 
Influencer, 

Driver Resfredag 
2018-11-23 35 min 

Tabell 1. Informanter av studien 
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Intervjuerna varade mellan 20–50 minuter (se tabell 1) och har vid intervjutillfället spelats in 

med informanternas medgivande. Vid analysen av det empiriska materialet har tematisk analys 

använts. Braun & Clarke (2006:79) förklarar den tematiska analysen som en metod för att 

identifiera och analysera mönster eller teman inom data. Vid analysen av materialet från 

intervjuerna har det därmed sökts efter gemensamma teman i den framtagna empirin och den 

använda teorin för att på så vis se vilka aspekter som är lika och olika.  

 

Vid analysen av intervjuerna har den tematiska analysen använts efter Braun & Clarke (2006: 

87–93) sex olika steg. Inspelningen från intervjuerna har först transkriberats och lästs igenom 

för att bekantas med materialet. De delar som ansågs viktiga markerades och vissa anteckningar 

togs för att enkelt kunna hitta och kunna återgå till dessa delar. I steg två påbörjades kodningen 

av materialet av de markerade delarna som togs fram i steg ett. Empirin har kodats utifrån 

studiens frågeställningar och intervjuguiden som använts till intervjuerna; 

platsmarknadsföringens likheter/skillnader, samarbetet med Resfredag och problem/ 

möjligheter med influencersamarbeten. Utefter dessa frågeställningar har sedan underteman 

hittats genom att data samlats ihop till olika färgkoder, den data som ansågs vara liknande 

samlades under en och samma färg. Exempelvis hamnade; utbildningssyfte, okunskap, hänga 

med i utvecklingen och omvärldsbevakning under färgen blå då materialet ansågs tillhöra 

liknande ämne. Genom att koda vissa centrala ord till olika färgkategorier blev det sedan tydligt 

om vissa ord var återkommande och om det gick att tyda något mönster i empirin.  

 

Under steg 3 slogs sedan de olika koderna ihop till större potentiella teman. De kodord som 

togs fram i steg två skapade exempelvis temat; Våga testa. I steg fyra reviderades sedan de 

olika temana och det beslutades vilka teman som funkade, vilka teman som behövdes slås ihop 

och de teman som skulle exkluderas för vidare analys. Vid steg 5 definierades och namngavs 

sedan de teman som slutligen skulle presenteras i studien. De slutgiltiga temana blev; 

turismverksamhetens förändrade roll, målmarknader & målgrupper, digital närvaro, att sälja in 

en idé, våga testa, betalt/ej betalt samarbete, trovärdighet, samverkan och svårt att mäta. I det 

sjätte och sista steget producerats sedan resultatdelen av studien genom de framtagna temana.  
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3.3.1 Etiska överväganden   
Eftersom empirin av studien övervägande kommer från intervjuer som datakälla har det varit 

viktigt att ta hänsyn till vissa etiska aspekter för de medverkande informanterna. Därmed har 

det varit av vikt att följa de fyra forskningsetiska principerna; att skydda deltagarnas intresse, 

deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke, arbeta på ett öppet och ärligt 

sätt med hänsyn till undersökningen samt att forskningen ska följa den nationella lagstiftningen 

(Denscombe, 2016, s. 427–434). I studien har dessa etiska principerna följts genom att 

informanterna har fått tagit del av studiens syfte och intervjufrågorna innan den avsatta 

intervjun. På grund av att studien inte kommer undersöka känsliga uppgifter har samtliga 

informanter även tillfrågats om samtycke av användning av deras namn i studien. Informanterna 

har även blivit lovade att få ta del av studien innan en eventuell uppladdning på internet.   
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4. RESULTAT  
I detta kapitel kommer studiens empiriska resultat redovisas utifrån de nio olika intervjuerna 

som gjorts. Kapitlet kommer följa studiens frågeställningar; platsmarknadsföringens 

likheter/skillnader, kommunernas samarbete med bloggen Resfredag och problem/möjligheter 

med influencersamarbeten. Frågeställningarna har sedan bildat teman som i kapitlet kommer 

presenteras i underrubriker.  

 
4.1 Platsmarknadsföringens likheter/skillnader  
Informanterna som representerar en kommun eller destination i studien, anser att det blivit allt 

viktigare att jobba med marknadsföringsinsatser för en region, stad eller en plats. Turistbyråns 

tidigare uppgift att informera och förmedla har på senare tid förändrats till att benämnas som 

en turistverksamhet som har till uppgift att kommunicera ett attraktivt varumärke och 

marknadsföra platsen för de tre huvudgrupperna; invånare, företag och besökare. Det har även 

blivit allt viktigare för turismverksamheterna att samarbeta med grannkommunerna för att 

kunna marknadsföra en större turismdestination med ett bredare utbud. Informanterna menar 

även att det alltmer digitaliserade samhället har resulterat i att den fysiska turistbyråns funktion, 

till viss del flyttat ut till internet och digitala medier.  

 

4.1.1 Turismverksamhetens förändrade roll  

Turismverksamheterna som är med i studien skiljer sig en del i hur de är organiserade; 

Söderköping, Karlstad, Karlskrona, Umeå och Nynäshamn är helt kommunalt ägda. Turistrådet 

Västsverige är ett offentligt finansierat aktiebolag som ägs av Västra Götalandsregionen. 

Medan Östersunds turismavdelning drivs som ett destinationsbolag och Borås turismavdelning 

är ett kommunalt aktiebolag som både drivs av den kommunala förvaltningen, Borås stad och 

näringslivet. Trots att destinationerna skiljer sig en del i deras organisationer, finns det inte 

några specifika skillnader hur de arbetar med platsmarknadsföring som kan kopplas till deras 

organisationsform. De flesta av informanterna menar att deras övergripande uppdrag är att 

stärka destinationerna, vilket innebär att locka fler besökare till deras kommun genom nya 

reseanledningar och en höjd attraktionskraft. För att lyckas med det är det viktigt att lyfta det 

som är unikt för destinationen genom att framställa en positiv bild av platsens speciella 

karaktärsdrag. 
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Terje Pedersen som är turistchef i Karlskrona kommun berättar att de tidigare varit ett 

destinationsbolag men är nu tillbaka till en helt kommunalt driven turismverksamhet. 

“Uppdraget har inte skiljt sig så mycket på grund av vilken form vi haft. Det spelar ingen roll 

hur vi är organiserade, jag tror inte det finns någon hundraprocentig lösning på hur man bör 

jobba som en turismorganisation” (Pedersen). Flera av informanterna som är med i studien 

berättar att de har erfarenhet av att både jobba i ett destinationsbolag och i en kommunal 

turismverksamhet och att det både finns negativa och positiva aspekter med båda formerna.  

Elisabeth Richardsson som är marknadsansvarig på destinationsbolaget Visit Östersund som 

helt drivs av ett näringsbolag, förklarar att delar av verksamheten är kommunalt finansierad, de 

får exempelvis en summa för marknadsföring av kommunen varje år. Hon menar att kommunen 

står bakom turismverksamheten och anser att det är en viktig del av den kommunala 

verksamheten trots att de inte drivs i kommunal regi.  

 

Johanna Larsson turistinformatör på Söderköpings kommun menar att det skett en stor 

förändring när det gäller hur kommuner och specifikt turismverksamheter idag arbetar med 

platsmarknadsföring. “Det har utvecklats jättemycket genom åren, det har alltså gått från att 

man inte pratade om platsmarknadsföring alls, till att man nu pratar om det hela tiden. Men 

även att man tänker att turism är en del av platsmarknadsföringen” (Larsson). Hon menar att 

turismen förr i stor uträckning förknippades med en turistbyrå och dess funktion som en 

informationsdisk. Men att turismdelen i en kommun idag alltmer benämns som en 

turismverksamhet som är en viktig del av samhällsutvecklingen och att kommunicera en 

attraktiv plats. Detta antagande är något som Maria Westin turistchef för Karlstad kommun 

håller med om. Hon menar att den traditionella turistbyrån förut mest hade i uppgift att ta emot 

besökare och förmedla boende och övriga bokningar, men att turismavdelningen idag snarare 

bör ses som en egen enhet för en kommuns platsmarknadsföring. 

 

I och med den ökade betydelsen för en turismverksamhet att arbeta med platsmarknadsföring,  

jobbar även samtliga destinationer som är med i studien med något sorts platsvarumärke och 

värdegrund. I denna fallstudie använder de flesta verksamheterna sig av ”visit” när de talar om 

destinationen och platsen. Alla destinationer i studien med undantag av Borås, använder sig 

även av en internetdomän med visit till deras officiella hemsidor, exempelvis visitostersund.se. 

Att använda sig av ordet visit har blivit ett sett för turismverksamheterna att särskiljas från 

kommunens övriga arbete och avdelningar.  
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“Vi har börjat involvera oss mer och mer i platsmarknadsföring och i hela varumärket 

Karlskrona. Det har blivit att vår turismverksamhet alltmer blivit synonym med varumärket 

Visit Karlskrona snarare än Karlskrona kommun” (Pedersen). Anders Kihl digital 

marknadsförare på Borås destinationsbolag TME menar att det finns fördelar att särskilja på 

marknadsföring av renodlade kommunala tjänster och turismavdelningarna på kommunerna då 

de arbetar på olika sätt. Han förklarar att marknadsföring mer renodlat av en kommun handlar 

om att lyfta saker som annars anses tråkiga och motverka den negativa känslan som finns kring 

en kommun. Medan turismverksamheten jobbar med det folk tycker är roligt, då handlar det 

om att förstärka den känslan och få det ännu bättre.  

 

Erja Back som är ansvarig för privatturism på Visit Umeå turistcenter menar att det även 

förändrats i hur de idag arbetar strategiskt med marknadsföring. Hon förklarar att de tidigare 

arbetade med att lyfta hela destinationen men att de nu alltmer vågar marknadsföra specifika 

företag och verksamheter för olika målgrupper. “Vi tittar idag på vilka våra kunder är och vilka 

kunderna är till dem här produkterna. Vi tittar även mycket mer på varför man vill komma just 

hit och vi granskar oss själva och funderar på vad det är för budskap vi sänder ut” (Back). 

Hon berättar att de för bara några år sedan inte alls jobbade med styrkor, svagheter och 

målgrupper som de gör idag. Förut jobbade de mer mot den större massan och att alla var 

välkomna, medan de idag jobbar mer uppsökande av människor som de vill ska besöka dem.  

 
4.1.2 Målmarknader & målgrupper  

Samtliga informanter av studien anser att det är svårt att förhålla sig till ordet 

platsmarknadsföring, det beskrivs bland annat som brett, stort och kan innebära många delar 

som inte enbart ligger på turismavdelningarnas ansvarsområden. De flesta av informanterna 

förklarar att det inte finns någon specifik person inom deras verksamhet som har det 

övergripande ansvaret för platsmarknadsföringen, utan det är vanligt att marknadsföringen är 

uppdelad på flera personer och även flera avdelningar inom en kommun. Lina Johansson som 

är administratör för Nynäshamn kommun förklarar att de har en person inom kommunen som 

arbetar som tillväxtstrateg, där en av arbetsuppgifterna är att strategiskt marknadsföra 

destinationen Nynäshamn.  

 

Trots att det finns skillnader inom kommunernas uppdelning om vem som har vilket uppdrag 

när det gäller att marknadsföra platsen, är informanterna överens om att platsmarknadsföring 
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inte enbart handlar om att marknadsföra en viss plats till eventuella besökare, utan det handlar 

om att nå ut till de tre huvudgrupperna; invånare, företag och besökare. “Platsmarknadsföring 

handlar mycket om hur, det är ju inte bara att göra, utan den är ganska bred. Det är inte bara 

vi som gör det, utan det är ju flera som gör det. Så det är samklang med näringen, och samklang 

med dem som bor här” (Westin). Westin från Karlstad kommun menar att de inte bara 

marknadsför en plats för att få fler besökare, utan att de även marknadsför platsen mot 

näringslivet. Hon belyser även att det är viktigt att se till att näringslivet har tillgång till material 

så att de i sin tur kan nå sina målgrupper och använda platsen i sin marknadsföring. Det handlar 

både om att locka olika arrangörer att vilja komma till platsen och driva evenemang eller 

aktiviteter. Men även marknadsföra sig mot arrangörer eller värdar som finns på platsen, så att 

dem i sin tur kan få större möten eller evenemang till destinationen (Westin).  

 

Kihl beskriver att de sedan något år tillbaka även har börjat marknadsföra Borås för 

kommuninvånarna. “Dem 112 tusen Boråsarna är ju naturligtvis viktiga ambassadörer för 

staden och de är ju en stor del i att locka hit besökare. Känner inte Boråsaren sig stolt och nöjd 

över sin stad så finns det 112 tusen människor som kommer gå tvärtemot den marknadsföringen 

som vi försöker påskina”. Kihl menar att det handlar om att bygga en trovärdig bild av Borås, 

för att kunna skapa denna trovärdighet är invånarna oerhört viktiga för att marknadsföringen 

ska kunna nå fram till framtida besökare. Både Back från Umeå kommun och Pedersen från 

Karlskrona kommun håller med om att invånarna är den viktigaste gruppen för att kunna 

marknadsföra en destination. De beskriver att de alltmer börjat med marknadsföringskampanjer 

för invånarna, som exempelvis kan handla om vad det finns för aktiviteter i närområdet. Detta 

för att de i sin tur ska kunna bli ambassadörer för destinationen, genom att lägga upp bilder, 

rekommendera och berätta bra saker om platsen för framtida besökare.  

 

Pedersen menar även att det är viktigt att uppmärksamma företagare och invånare då vi inte 

bara är en person utan flera personer i våra personer. Han menar att vi kan vara företagare, 

invånare och turister i den stad vi bor i. Samma sak gäller det med våra intressen, “Du och jag 

är liksom inte en person, vi är väldigt olika, vi har olika målsättningar och olika saker som vi 

gillar. Du kanske vill paddla kanot när du kommer till Karlskrona men när du är hemma gillar 

du att gå på museum. Du är inte bara en museimänniska eller en aktiv naturmänniska” 

(Pedersen). Pedersen förklarar att Karlskrona inte aktivt arbetar efter specifika målgrupper 

utifrån ålder eller personas, utan att de istället arbetar för att kunna erbjuda ett antal teman och 
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intresseområden. Även Kihl berättar att de aktar sig för att strategiskt jobba efter en specifik 

målgrupp för hela destinationen Borås. De försöker istället rikta marknadsföringen mot olika 

intressegrupper. Marknadsför de kultur så riktas marknadsföringen till dem som är intresserade 

av kultur och som har tid och pengar att uppleva kultur. Även fast inte Borås aktivt arbetar med 

någon uttalad målgrupp beskriver Åsa Johannesson från Turistrådet Västsverige att de på 

regional nivå arbetar med större målgrupper för de olika kommunerna, till exempel 

barnfamiljer.  

 

Hur kommunerna eller destinationerna valt att jobba med målgrupper och målmarknader skiljer 

sig åt både utifrån de strategier som de valt att arbeta efter, men även på grund av platsernas 

geografiska placering och hur de valt att avgränsa den plats som ska marknadsföras. Westin 

förklarar att Karlstads kommun tillsammans med grannkommunerna tagit fram en gemensam 

strategisk plan över hur de ska jobba med turismrelaterade frågor. Detta har även inneburit att 

när de marknadsför destinationerna så pratar de inte om Kil eller Hammar, utan om Karlstad. 

Att jobba med platsmarknadsföring över kommungränserna är något som fler kommuner 

arbetar aktivt med.  

 

Richardsson från Visit Östersund berättar att de samarbetar med Länsturismen samt Jämtland 

och Härjedalen turism när det gäller den utländska marknaden då de arbetar mot samma 

målmarknader, exempelvis Tyskland och London. Back beskriver att Umeå inte bara är Umeå 

utan har ett länssamarbete med de sex närmsta kommunerna, framförallt när det gäller att få 

kontakt med de utländska marknaderna. Hon anser att marknadsföringen i framtiden kommer 

innebära ännu mer samarbete mellan flera destinationer och större områden. ”Det kommer bli 

allt viktigare att marknadsföra en bred turistdestination och tillsammans lyfta det som är bäst 

på den ena platsen och vad som är bäst på den andra platsen. Detta skapar möjligheten att 

plocka ut olika saker som passar för olika målgrupper och individer” (Back, Umeå).  

 

4.1.3 Digital närvaro  

En likhet som framgår från kommunerna är att de anser att det blivit allt viktigare att ha en 

digital närvaro och arbeta med sociala medier som en del av deras platsmarknadsföring. Alla 

informanterna är överens om att Facebook, Instagram och en egen hemsida är det de arbetar 

mest med när det gäller marknadsföring. Det skiljer sig dock lite grann när det gäller till vilken 

grad de valt att bli digitaliserade. Vissa av turismverksamheterna menar att de blivit helt digitala 
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och tagit bort all tryckt material, ”Det är inte så att vi lägger mycket pengar på flashiga 

turistbroschyrer, det har väl förändrats att man minskar väldigt mycket på print 

överhuvudtaget, både printannonsering och trycksaker” (Kihl, Borås). Medan andra 

fortfarande anser att det är viktigt att jobba med tryckt material. ”Det gäller att hitta en balans 

mellan tryckt material och digitalt. Många äldre och utländska gäster vill fortfarande ha en 

broschyr om resmålet de besöker” (Larsson, Söderköping).  

 

Att gå ifrån att arbeta med tryckt material hör också mycket ihop med att det skett en stor 

förändring när det gäller hur den traditionella fysiska turistbyrån idag används. Karlstad 

kommun har valt att stänga ner sin turistbyråverksamhet och Borås TME kommer i mars 2019 

stänga ner sin turistbyrå då de anser att den inte längre fyller sitt syfte. Nynäshamn, 

Söderköping, Östersund, Karlskrona och Umeå driver fortfarande en året runt öppen turistbyrå 

men ser också utmaningar i att deras målgrupper blir alltmer digitaliserade och vill ta del av 

turistinformation på andra sätt än tidigare. Pedersen från Karlskrona, Larsson från Söderköping 

och Richardsson från Östersund anser att det blivit som en trend för kommuner att stänga ner 

sina turistbyråer och istället jobba mer aktivt med sociala medier och Tripadvisor. De menar att 

det finns olika vägar att gå när det gäller turismverksamheternas digitalisering, men att det kan 

finns en risk i att endast förlita sig på dessa kanaler.  

 

Richardsson berättar att hon läst en ny forskningsstudie som beskrev att tyskar inte förlitar sig 

lika mycket på sociala medier som andra länder. Den tyska målgruppen vill under sin semester 

utomlands besöka en turistbyrå för att få säker information om resmålet. Därmed menar hon att 

det kan finnas en risk att stänga ute viktiga målgrupper om turismverksamheterna blir för 

digitaliserade. Enligt Pedersen finns det även en risk att turismverksamheten som bara förlitar 

sig på Tripadvisor och sociala medier även blir beroende av att näringen uppdaterar sina kanaler 

och sin information, vilket i sin tur kan resultera i att utbudet blir ytligt. Pedersen menar att han 

snarare ser en ökad efterfrågan efter personlig service och värdskap inom turismbranschen, 

vilket han tror kommer bli ännu viktigare framöver.  

 

Enligt Westin från Karlstads kommun skapade internet nya möjligheter för 

turismverksamheterna att bli mer aktiva. Internet öppnade till exempel upp för att flytta vissa 

av de tjänsterna som tidigare funnits i en turistbyrå ut på olika digitala medier. Men även att 

näringen själva kunde synas och ha information på egna hemsidor. Westin menar att hela 
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mediesamhället förändrats mot det digitala, förut blev hon ofta uppringd av annonsörer, vilket 

inte alls längre sker i samma utsträckning. Pedersen från Karlskrona kommun menar även att 

de tidigare jobbade med turistbyråns inkommande verksamhet, turisterna sökte upp turistbyrån 

för att exempelvis få broschyrer och kartor om destinationen. Men att internet möjliggjort att 

vissa av turistbyråns tjänster har digitaliserats och att de alltmer jobbar som en utgående 

verksamhet.  

 

De flesta av informanterna anser att den största styrkan med sociala medier är att de kan 

anpassa sina budskap till olika målgrupper på ett helt annat sätt än vad som går med 

traditionell printannonsering. Men även att det är betydligt billigare och enklare att jobba med 

sociala medier. Enligt Kihl från Borås & Richardsson från Östersund är det enklare att 

anpassa materialet när det är digitalt, det går till exempel att redigera inlägg på sociala medier 

efter gensvar och anpassa budskap efter olika kanalval. Westin från Karlstad & Pedersen från 

Karlskrona kommun anser att det blivit allt viktigare att tillgängliggöra kanaler så att andra 

kan marknadsföra destinationerna genom att till exempel skriva bra om platserna. Sociala 

medier kan därmed användas för att få folk att prata positivt om platserna och att därmed bli 

uppmärksammad. De menar även att den viktigaste kommunikationen sker från vänner, 

bekanta eller förebilder på sociala medier. Därmed är det väsentligt att finnas i dessa nätverk 

och försöka påverka människor att skriva och prata mer om platserna.  

 

Facebook och Instagram beskrivs av de flesta turismverksamheterna som de sociala medierna 

som är mest användbara. Richardsson berättar att trots att de på Visit Östersund fortfarande 

två gånger per år gör en traditionell trycksak, har nästan alla traditionella marknadskanaler 

som radio, teve och tidningsannonser krympts och de har istället öppnat upp för mer köpt 

annonsering på Facebook. Även Larsson belyser vikten av att finnas på sociala medier, “Syns 

vi inte på sociala medier så finns vi inte. Facebook är en väldigt bra kanal för att synliggöra 

vår verksamhet och även få en relation med våra besökare eller invånare” (Larsson, 

Söderköping). Larsson förklarar att de bland annat använder Facebook för att bjuda in till 

evenemang, annonsera om aktiviteter eller snabbt svara på frågor via Facebooks Messenger 

funktion. Back från Umeå beskriver att Facebook är ett väldigt effektivt verktyg, framförallt 

för att nå människor som finns i närområdet, som har en anknytning till platsen eller är 

nyfiken på platsen.  
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Pedersen berättar att de på Karlskrona turism numera även har stor användning av Instagram, 

både för att själva lägga upp bilder men även få besökarna eller invånarna att lägga upp bilder 

från destinationen. Han menar att det idag finns stora möjligheter att synas på Instagram och 

Facebook då det idag blir vanligare med beteendet ”been there, done that”. Det finns en status 

att ha besökt en plats som ingen av sina vänner besökt och sen dela med sig av platsen på 

sociala medier.  

 

En svårighet som beskrivs genomgående av kommunerna är tiden att hinna med alla sociala 

medier, vilket resulterat i att de fokuserat på att synas på Facebook och Instagram.  

Däremot förklarar Johannesson att Turistrådet Västsverige jobbar “always on” vilket innebär 

att de finns i massa olika kanaler, hela tiden och på olika sätt. Hon menar att de jobbar för att 

alltid vara igång, vilket också beskrivs som ett väldigt omfattande arbete som kräver en del 

resurser. Johannesson menar att de är i ett väldigt stort flöde och att det därmed är svårt att 

skilja sig från andra, därmed är det viktigt att vara aktiv och hela tiden leta efter nya vinklar. 

Enligt Back från Umeå är en svårighet med sociala medier att hitta dem bra, roliga och kreativa 

inläggen som delas av alla.  

 

4.2 Kommunernas samarbete med Resfredag 

Kommunernas samarbete med Annika Myhre och bloggen Resfredag kan förklaras utifrån 

temana; Att sälja in en idé, våga testa och betalt/ej betalt samarbete. Samtliga informanter från 

de olika kommunerna/destinationerna förklarar att Annika Myhre kontaktade dem via mejl och 

presenterade sin idé om Resfredag och temaserien svenska pärlor, i samband med det frågade 

hon även om de var intresserade av ett samarbete. Samarbetet med Annika och Resfredag har 

skett via olika nivåer och i olika former mellan kommunerna, vissa kommuner har haft ett 

närmare samarbete med Annika än andra, vissa samarbeten har varit betalda andra har det inte. 

Oavsett hur de har samarbetat med Resfredag har informanterna varit överens om att det är ett 

nytt sätt att arbeta med marknadsföring av en plats, men att det gäller att våga testa.  

 

4.2.1 Att sälja in en idé 

Det skiljer sig en del huruvida kommunerna tidigare samarbetat med influencers innan Annika 

kontaktade dem om idén med Resfredag och temaserien Svenska pärlor. Söderköping, Karlstad 

och Nynäshamn hade inte tidigare arbetat med influencers, vilket även var en av orsakerna till 
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varför de valde att samarbeta med Annika Myhre. Östersund, Umeå, Borås och Turistrådet 

Västsverige hade tidigare samarbetat med influencers och valde att samarbeta med Annika då 

de alla tyckte att hon sålde in en bra idé som även passade bra in på de målgrupper som de 

jobbar med.  

 

Myhre berättar att själva idén till bloggen Resfredag började med att hon startade en blogg för 

att familj och vänner skulle kunna följa deras resa när de flyttade till Thailand. Bloggen 

handlade om vardag och träning men på fredagarna så skrev hon alltid om ett specifikt tema 

kring passionen för resor, vilket då kom att kallas Resfredag. Idag skriver Annika inte enbart 

om resor under fredagar, utan hon vill snarare få fram budskapet att det är fredag hela veckan. 

“Jag försöker hela tiden genom min blogg få fram känslan att man ska göra sina drömmar till 

verklighet och att du inte behöver resa på en specifik dag, utan du kan göra det närsomhelst” 

(Myhre, Resfredag).   

 

Myhre berättar att temaserien Svenska pärlor skapades genom att hon hade skrivit mycket på 

sina sociala medier om hennes kärlek till sin hemstad Karlskrona och Sturkö. Pedersen menar 

att Annikas inlägg om Karlskrona syntes i sociala medier och att det var så de först kom i 

kontakt med henne. Därefter började Annikas samarbete och ambassadörskap för Karlskrona 

turistbyrå. Myhre berättar att hennes följare tillslut även började skriva till henne att de tyckte 

hon hade skrivit så fint om Karlskrona, och att de valt att åka dit på grund av det hon skrivit. 

Tidigare hade hon skrivit en hel del om längre resor på sin blogg, om till exempel Thailand och 

USA, men blev mer och mer nyfiken på att skriva om platser som hon tyckte om att vistas i och 

som hon var nyfiken på i Sverige. Eftersom hon redan hade en naturlig grund i att skriva om 

Karlskrona, var inte steget så långt till att även börja skriva om andra platser. ” Jag startade 

det första inlägget förra sommaren då jag skrev om Karlskrona, det var ju baserat på mina 

egna erfarenheter och det var inget specifikt samarbete” (Myhre, Resfredag).  

 

Informanterna som representerar Söderköping, Karlstad, Karlskrona, Nynäshamn, Östersund, 

Umeå och Turistrådet Västsverige är de som varit ansvariga för kontakten med Annika för deras 

verksamheter. Myhre menar att de flesta personerna som hon samarbetat med varit väldigt 

nyfikna på hur hon jobbar, vad upplägget är och hur upplägget kommer se ut. Hon menar att 

hon alltid haft en tydlig kommunikation med kommunerna vad de önskar och vad hon själv har 

för önskemål när det gäller inläggets innehåll. Hon har även alltid haft riktlinjer när det gäller 
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hur hon lagt upp inlägget, då hon vill att samtliga inlägg ska följa en röd tråd och läsaren ska 

känna igen sig i hennes upplägg. Därmed kommer rubrikerna igen i varje inlägg, exempelvis 

att göra för barnfamiljer, för livsnjutaren etc. Myhre anser att det är viktigt att kommunerna 

själva får bestämma temat för inläggen och att de själva får tänka till vad som är unikt för just 

deras plats, vad dem är stolta över och bra på. “Umeå ville till exempel lyfta att de är en jättebra 

weekendstad där du kan gå till fots överallt. Medan Västsverige ville lyfta det här med att 

båtluffa, så då gjorde jag ju det” (Myhre, Resfredag).  

 
Kommunernas samarbete med Annika och Resfredag har skiljt sig en del i hur samarbetet varit 

upplagt. “Alla har valt att jobba på olika sätt märker jag, jag trodde på nått sätt att de skulle 

jobba ungefär likadant men såklart att alla verksamheter ser olika ut. Några har jag fått ett 

ganska utförligt program av, och av några har jag varit helt fri att styra inläggets innehåll efter 

eget tycke och smak (Myhre, Resfredag). Johansson berättar att Annika kontaktade dem på 

Nynäshamns kommun i maj 2017 med en presentation av sin blogg Resfredag och ett önskemål 

om ett samarbete. Johansson berättar att Annika under den tiden var i uppstartsfasen av att göra 

temaserien Resfredags Svenska pärlor och att dem första pärlorna skulle vara Karlskrona och 

Nynäshamn. Johansson beskriver att Annika var väldigt självgående när det gäller 

blogginlägget som hon skulle skriva om Nynäshamn. Det var egentligen inget samarbete på så 

vis att Annika jobbade på uppdrag av Nynäshamns kommun, utan hon gjorde det på frivillig 

basis. “Det enda vi gjorde var att hänvisa till vissa saker och i våra kanaler marknadsföra och 

dela hennes inlägg som hon själv hade skrivit och producerat” (Johansson, Nynäshamn).  

 

Johannesson från Turistrådet Västsveriges samarbete med Resfredag har dock sett en aning 

annorlunda ut, hon har inte bara haft kontakt med Annika utan även med den turismverksamhet 

och plats som samarbetet handlat om. Johannesson beskriver att det är hon som haft kontakt 

med Annika och bland annat bokat in hennes aktiviteter, lagt upp hennes program, läst hennes 

korrektur och betalat hennes faktura. Johannesson förklarar att hon tillsammans med Annika 

tog fram vad som skulle vara ett bra upplägg och vad som kändes bra för båda parter. Men hon 

berättar att Annika i slutändan bara fått några grundpelare, annars var hon väldigt fri att välja 

själv hur upplägget skulle se ut. När det gäller influencersamarbeten som initieras av Turistrådet 

men berör andra verksamheter, anser Johannesson att det är viktigt att hon alltid har en dialog 

med turismverksamheten på plats och berättar för dem att samarbetet är inlett och att Annika 
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kommer besöka dem här platserna, under den här veckan. Hon tycker även det är viktigt att 

uppmuntra turismverksamheten på plats att använda och dela inläggen i sina kanaler.  

 

Flera av informanterna belyser att Annika varit väldigt självgående och att samarbetet har 

handlat om att komma överens om vad hon skulle kunna göra under sin vistelse på 

destinationen, till exempel vilka företag hon skulle kunna besöka. Back beskriver det som ”Jag 

hade ingenting att göra med vad hon skrev om eller om hon inte ville besöka ett ställe som jag 

hade tipsat om, utan det var upp till henne” (Back, Umeå).  Richardsson berättar även att de 

tillsammans med Annika hade lagt upp ett färdigt program och att allt var bokat och klart innan 

hon besökte Östersund. Detta innebar även att Richardsson innan besöket hade varit i kontakt 

med de företagare som Annika skulle träffa under sitt besök så alla var väl förberedda. Myhre 

menar att det kan vara skönt att få det uppstyrt om det är en stad som hon inte känner så väl, 

men vanligtvis väljer hon platser utifrån de hon själv besökt eller platser som hon vill besöka 

och är extra nyfiken på.  

 

4.2.2 Våga testa 

Att våga testa är ett återkommande uttryck från samtliga informanter som representerar de olika 

destinationerna, men även en av de svårigheter som Annika Myhre som driver Resfredag 

tacklats med fram till idag. Annika sa upp sig från sitt heltidsjobb som jurist år 2016, med målet 

att följa sin dröm och på heltid jobba som reseskribent och bloggare. Hon har därefter jobbat 

hårt för att sälja in sin affärsidé och för att kommuner ska förstå värdet i att marknadsföra platser 

via influencersamarbeten och sociala medier. “Du anar inte hur många som inte ens svarar på 

mina mejl. Ibland kan jag känna mig riktigt tjatig, det har varit otroligt jobbigt att sälja in min 

affärsidé, framförallt i början då jag inte hade ett case att presentera” (Myhre, Resfredag). 

Myhre menar att det varit svårt att få kommunerna att våga testa att jobba med marknadsföring 

via influencersamarbeten. En av anledningarna har varit att hon inte haft något resultat att 

framföra eller kunnat visa en portfölj med andra kommuner som hon samarbetat med. Detta är 

dock något som börjar ordna upp sig och hon får fler och fler samarbeten, men det har inte varit 

lätt att komma dit hon är idag.  

 

När det gäller hur kommunerna har tänkt angående varför de valt att samarbeta med Annika 

och Resfredag skiljer det sig en del, samtidigt som det finns ett gemensamt uttryck “vi ville 

testa”. Larsson från Söderköpings kommun berättar att hon tyckte Annika hade en jättebra idé 
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och framförde det på ett väldigt professionellt och trovärdigt sätt. Därmed valde de att 

samarbete med Resfredag, men även för att prova något nytt och se vad det gav för resultat. 

Westin från Karlstad kommun menar att det inte var ett så svårt beslut att samarbeta med Annika 

och Resfredag då hon förstod från början att det kunde vara intressant. Westin berättar att de 

inte hade gjort något sådant samarbete tidigare, just därför var det intressant att testa. Westin 

beskriver att hon bestämde sig ganska snabbt för att initiera samarbetet, men att hon innan 

samarbetet gjorde research och kollade vad Annika hade skrivit om tidigare. Richardsson från 

Visit Östersund menar att de bestämde sig för att testa Resfredags inriktning, de hade tidigare 

samarbetat med andra bloggare men de har skiljt sig en del från Annika och Resfredag. Vid 

tidigare influencersamarbeten berättar Richardsson att de har fått en rekommendation från Visit 

Sweden, vilket fungerat som en garanti för att influencern är bra och pålitlig. Vid samarbetet 

med Annika fick de inte någon rekommendation och fick helt enkelt våga testa.  

 

Pedersen beskriver att de i Karlskrona alltid jobbat för att våga testa nya saker, han tror att det 

varit en fördel att de tidigare jobbat utifrån bolagsform och att de tagit med sig en del av den 

strukturen nu när de drivs i helt kommunal regi. “Det handlar väldigt mycket om 

omvärldsbevakning, ha lite koll på läget och våga testa nya saker. Allt går så snabbt nu och 

det finns nya kanaler varje vecka, vågar vi inte testa så finns det en risk att vi försvinner i 

mängden” (Pedersen, Karlskrona). Han fortsätter att berätta att det finns massor av saker som 

de testat på som även har floppat fullständigt, vissa saker funkar och andra funkar inte. Men det 

handlar om att testa för att kunna få lärdom av det. Detta antagande är något som även Back 

från Umeå kommun håller med om, hon berättar att hennes motto alltid har varit “en gång är 

ingen gång”. Med det menar hon att det inte räcker med att testa en gång, det kanske misslyckas 

första gången men det behöver inte betyda att det misslyckas nästa gång. Back anser även att 

ett budskap måste komma från olika håll för att få bäst genomslag.  

 

Flera av informanterna som representerar de olika destinationerna beskriver att en anledning 

till varför de ville samarbeta med Annika och Resfredag var för att lära sig om hur 

influencervärlden fungerar. Både Larsson från Söderköping, Pedersen från Karlskrona och 

Richardsson från Östersund berättar att samarbetet med Annika har gett dem insyn i blogg-och 

influencervärlden och att de även har lärt sig en massa nya saker som de inte hade en aning om 

innan. Informanterna menar att influencersamarbetet varit en lärorik process som de inte skulle 
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fått uppleva om de inte vågade testa. De är därmed överens om att det handlar om att börja 

någonstans och att lägga lite tid och resurser på att lära sig hur sociala medier idag funkar. 

Larsson, Pedersen och Richardsson anser även att det är viktigt att hänga med i den snabba 

digitala utvecklingen, vara påläst och framme i rätt kanaler, med rätt budskap.  

 

4.2.3 Betalt/ ej betalt samarbete  

Det är lite olika bland kommunerna/ destinationerna huruvida samarbetet med Annika och 

Resfredag har varit ett betalt samarbete eller inte. Myhre förklarar att de inläggen på hennes 

blogg som är betalda är tydligt märkta med “inlägg i samarbete med partner”, både högst upp 

på inlägget men även längst ner på inlägget. Genom detta går det att tyda att samtliga 

samarbeten förutom Karlskrona och Nynäshamn är betalda samarbeten. När det gäller Borås, 

Marstrand, Skaftö/Lysekil, Skara, Strömstad och Tjörn är det samarbeten som gått via och är 

betalda av Turistrådet Västsverige.  

 

Myhre berättar att det hon begär för ett samarbete och själva upplägget är att destinationen som 

hon besöker står för all omkostnad för resa, mat och uppehälle och eventuellt olika aktiviteter. 

Utöver det så begär hon en fast summa för själva samarbetet med turismverksamheten. Myhre 

belyser dock att det är viktigt att förstå att bakom varje inlägg ligger det jättemycket jobb. “Jag 

sitter otroligt många timmar och gör research innan, när jag är på plats på destinationen är 

det oftast två hela dagar och sen sitter jag och skriver och redigerar bilder i flera dagar efteråt” 

(Myhre, Resfredag). Annika förklarar att timlönen inte är särskilt hög med tanke på allt jobb 

som görs, men på grund av att hon tycker det är otroligt kul tycker hon även att det är värt varje 

timme som hon lägger ner. Hon beskriver dock att det är lite annorlunda att jobba just med 

kommuner då det oftast finns en bestämd budget som inte kan överskridas. Så det är svårt att 

lägga sig på en lagom nivå, så att det inte blir för dyrt men heller inte för billigt för kommunerna 

att initiera ett samarbete.  

 

När det gäller de inläggen som är betalda menar de flesta av informanterna från de olika 

destinationerna att Annika kom med ett färdigt kostnadsförslag innan de bokade in samarbetet.  

Westin menar att Karlstads turismverksamhet har en marknadsföringsbudget som behöver 

följas, men att det gäller att prioritera rätt då det idag finns massor av forum att synas på. 

“Istället för att köpa en halvsida i en tidning för 50 tusen så ville vi prova något annat och det 

här samarbetet är ju också i linje med att jobba mer digitaliserat” (Westin, Karlstad).  
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Även Richardsson från Visit Östersund anser att summan som de betalade och arbetstiden som 

de la på förarbetet för Annikas besök fanns ett värde i, detta då resultatet blev väldigt bra och 

de lyckades även få bra spridning på inlägget. Hon beskriver att de har återanvänt Annikas 

material på både deras hemsida och i sociala kanaler och även fått andra företag att sprida 

inlägget.  

 

När turismverksamheterna samarbetat med Annika och Resfredag har det även funnits 

samarbeten med turismaktörer på destinationen. I vissa destinationer har till exempel hotellen 

gått in och sponsrat Annikas övernattning medan turismaktörer i andra destinationer gått in med 

en viss summa eller ett rabatterat pris. Back berättar att hon tog kontakt med alla företagen som 

Annika skulle besöka innan vistelsen i Umeå och frågade dem om det var okej att hon kom och 

om de var beredda att bjuda henne på aktiviteterna, vilket de även sedan gjorde. Richardsson 

berättar att de betalade Annikas uppehälle i Östersund, men att de fick ett billigare pris av 

hotellet som hon bodde på och vissa aktiviteter fick dem gratis, så det fanns en viss sponsring 

av deras partners. Johannesson förklarar att Turistrådet Västsverige alltid har ett upplägg för 

samarbete tillsammans med turismaktörer när det gäller journalist-, press- eller 

influencerbesök. Det finns bestämt att de tillsammans ska betala sådana typer av samarbeten 

och det finns oftast en gemensam budget för det, men det sker på olika nivåer och självklart via 

en dialog dem emellan.  

 

Pedersen förklarar att inlägget på svenska pärlor som handlar om Karlskrona inte är ett betalt 

samarbete, men att de haft flera mindre samarbeten med Annika, några av dem har varit betalda. 

Pedersen belyser att oavsett om de betalat för ett inlägg eller inte har de fått samma kvalitet, 

han anser att det lyser igenom att Annika verkligen brinner för platserna hon skriver om. 

Johansson bekräftar även att det inte var ett betalt samarbete mellan Nynäshamns kommun och 

Annika. Johansson berättar att hon från början förklarade för Annika att de absolut jobbar med 

frivilliga ambassadörer men att det inte är någonting som dem har i sin marknadsföringsbudget. 

 

Enligt Kihl från Borås TME är det idag viktigt att överhuvudtaget ha ett influencer- eller 

ambassadörskaps tänk. Han menar att det inte alltid behöver vara stora och köpta samarbeten,  

utan det kan även handla om att införliva personer som syns i det dagliga flödet, som till 

exempel pratar mycket gott om sin hemkommun. Kihl anser att det är viktigt att entusiasmera 

och ta hand om dessa personer, det kan till exempel vara att bjuda in till förhandsvisningar eller 



 
 
 

 

37 

ge dem förhandsinformation om en nyöppning eller liknande. Kihl menar att det går att bygga 

liknande influencersamarbeten fast med lokala ambassadörer väldigt kostnadseffektivt, det 

handlar om att inkludera och få dem att känna sig viktiga.  

 

4.3 Möjligheter och problem med influencersamarbeten  

Kommunerna/ destinationerna som är representerade i studien anser att det både finns 

möjligheter och problem med influencersamarbeten. Trovärdighet är något som beskrivs både 

som en möjlighet men även något som kan vara svårt att hitta hos alla influencers. 

Informanterna beskriver även att influencersamarbetet med Resfredag resulterat i en ökad 

samverkan mellan olika aktörer på platsen. Samverkan beskrivs dock även som en svårighet, 

då det finns en förväntan att en kommun ska vara demokratisk. Ett annat problem som 

informanterna är enade om är att det är svårt att mäta och följa upp influencersamarbeten. Vissa 

informanter menar dock att det generellt inom turismbranschen är svårt att veta vad olika 

marknadsföringsinsatser ger för effekter.  

4.3.1 Trovärdighet  

Samtliga informanter av studien menar på att det är oerhört viktigt att hitta rätt influencer att 

samarbeta med, denna person beskrivs bland annat som trovärdig, genuin, seriös och engagerad. 

Dessa egenskaper menar de flesta informanterna att Annika hade och att det därmed var en 

anledning till varför de ville samarbeta med henne. Johansson från Nynäshamns kommun 

menar att ambassadörskap skapar bäst möjligheter för en destination om det är genuint och 

finns en egen drift hos ambassadören eller influencern. Enligt Johannesson från Turistrådet 

Västsverige behöver inte influencern med bäst genomslag och mest följare vara den rätta att 

samarbeta med. Hon menar att mikrobloggare kan vara mycket intressantare om de till 

exempelvis känns äkta och har en passion för platsen. Hon förklarar att de även hellre 

samarbetar med några få influencers som känns riktigt bra, än att de får för stor spridning som 

inte blir rätt. Enligt Larsson från Söderköpings kommun är det enklare att samarbeta med en 

mindre influencer med en trogen följarskara och som har en hög trovärdighet i det den gör, 

annars kan läsarna lätt tro att influencern är köpt för sina åsikter.  

 

Däremot är det inte helt enkelt att hitta det perfekta influencersamarbetet, några av 

informanterna berättar att det är ett träget och långsiktigt arbete. “Det finns en svårighet i att 

gallra ut och hitta rätt personer, som är trovärdiga, kan skriva och även ta bra bilder” 
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(Pedersen, Karlskrona). Pedersen anser även att en svårighet inom influencerbranschen är att 

det inte riktigt finns någon definition om vem som är influencer, idag används ordet influencer 

av många och väldigt brett. Någon som lägger ut en bild och får 100 likes kan kalla sig för 

influencer, likaså en person som får 1 miljon likes. Detta skapar således en enorm bransch och 

det blir naturligtvis allt svårare att hitta rätt och välja rätt. Johannesson berättar att de från 

Turistrådet Västsverige inte har några listningar på de rätta bloggarna, utan att det inför varje 

samarbete är ett stort och grundligt arbete. Det kan börja med att de till exempelvis integrerar 

på Instagram och Facebook med personer som på något vis syns och är aktiva, för att sedan 

diskutera ett eventuellt samarbete.  

 

Westin från Karlstads kommun & Richardsson från Visit Östersund belyser att det är viktigt att 

göra undersökningar innan de väljer att samarbeta med en influencer, vad de brukar skriva om 

och hur de skriver eller fotar. Richardsson berättar att de innan de initierade samarbetet med 

Annika var i kontakt med Karlstads kommun som Annika tidigare hade samarbetat med. Westin 

& Richardsson menar att det gäller att kontroll, för annars kan det bli fel bild av platsen som 

sprids. Johannesson förklarar att de från Turistrådet Västsverige allt oftare själva letar upp de 

influencers som de vill samarbeta med, istället för att till exempel gå via stora mediehus. När 

de själv letar upp de influencer de vill arbeta med kan de till exempel välja vilken nivå de vill 

jobba på och matcha samarbetet med deras budskap, vilket skapar fler möjligheter. Det kan 

vara att samarbeta med en fotograf som tar fina bilder och som vill tagga en plats eller ett 

område, eller med en bloggare som riktar in sig på barnfamiljer.  

 

Kihl från Borås TME anser att det är viktigt att hitta en influencer som agerar för den 

målgruppen som önskas nå, presenterar ett material som känns bra för båda parterna men även 

att det finns en öppenhet och transparens att det är ett samarbete. Detta är något som Larsson 

från Söderköpings kommun tycker att Annika varit väldigt tydlig med, i inläggen berättar hon 

att det är betalda samarbeten, men att tankar och åsikter är hennes egna. Larsson förklarar att 

det kan finns en problematik med att behålla trovärdigheten igenom något som är betalt, men 

att hon tycker att Annika lyckats bra med det. Enligt Kihl är det även viktigt att det finns en 

tydlighet och en dialog med influencern vad förutsättningarna är för samarbetet. Detta är ett 

antagande som även Johannesson håller med om, hon menar att Turistrådet Västsverige ibland 

fått förfrågningar av mediehus som jobbar med influencers om att till exempel boka in ett 

spahotell i erbjudandet för att influencern ska vilja samarbeta med dem. Johannesson är dock 
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tydlig i att sådana samarbeten går bort för dem på en gång, de samarbetar bara med influencers 

som känns äkta, är nyfikna på platsen och har en passion för det den gör.  

 
Enligt Kihl från Borås finns det även många lycksökare i influencerbranschen som inte alltid 

framför sanningsenliga siffror, det kan vara att en person framför att den har 100 tusen dagliga 

besökare, vilket inte alls är sant. Därmed är det alltid viktigt att kontrollera en influencers 

trovärdighet innan ett samarbete inleds. Westin belyser även att det är viktigt att vara ärlig och 

att det inte finns någon mening i att bara skriva om fantastiska saker om det inte finns någon 

verklighetsförankring i det. ”Vi hade en influencer här som ville göra en aktivitet och sen skriva 

om den, problemet var att vi inte säljer aktiviteten. Det blir ju fel, det är oerhört viktigt att vara 

ärlig och berätta vad det är vi har” (Westin, Karlstad).  

 

Myhre berättar att en av anledningarna till varför hon alltmer skriver och tipsar om platser i 

Sverige är att hon kommer närmare sina läsare och de kan relatera till hennes inlägg på ett annat 

sätt än om hon till exempel skulle skriva om sin semester på Madagaskar. Det är enklare att 

boka en weekend i Sverige efter att ha läst ett inlägg på Resfredag om Umeå, än att boka en 

resa till Madagaskar. Hon beskriver även att det blir mer trovärdigt att skriva om svenska resmål 

på grund av den pågående miljödebatten, det skapar ett stort intresse när hon ger tips på hur vi 

kan resa mer miljövänligt inom den egna omgivningen. Johannesson från Turistrådet 

Västsverige menar att det även är enklare för läsarna att relatera till Annika som utforskar 

platsen själv, så som faktiskt svenskar reser i Sverige.  

 

Back från Umeå kommun & Pedersen från Karlskrona kommun menar på att den största 

genomslagskraften idag sker via att någon berättar om sina erfarenheter, det skapar en högre 

trovärdighet än till exempel en annons. De menar att det handlar om att hela tiden komma högre 

i “top of mind”, dvs. i människors medvetande om vad som är ett bra resmål. Enligt Pedersen 

är en stor möjlighet att samarbeta med en influencer för att de har en så stor inverkan på 

människor och att de därmed kan skapa en stor spridning på sina budskap. Han menar att det 

handlar om att öppna upp nya kanaler, så att andra kan marknadsföra och prata bra om platsen. 

Pedersen menar även att Annika är väldigt känd i blogg samhället i Sverige och att det skapar 

en ökad trovärdighet, både från de kommuner eller aktörer som vill samarbeta med henne men 

även av hennes läsare. Richardsson från Visit Östersund förklarar att Annika kändes trovärdig 

och seriös som bloggare då hon hade samarbetat med andra kommuner och de i sin tur hade 
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gett deras samarbete varma rekommendationer. Myhre anser även själv att trovärdigheten för 

kommuner att jobba med henne har ökat. ”Första gången i höstas kontaktade Visit Dalarna 

mig och frågade om jag ville göra ett samarbete och marknadsföra barnfamiljer och skidåkning 

i Dalarna. Det var jättekul, så det sprider ju sig” (Myhre, Resfredag).   

 

4.3.2 Samverkan  

Kommunerna/ destinationerna förklarar att influencersamarbetet med Annika och Resfredag 

har resulterat i en ökad samverkan mellan olika aktörer på platsen och kommuner i regionen. 

Johannesson förklarar att responsen från kommunerna efter att Turistrådet initierat samarbetet 

med Annika Myhre, har varit väldigt bra. Hon beskriver att både anläggningarna, företagen och 

turismorganisationerna delat inläggen av Resfredag för att tillsammans få ökat genomslag att 

marknadsföra platsen. Back anser att det är positivt att jobba med influencers då det skapar en 

gemensamhet mellan företagen och invånarna i kommunen. Hon menar att det varit många med 

anknytning till Umeå som har kommenterat och delat vidare inlägget på Resfredag. Hon tror 

att det är enklare att engagera flera parter när man har en relation till platsen och när det kräver 

en handling, därmed har det varit väldigt omtyckt att de själva kan sprida vidare inläggen. 

 

Pedersen från Karlskrona kommun menar att den alltmer påtagliga konkurrensen mellan platser 

i Sverige och i världen resulterat i att det blivit enormt viktigt att aktörer går samman och 

samverkar, jobbar med partnerskap och smarta tredjeparts leverantörer. Att samarbeta på detta 

vis har således skapat stora möjligheter att få ut ett budskap brett till olika grupper, utan att ha 

en jättestor budget. Han menar att det är viktigt att komma ihåg att ett blogginlägg både kan 

delas på Facebook och Instagram, därmed har sociala medier skapat helt nya sätt att jobba på. 

Westin från Karlstad kommun anser att det även blivit allt viktigare att i en destination ha en 

helhetssyn och försöka samverka kring hur man pratar och skriver om platsen. Även fast det är 

svårt och en stor utmaning tror Westin att det är viktigt att finnas med och försöka styra den 

diskussionen.  

 
Enligt Westin finns det dock en viss problematik och utmaning att jobba med 

platsmarknadsföring, då det inte är dem själva som äger platsen. Hon menar att de som kommun 

till exempel kan initiera ett samarbete med en influencer och producera ett inlägg, men i 

slutändan gäller det att både turismverksamheten, näringen och kommuninvånaren ser värdet i 

och samverkar när besökaren väl besöker platsen. Det handlar inte bara om att få besökaren att 
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åka till destinationen, utan även komma tillbaka och rekommendera platsen till vänner och 

bekanta. Detta antagande stöds även av Larsson som menar att det är viktigt att skapa stolthet 

hos kommuninvånarna och till exempel få dem att dela deras inlägg och rekommendera platsen 

till andra. Larsson förklarar att samarbetet med Annika både syftade till att marknadsföra 

platsen till eventuella besökare men även för att marknadsföra platsen mot lokalbefolkningen. 

Detta är något som Larsson menar att de lyckats med, då flera företag och invånare i 

Söderköping har delat inlägget i sina kanaler. Även Johansson menar att de arbetar mycket för 

att stärka ambassadörsskapet i Nynäshamns kommun, med strävan att invånarna ska vara stolta 

över sin egen destination.  

 

Back från Umeå och Larsson från Söderköping förklarar att det alltid varit viktigt att de som 

kommun ska samverka med olika aktörer och att samverkan ska vara demokratisk. Larsson 

menar att det är svårt att göra avvägningen av vad de ska lyfta som kommun. Det är viktigt att 

visa att det finns en bredd och ett utbud och därmed inte enbart gynna en enskild näringsidkare. 

Back beskriver att det lätt kan bli ” Om det där företaget får vara med så måste det här företaget 

också vara med”. Detta är dock något som både Back och Larsson menar börjar förändras, den 

alltmer digitaliserade marknaden har resulterat i att det är viktigt att även kommuner syns i det 

stora flödet och till exempel lyfter sånt som är speciellt för att människor ska bli intresserade.  

 

“Vi kan inte lyfta 20 hotell och säga att alla är jättebra och tro att folk kommer gilla det här 

inlägget, det handlar inte om vem vi är som avsändare utan vad marknaden vill ha. Ibland 

måste vi kunna välja dem som har bäst förutsättningar, för att vi ska komma längst på den här 

marknaden och bli intressanta” (Back, Umeå).  Hon menar att de alltid kommer ha problemet 

att våga och kunna argumentera för att de inte alltid kan ta med och samarbeta med alla. Kihl 

från Borås TME förklarar att de upplevt samma problematik, att varje företag är sig själv 

närmast. Kihl beskriver att det naturligtvis är ens egna evenemang eller besöksmål som är det 

viktigaste, det är så marknaden fungerar. Men han menar att det alltid finns de som tycker att 

de borde få en större del av kakan eller vara med i större utsträckning. Därmed är det viktigt att 

det internt i staden finns en transparens och att de kan förklara varför de gjort dem valen de 

gjort.  

 

Johannesson förklarar att det är stor skillnad i hur de som region med 49 kommuner, samarbetar 

med influencers och hur till exempel att spahotell samarbetar med influencers. Hon menar att 
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det är viktigt att som en region alltid utgå från en strategi, så att de hamnar rätt i valen de gör. 

Därmed har de bestämt att de ska försöka hitta samarbetspartners utifrån de tre fokusområdena; 

mat, natur och kultur.  Beroende på deras fokusområden får de sedan inrikta sig på vad det finns 

för influencers på varje område och vilka kommuner som passar med den influencern. 

Johannesson berättar att kommunerna som valdes ut till samarbetet med Annika och Resfredag 

valdes efter konceptet ”båtluff”. Eftersom det finns ett antal kommuner som ingår i det 

konceptet, blev det lätt att välja ut de kommuner som Annika skulle skriva ett inlägg om.  

 
4.3.3 Svårt att mäta  

En svårighet för en kommun eller destination att jobba med en influencer, beskrivs bland annat  

som uppföljningen och att se vad samarbetet resulterat i, men även att det kan vara svårt att 

mäta. De flesta av turismverksamheterna som samarbetat med Annika och Resfredag har inte 

utvärderat samarbetet, samtidigt som många av informanterna menar att de anser att uppföljning 

är viktigt. Westin berättar att de ville se ett resultat av samarbetet och har därmed satt igång 

med en utvärdering där de ska se hur många likes och visningar inlägget gett, för att kunna 

uppskatta inläggets värde om Karlstad. Pedersen anser att det alltid finns en osäkerhet kring 

vad ett influencersamarbete ger, men att de själva varit dåliga på att mäta vad de resulterat i för 

Karlskrona. Johansson från Nynäshamns kommun menar att det finns mycket att utvärdera när 

det gäller samarbeten av detta slag, men att dem inte gjort det.  Även Richardsson från Visit 

Östersund menar att det har varit svårt att utvärdera samarbetet då de från början inte satte något 

konkret mål på si eller så många delningar. Hon berättar dock att Annika kom med bra feedback 

till anläggningarna som var med i samarbetet som de kunde ta till sig av.  

 

Enligt Myhre finns det skillnader att skriva och sälja en produkt och att skriva och sälja in ett 

resmål. “Skulle jag göra reklam för tandkräm, då kan den jag samarbetar med mäta inom ett 

år att genom dina länkar har vi sålt 10 tusen tandkrämstuber. Men med resmål, kanske någon 

hör någonting och läser det här inlägget och sen tre år senare så ska man planera en 

Sverigesemester och kommer ihåg att man läste om Tjörn eller Söderköping och väljer att åka 

dit” (Myhre, Resfredag). Hon menar att det är svårt att förklara för kommunerna eller 

destinationerna som hon samarbetar med, vad dem får tillbaka från samarbetet. Det går till 

exempel inte att mäta hur många som valt att åka till platsen på grund av hennes inlägg. Därmed 

blir uppföljningen svår, både för kommunerna men även för Annika själv att veta vad 

samarbetet resulterat i. Myhre menar dock att det handlar om att plantera ett frö, och om en mer 
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långsiktig marknadsföring och PR. Därmed anser Myhre att ett riktigt lyckat samarbete kräver 

mer än ett enskilt nedslag. Hon berättar att Söderköpings kommun direkt bestämde att de ville 

samarbeta med henne och göra ett inlägg om Sankt Anna skärgård. Genom att Söderköping 

valde att ha två inlägg i temaserien Svenska pärlor är det enklare för läsarna att koppla ihop 

inläggen, hon tror därför att det är viktigt med återkommande inlägg för att nå bästa effekt.   

 

Även fast samarbetet med Annika och Resfredag inte går att mäta genom antal besökare som 

besöker platserna som ett resultat av inläggen, menar Larsson att de utvärderat antal visningar 

och delningar på både deras egna, företagens och Resfredags sociala kanaler. Larsson berättar 

att de fått kommentarer som “åh dit har jag inte tänkt på att man kan åka”, “jag visste inte att 

det fanns” eller “jag ska stanna där nästa gång”. Hon belyser att det är svårt att veta om läsarna 

kommer åka till Söderköping på grund av inlägget på Resfredag, men att det vilket fall resulterat 

i att folk fått upp ögonen för destinationen. Kihl från Borås TME anser att det är viktigt att alltid 

ha ett syfte bakom samarbetet och att olika syften leder till olika effekter, det är dock inte alltid 

dessa effekter kan mätas i faktiska tal. Ett syfte till att samarbeta med en influencer kan till 

exempel vara socioekonomiska värden som varumärkes- eller attitydbyggande. Men är det så 

att de gör ett samarbete för att locka till ett fysiskt besöksmål, då är det fördelaktigt att det på 

något vis går att mäta effekten. Kihl berättar vidare att de till exempel mätt 

influencersamarbeten genom att använda sig av olika bokningskoder i bloggposterna som 

skrevs av influencers, vilket dem tyckt funkat bra.  

 

Enligt Johannesson från Turistrådet Västsverige finns det skillnader för företag att samarbeta 

med influencers, de har en helt annan möjlighet att knyta an till ett erbjudande på ett annat sätt 

än vad en kommun eller region har. Ett företag kan till exempel använda sig av en kod “via 

Resfredag får du 20% på ditt nästa boende” och få en direkt effekt av samarbetet. Hon menar 

även att det finns en svårighet i att de själva inte äger produkterna som de marknadsför. De kan 

därmed inte se om aktörerna som var med i inlägget har sålt mer under den aktuella perioden. 

Detta antagande är något som även stöds av Pedersen från Karlskrona kommun, han menar att 

det finns en svårighet att de inte har en egen produkt. “Jag representerar en destination med 

såhär många företag, men jag är inte i en position där jag kan sälja någonting, jag förmedlar 

ju bara en kontakt eller en produkt.” Pedersen menar att det finns en utmaning i att de sitter 

mellan köpare och säljare då de inte helt får insyn i verksamheterna.  
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Kihl förklarar att det är svårt att se exakta effekter av destinationsmarknadsföring eftersom 

pengarna som läggs ut av till exempel en turismverksamhet inte kommer tillbaka till 

verksamheten. Han menar att de på Borås TME inte blir rikare för att de lägger pengar på 

marknadsföring. Det handlar mer om en större helhet, att staden blir mer attraktiv att bo i, att 

hotellen får en högre beläggning och restaurangnäringen får fler kunder. Därmed är det 

generellt svårt att se att en marknadsföringsåtgärd resulterade i att ett hotell fick ytterligare 17 

övernattningar eller liknande.  

 

Enligt Richardsson från Visit Östersund finns det inte bara svårigheter med att utvärdera och 

mäta influencersamarbeten utan det gäller rent allmänt inom turismbranschen. Hon menar att 

det är lika svårt om de till exempel skulle köpa en tjänst av en reklambyrå eller göra en broschyr, 

att veta om samarbetet är vettigt och vad det kommer att ge. Hon menar att det finns mer statistik 

att hämta av läsarna för influencersamarbeten än om de bara gjorde en vanlig annons i en 

dagstidning, då är det till exempel svårare att veta vem som läste och om annonsen gav 

någonting. Även Pedersen från Karlskrona kommun anser att uppföljningsmöjligheten på 

internet och sociala medier är bättre än hos traditionella medier. Han menar att de till exempel 

kan se vad marknadsföringsinsatsen får för gensvar genom hur många som läst, kommenterat 

och gett likes. Både Richardsson, Pedersen och Westin menar dock att det aldrig helt går att 

styra över utfallet av marknadsföringskampanjer, men detta är oavsett om du jobbar med en 

tidning, pressresor eller influencers. De menar därför att det inte handlar om att det är svårt att 

mäta och följa upp influencersamarbeten, utan det handlar om att det generellt är svårt och att 

de är dåliga på att följa upp marknadsföringsinsatser som görs inom verksamheterna. 
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5. AVSLUTNING  

I följande avsnitt analyseras studiens resultatdel kopplat till den tidigare nämnda teorin och 

forskningen inom ämnesområdet. Kapitlet kommer sedan avslutas med studiens resultat i en 

sammanfattande slutsats, men även en reflektion om vidare forskning.   

5.1 Diskussion 
5.1.1 Platsmarknadsföringens likheter/skillnader   

I resultatdelen framfördes kommunerna och destinationernas likheter/ skillnader när det gäller 

deras arbete med platsmarknadsföring utifrån temana; turismverksamhetens förändrade roll, 

målmarknader & målgrupper samt digital närvaro. 

 

Enligt Kotler et al. (1993), används vanligtvis fyra grundläggande strategier för 

platsmarknadsföring; attraktion, image, människor och infrastruktur. Dessa strategier används 

i kommunerna eller destinationernas platsmarknadsföring med olika fokusområden. Enligt 

Kotler et al. handlar attraktion om det som platsen har att erbjuda, medan image istället beskrivs 

som framställningen av platsens speciella karaktärsdrag. Attraktion och image kan kopplas till 

att informanterna menar att deras övergripande uppdrag handlar om att stärka destinationerna 

och dess attraktionskraft genom att hitta nya reseanledningar och på så vis locka till fler besök. 

För att lyckas med det är de överens om att det är viktigt att lyfta det som är unikt för 

destinationen genom att framställa en positiv bild av platsens speciella karaktärsdrag.  

 

Turismverksamheterna som representeras i studien skiljer sig när det gäller deras 

organisationsform, några är helt kommunalt drivna och några drivs som ett destinationsbolag. 

Däremot finns det inte några specifika skillnader hur de arbetar med attraktion och image som 

kan kopplas till hur de är organiserade. Att det inte skiljer sig mellan en helt kommunal 

turismverksamhet och ett destinationsbolag kan bero på att turistbyråns tidigare uppgift att 

informera och förmedla, på senare tid förändrats till att kommunicera ett attraktivt varumärke.  

Det blev även konkret i resultatet att det blivit allt viktigare för kommuner och 

turismverksamheter att jobba med platsmarknadsföring. Flera av turismverksamheterna som är 

med i studien beskriver att de arbetar som en egen verksamhet vid sidan av andra kommunala 

avdelningar. Turismverksamheterna har till exempel valt att använda sig av ordet ”visit” för att 

särskilja sig från kommunens övriga arbete. Detta kan jämföras med Jonsson (2013) som 

belyser att kommuner satsar mer på turismrelaterad utveckling och marknadsföring.  
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Jonsson menar att kommuner i allt högre grad agerar som turismaktörer som arbetar strategiskt 

med ett varumärke för att få människor inom och utanför kommunen att attraheras av platsen. 

Detta är dock något som Syssner (2012) är kritisk emot, hon menar att sammanhållna 

kommunala eller regionala varumärken som gör att platsen framstår som unik och bärare av 

vissa värden, riskerar att skapa stereotypa föreställningar om vilka identiteter, intressen och 

berättelser som ryms på en plats.  

 

Dahlqvist & Melin (2010) menar att kommuner inte kan tillämpa samma sätt att arbeta med 

marknadsföring och varumärken som det privata näringslivet, då det finns avgörande skillnader 

mellan offentliga sektorns verksamhetslogik och den privata sektorns affärslogik. En av dessa 

skillnaderna beskrivs som den privata sektorns strävan efter resultat och intäkter. Dessa 

skillnader har i denna studie inte uppmärksammats, ingen av informanterna beskriver att det 

inom deras verksamheter finns något speciellt kommunalt uppdrag eller krav som de behöver 

följa. Ingen av turismverksamheterna menar heller att de arbetar med platsmarknadsföring som 

en strategi för att generera in mer intäkter till turismverksamheterna.  

 

Däremot går det att tyda Syssners (2010) antagande om att en plats är en produkt som paketeras 

i syfte att säljas till olika målgrupper. I resultatet blev det konkret att kommunernas 

övergripande uppdrag handlar om att stärka destinationerna genom att locka fler besökare till 

deras kommun. Men även att turistbyråernas tidigare inkommande verksamhet förändrats till 

att bli en mer utgående turismverksamhet som jobbar med uppsökande marknadsföring. Syftet 

bakom turismverksamheternas arbete med platsmarknadsföring skulle därmed kunna kopplas 

till att generera in mer intäkter och skattemedel till hela kommunen. Detta kan liknas vid 

Jonssons (2013) argument om att kommuners handlande inom platsmarknadsföring handlar 

mycket om att generera inkomster till kommunen.  

 

Den tredje strategin av Kotler et al. (1993) beskrivs som människor, vilket handlar om att det 

är viktigt att kommunicera positiva rykten om att platsen har eftersträvansvärda och goda 

invånare. Enligt Ek & Hultman (2007) är det även viktigt inom platsmarknadsföring att arbeta 

med de tre huvudgrupperna näringslivet, lokalbefolkningen och besökare. Ek & Hultman 

(2007) argumenterar för vikten med både en utåtriktad marknadsföring för besökare och en 

inåtriktad marknadsföring för näringslivet och invånarna som finns på platsen. Enligt Ek & 

Hultman är det viktigt att lokalbefolkningen och det lokala näringslivet känner sig delaktiga i 
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platsens marknadsföring för att den utåtriktade marknadsföringen mot besökare ska bli 

legitimerad och trovärdig.  

 

Det finns indikationer på att de flesta kommunerna/ destinationerna både arbetar med inåtriktad 

och utåtriktad marknadsföring. Flera av informanterna förklarar att de alltmer börjar få 

förståelse för vikten av inåtriktad marknadsföring, att marknadsföra platsen även för 

kommuninvånarna. Kihl från Borås TME berättar till exempel att han anser att 

kommuninvånarna är viktiga ambassadörer för staden och att de har en stor del i att locka 

besökare till destinationen. Han menar att lokalbefolkningen behöver känna sig stolta och nöjda 

över sin stad, annars kan det finnas en risk att de går emot den marknadsföringen som de 

försöker påskina.  

 

Den sista strategin för en lyckad platsmarknadsföring av Kotler et al. (1993) handlar om 

infrastruktur, att visa på att platsen har en välbyggd digital infrastruktur och ett stort utbud av 

service. Denna strategi går att koppla till att vissa av turismverksamheterna har valt att 

samarbeta som större destinationer för att kunna erbjuda ett större utbud. Westin från Karlstads 

kommun, Richardsson från Visit Östersund och Back från Umeå kommun beskriver att de 

samarbetar med grannkommunerna när det gäller turismrelaterad utveckling och 

platsmarknadsföring för att kunna marknadsföra en bredare turismdestination. De menar att en 

större destination skapar möjligheter att kunna plocka ut olika aktiviteter som passar för olika 

målgrupper och individer. Utöver att vissa av turismverksamheterna strategiskt arbetar 

samverkande för ett större utbud av service, använder destinationerna även alltmer digitala 

verktyg för att stärka platsmarknadsföringen.  

 

Resultatet visade att samtliga informanter av studien anser att deras turismverksamheter blivit 

alltmer digitaliserade i och med att konsumenterna efterfrågar en mer digitaliserad service. Det 

framkom även från resultatet att kommunerna framförallt använder de sociala medierna 

Facebook och Instagram för att bjuda in till evenemang, annonsera om aktiviteter och för att 

marknadsföra och visa en attraktiv bild av platsen. Detta kan jämföras med studien av Cleave 

et al. (2017) som visade på att sociala medier inom kommunal verksamhet framförallt används 

som ett verktyg för att främja lokala tjänster och aktiviteter, men även för att kommunicera ett 

varumärke. Cleave et al. menar att det blir allt viktigare för offentliga verksamheter att finnas 

på sociala medier och investera i digital närvaro för att skapa en högre attraktionskraft.  
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Av resultatet framkom det att informanterna anser att en alltmer viktigare uppgift för dem 

handlar om att tillgängliggöra digitala kanaler så att andra kan marknadsföra destinationerna 

genom att skriva bra om platserna. Westin från Karlstads kommun & Pedersen från Karlskrona 

kommun menar bland annat att det är viktigt att finnas på sociala medier och försöka påverka 

människor att skriva och prata positivt om platserna. Detta kan jämföras med Kavaratzis (2004) 

teori, att bilden av en plats sprids genom primär, sekundär och tertiär kommunikation. För att 

bilden som sprids av en plats ska vara positiv handlar det om att påverka den tertiära och 

muntliga ryktesspridningen.  

 

Trots att samtliga informanter menar att de blivit mer digitaliserade i sina verksamheter, skiljer 

sig destinationerna och kommunerna sig åt när det gäller till vilken grad de valt att bli 

digitaliserade. I resultatet visade det sig att digitaliseringen till viss grad hör ihop med huruvida 

turismverksamheterna valt att arbeta med en turistbyrå. Karlstad och Borås har, eller kommer 

stänga ner sin turistbyrå och istället jobba mer digitalt med turismverksamheten. Medan 

Söderköping, Östersund, Nynäshamn, Karlskrona och Umeå fortfarande driver en året runt 

öppen turistbyrå och jobbar fortfarande med tryckt material, men i mindre skala. Informanterna 

som fortfarande aktivt jobbar med en turistbyrå menar att det är viktigt att ha en digital närvaro, 

samtidigt som de anser att det finns en risk att som turismverksamhet endast förlita sig på 

digitala och sociala kanaler. Detta kan jämföras med studien av Zillinger et al. (2018) där de 

kommit fram till att alla resenärer och målgrupper inte endast vill hämta sin information om ett 

resmål över digitala kanaler. Zillinger et al. menar bland annat att den tyska resenären både 

efterfrågar tryckt material och personlig service i form av en lokal turistbyrå när de är på resande 

fot i Sverige.  

 

5.1.2 Kommunernas samarbete med Resfredag  

Kommunernas samarbete med Resfredag framfördes utifrån temana; att sälja in en idé, våga 

testa och betalt/ej betalt samarbete. 

 

Från resultatet framkom det att kommunerna/ destinationernas samarbete med Annika Myhre 

och Resfredag har skiljt sig till viss del. Några av kommunerna har gett Annika fria tyglar och 

endast tipsat om platser som hon kan besöka och skriva om, medan några av kommunerna lagt 

upp ett färdigt program till Annika inför hennes besök på destinationen. En likhet med samtliga 

samarbeten med Annika och bloggen Resfredag är att inläggen i temaserien Svenska pärlor 
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följer en röd tråd, samma rubriker kommer igen i varje inlägg för att skapa igenkänning, 

exempelvis att göra för barnfamiljer, för livsnjutaren osv. Enligt Ström & Vendel (2015) 

utvecklar konsumenter positiva attityder till sådant som de känner igen, därmed är det 

fördelaktigt att använda sig av digitala kanaler för att kommunicera budskap med ett 

sammanhållet tema. Jonsson (2013) menar även att varumärkesbyggande inom 

turismverksamheter handlar om att försöka få människor inom och utanför kommunen att 

attraheras av platsens kännetecken och identitet. Detta framkom i resultatet då kommunerna 

och destinationerna själva i influencersamarbetet bestämt temat för inläggen, utifrån vad som 

är unikt för platsen. Både Vendel & Jonssons argument går därmed att koppla till att det finns 

en digital strategi med medverkan på Resfredag som handlar om att synas och bli 

uppmärksammade.  

 

I studiens resultat togs temat ”att våga testa” fram, då det var ett återkommande uttryck från 

informanterna som representerar de olika destinationerna. Samtidigt som Annika Myhre som 

driver Resfredag även menar att det varit svårt att sälja in idén och få kommunerna att våga 

testa ett nytt sätt att jobba med marknadsföring. Utifrån resultatet blev det även tydligt att flera 

av kommunerna som initierat samarbetet med Annika Myhre och Resfredag, gjort det i syfte 

att lära sig om influencervärlden och specifikt influencer marketing. Detta är även något som 

informanterna menar att de uppnått, de beskriver samarbetet som en lärorik process som de inte 

skulle fått uppleva om de inte vågade testa. Dessa antaganden kan således stödjas av Conic 

(2018) som menar att flertalet verksamheter idag inte vet hur de ska använda sig av influencers 

i sin marknadsföring, samtidigt som de känner trycket av att göra det. Cleave et al. (2017) menar 

även att det inte finns så mycket forskning på hur offentliga organisationer kan använda sig av 

sociala medier som ett effektivt strategiskt verktyg inom platsmarknadsföring. När 

kommunerna initierade samarbetet med Resfredag fanns det därmed inte så mycket underlag 

av liknande verksamheter som arbetat med influencer marketing att luta sig emot.  

 

Enligt Utredningen av SOU (2018) är ett influencersamarbete vanligtvis betalt och sponsrat, 

men det kan även ske på influencers egna initiativ utan att någon form av utbetalning gjorts. I 

studiens resultat framkom det att två av inläggen (Nynäshamn och Karlskrona) ej var betalda 

samarbeten, medan resten av kommunerna hade betalat för sina inlägg. Inläggen om 

Nynäshamn och Karlskrona skedde på Annikas egna initiativ i samråd med kommunerna.  

Enligt utredningen av SOU (2018) finns det viss problematik då det inte alltid är så självklart 
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om ett innehåll i sociala medier är marknadsföring eller ej, detta då det är vanligt att influencer 

marketing sker i själva innehållet och inte på en annonsyta. Denna problematik omnämndes 

inte av någon av informanterna, utan de menade att inläggen var väldigt tydligt markerade att 

det var betalda samarbeten. Däremot har informanterna i studien skiljt mellan begreppen 

influencer och ambassadör, som att ett influencersamarbete är betalt och att ambassadörskap 

vanligtvis är ett längre samarbete som är frivilligt och ej betalt. Enligt SOU (2018) är dock 

skillnaden på dessa begrepp att en influencer producerar innehållet själv, vilket en ambassadör 

vanligtvis inte gör, ambassadörskap beskrivs även som ett längre samarbete.  

 

I studien menade Myhre som driver bloggen Resfredag att det finns en svårighet när det gäller 

att samarbeta med kommuner att lägga sig på en lagom kostnadsnivå, då det oftast finns en 

marknadsföringsbudget som inte kan överskridas. Utredningen av SOU (2018) anser att 

influencerbranschen generellt ännu inte har särskilt tydliga riktlinjer om vad som är rätt och fel. 

Därmed kan det vara så att fler mikro influencers men även företag som initierar ett 

influencersamarbete känner en osäkerhet kring vad som är en lagom kostnadsnivå. Både 

osäkerheten kring begreppet influencer, ambassadörskap och betalningsnivåer kan relateras till 

att influencer marketing fortfarande är en ny bransch och att det fortfarande finns viss okunskap 

inom området. 

 

5.1.3 Möjligheter och problem med influencersamarbeten  

Möjligheter och problem med influencersamarbeten besvarades med temana; trovärdighet, 

samverkan och svårt att mäta.  

 

Informanter av studien menar att influencersamarbeten öppnat upp möjligheten att kunna 

påverka den tertiära och muntliga ryktesspridningen. I studien belyser informanterna att den 

viktigaste kommunikationen sker från vänner, bekanta eller förebilder på sociala medier. 

Därmed är det viktigt att finnas i nätverk på sociala medier och försöka påverka människor att 

skriva och prata mer om platserna. Detta är i linje med Huhn et al. (2017) antagande om att en 

av de viktigaste källorna till ryktesspridning är influencers som kan påverka människor genom 

att göra likadant som dem, eller ge råd om köp av en produkt eller tjänst.  

 

Enligt Huhn et al. (2017) innehåller budskap som är övertygande inom influencer marketing de 

fyra egenskaperna: kvalitativa argument, trovärdig källa, en attraktiv källa och att det finns en 
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uppfattning om källans användbarhet. Dessa fyra egenskaper kan jämföras med temat 

trovärdighet som togs fram i studiens resultatdel. Kvaliteten på ett argument hänvisar till hur 

konsumenterna bedömer argumentet som autentiskt och lämpligt. Myhre beskriver i studien att 

hennes inlägg blir mer trovärdiga när hon skriver om svenska resmål, dels för den pågående 

miljödebatten, men även för att hon reser och utforskar platserna själv. Detta kan kopplas till 

egenskapen kvalitativa argument, läsarna bedömer hennes texter där hon själv besökt platserna 

och provat på olika aktiviteter som mer autentiska.  

 

En trovärdig källa beskrivs av Huhn et al. (2017) som att källan ska uppfattas vara kompetent 

och tillförlitlig. Trovärdigheten hos källan bedöms ofta utifrån kunskap om varumärket och om 

det tidigare finns förtroende för sändaren av den utvärderade produkten. I studien belyste 

informanterna vikten av att hitta rätt influencer att samarbeta med, denna person beskrivs bland 

annat som trovärdig, genuin, seriös och engagerad. I studien ansåg informanterna att det är 

viktigt att kontrollera en influencers trovärdighet innan ett samarbete inleds, då det finns flera 

lyckosökare inom influencerbranschen. Några informanter som var med i studien menade på 

att de innan de initierade samarbetet med Annika hade gjort research om vad hon skrivit om 

tidigare, Richardsson från Visit Östersund var även i kontakt med Karlstad kommun som 

Annika tidigare hade samarbetat med. Detta för att skapa sig en uppfattning om Annikas 

trovärdighet, både utifrån tidigare samarbeten men även läsarna och publikens trovärdighet till 

henne som bloggare.  

 

Huhn et al. (2017) beskriver källans attraktivitet som hur mottagarna av informationen anser att 

källan är bra eller inte. En källans attraktivitet kan till exempel innefatta begrepp som liknande 

åsikter, förtrogenhet och sympati mellan sändare och mottagare. Källans attraktivitet kan även 

kopplas samman med den fjärde egenskapen; uppfattningen om källans användbarhet, dvs. hur 

källan kan hjälpa till att få information om något (Huhn et al., 2017). Informanterna av studien 

var enade om att de hellre samarbetar med en mindre influencer ”mikro influencer”, som har 

en trogen följarskara och har ett engagemang för platsen, vilket de menade att Annika hade. I 

studien berättade även Myhre att en av anledningarna till varför hon alltmer skriver och tipsar 

om platser i Sverige, är för att hon kommer närmare sina läsare och de kan relatera till hennes 

inlägg på ett annat sätt, än när hon skriver om utländska resmål. Detta kan kopplas ihop med 

både egenskapen, källans attraktivitet och uppfattningen om källans användbarhet. Precis som 

Myhre menar i studien är det enklare att ta till sig av information som är närmare och när det 
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finns ett intresse eller engagemang för informationen. Det blir därmed även enklare att till 

exempel åka på en weekend till Umeå efter att ha läst ett blogginlägg än att åka till Madagaskar.  

  

Informanterna av studien menar på att en möjlighet med ett influencersamarbete är att det 

skapar en samverkan och gemenskap mellan olika aktörer på platsen och kommuner i regionen. 

Inläggen på Resfredag har delats av både invånare och företag inom kommunerna och på så vis 

anser turismverksamheterna att de tillsammans fått ökat genomslag på marknadsföringen av 

platsen. Detta kan jämföras med Ström & Vendel (2015) som menar att digitala kanaler kan 

användas som ett verktyg för konsumenter att utveckla och stärka sociala relationer med hjälp 

av sociala funktioner som att dela och konversera. Digitala medier kan även skapa effekter som 

ökad, hågkomst, förbättrad attityd och lojalitet. Detta visade sig i resultatet genom att 

informanterna ansåg det enklare att skapa ett engagemang kring marknadsföringen om det 

innebar en aktiv handling som att dela vidare ett inlägg.  

 

I studiens resultatdel berättade även flera av informanterna att de tidigare upplevt en svårighet 

att som kommun alltid vara demokratisk och inte gynna en enskild näringsidkare. De förklarade 

att det alltid har varit viktigt att visa att det finns en bredd och ett stort utbud när det gäller 

marknadsföring. Detta är dock något som beskrivs har förändrats i och med digitaliseringen 

och nya sätt att marknadsföra sig på. Några av kommunerna menar till exempel att det blivit 

allt viktigare att följa efterfrågan på marknaden och därmed kunna lyfta specifika och speciella 

aktörer för att skapa intresse kring platsen. Detta är dock något som Syssner (2012) är kritisk 

emot, hon menar att det är viktigt att komma ihåg att platsmarknadsföring inte ska vara reklam, 

utan snarare en del i en utvecklingsprocess. Hon menar att det finns en risk att verksamheter 

som arbetar med platsmarknadsföring lyfter och överbetonar vissa platsspecifika egenskaper 

och kulturella särdrag och därmed ger en viss typ av människor och dess karaktärsdrag mer 

utrymme än andra.  

 

Enligt Ström & Vendel (2015) tillåts digitala kanaler utvärderas och mätas på ett mer konkret 

sätt än traditionella medier. Sociala medier kan till exempel mätas genom frekvensen på 

konversationer, delningar eller hur många gånger ett visst varumärkes länk används. För att 

mäta traditionella mediers reklam-och varumärkeseffekter behövs separata mätningar genom 

till exempel konsumentundersökningar. I studiens resultat togs temat ”svårt att mäta” fram som 

ett problem med influencer marketing. Något som blev konkret i resultatet är att kommunerna 
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varit dåliga på att utvärdera samarbetet med Annika och Resfredag. Detta behöver dock inte 

innebära att det inte alls går att mäta influencer marketing, det kan lika gärna handla om att det 

finns en okunskap om vad det finns för digitala mätverktyg att använda sig av.  

 

Informanterna hade dock lite delade åsikter om huruvida det bara är influencer marketing som 

är svårt att mäta effekterna av, eller om det gäller mer generellt för all platsrelaterad 

marknadsföring. Myhre menar att det inom influencer marketing finns skillnader i hur mätbara 

samarbetena är, det är till exempel enklare att sälja en produkt än att sälja in ett resmål. Med en 

produkt kan man till exempel följa hur många produkter som sålts genom inlägget via en 

klickbar länk, det är svårare att se hur många som åkte till en viss plats på grund av att ha läst 

ett inlägg. Därmed uppmärksammas det i resultatet att målet med platsmarknadsföring via 

influencers handlar om att komma högre i ”top of mind” dvs. människors medvetande”.  

 

På grund av att det finns skillnader i att marknadsföra en plats och marknadsföra en produkt 

menar Myhre även att det handlar om ett mer långsiktigt marknadsföringsarbete där det inte 

räcker med ett enskilt nedslag. Detta kan jämföras med Conics (2018) argument om att det blir 

allt viktigare att hitta långsiktiga relationer till influencers som även kan fungera som 

ambassadörer. Långsiktiga influencersamarbeten anses bland annat skapar en högre 

trovärdighet till varumärket, ökar kreativiteten och skapar ett bättre samarbete som därmed 

spiller över på själva produkten som ska produceras.  

 

I studien har det genom de olika temana blivit allt tydligare att kommunerna alltmer arbetar 

som turismaktörer på en mer digitaliserad marknad. Detta har bland annat visat sig genom att 

platsmarknadsföring handlar alltmer om att stärka destinationerna genom att locka fler besökare 

till deras kommun. Det har bland annat visat sig allt viktigare för turismverksamheter att arbeta 

med platsmarknadsföring, samtliga destinationer som är med i studien jobbar även med något 

sorts platsvarumärke eller värdegrund. Men även att turistbyråernas tidigare inkommande 

verksamhet förändrats till att bli en mer utgående turismverksamhet som jobbar med 

uppsökande marknadsföring. Kommunerna börjar således gå ifrån sin tidigare demokratiska 

marknadsföringsroll till att arbeta mer med intressemarknadsföring. Det har även blivit 

viktigare för turismverksamheterna att samarbeta med grannkommunerna för att kunna 

marknadsföra en större turismdestination med ett bredare utbud.  
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Dessa faktorer skulle kunna vara skäl för att kommunerna känner av en platsrelaterad 

konkurrens. Att platser skulle konkurrera med varandra nämns bland annat i studiens inledning 

av Mossberg & Sundström (2011) och av Dahlqvist & Melin (2010), men även några 

informanter av studien menar att de upplever en konkurrens mellan platser. Syssner (2012) 

menar dock att det finns en föreställning inom forskningen om att platser konkurrerar med 

varandra, utan att det finns någon stark empirisk grund för att platser faktiskt konkurrerar med 

varandra. Det går dock inte utifrån denna studie säga huruvida kommunerna eller 

destinationerna känner någon konkurrensutsatthet och hur det iså fall skulle kunna kopplas till 

deras platsmarknadsföring. Däremot finns det indikationer på att flera av kommunerna arbetar 

mer strategiskt med platsmarknadsföring idag jämfört med tidigare, detta genom digitala och 

sociala medier.  

 

5.2 Slutsats  
Denna studie har syftat till att undersöka hur kommuner kan arbeta med platsmarknadsföring 

genom att använda sig av sociala medier och influencers. Detta har studerats genom en 

fallstudie av bloggen Resfredag och bloggens temaserie: Svenska pärlor, ett 

marknadsföringssamarbete med kommunerna: Borås, Karlstad, Karlskrona, Marstrand, 

Nynäshamn, Skaftö/Lysekil, Söderköping, Skara, Tjörn, Strömstad, Östersund och Umeå.  

Studien har genomförts genom nio stycken semistrukturerade intervjuer med 

nyckelinformanter som representerar; Söderköping, Karlstad, Karlskrona, Östersund, Umeå, 

Nynäshamn, Borås och Turistrådet Västsverige men även med Annika Myhre som driver 

bloggen Resfredag. Resultatet av studien visade på att likheterna/ skillnaderna mellan 

kommunernas arbete med platsmarknadsföring kan förklaras utifrån temana; 

turismverksamheternas förändrade roll, målmarknader & målgrupper samt digital närvaro 

Turistbyråns tidigare uppgift att informera och förmedla har på senare tid förändrats till att 

benämnas som en turismverksamhet som har till uppgift att kommunicera ett attraktivt 

varumärke och marknadsföra platsen för de tre huvudgrupperna; invånare, företag och 

besökare. Detta då kommunernas turismverksamheter har förändrats från att tidigare ha jobbat 

som en inkommande verksamhet till att jobba mer utgående med till exempel uppsökande 

marknadsföring. Den fysiska turistbyråns funktion har till viss del även flyttats ut till internet 

och digitala medier i takt med ett alltmer digitaliserat samhälle. Det visade sig dock att 

turismverksamheterna skiljde sig till vilken grad de valt att bli digitaliserade, vilket även kunde 
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kopplas till hur de valt att arbeta med en turistbyrå. De turismverksamheter som fortfarande 

aktivt arbetade med en turistbyrå ansåg även att det fanns en risk att bli helt digitaliserade, då 

det skulle kunna exkludera viktiga målgrupper som inte har samma tillit till information på till 

exempel sociala medier. Det digitaliserade samhället har även resulterat i att det blivit allt 

viktigare för turismverksamheterna att samarbeta med grannkommunerna för att kunna 

marknadsföra en större turismdestination med ett bredare utbud.  

I resultatet besvarades även frågan hur kommunerna samarbetat med bloggen Resfredag genom 

temana; att sälja in en idé, våga testa och betalt/ej betalt samarbete. Samarbetet med Annika 

och Resfredag har skett via olika nivåer och i olika former mellan kommunerna. vissa 

kommuner har gett Annika fria tyglar, medan andra har strukturerat upp samarbetet efter ett 

färdigt program. En skillnad var även huruvida influencersamarbeten med Annika varit betalda 

eller ej. Vilka inlägg som var betalda/ ej betalda framkom tydligt på bloggen, vilket därmed 

inte ansågs som något problem. Influencer marketing är ett nytt sätt för kommuner att arbeta 

med platsmarknadsföring därmed framkom det i resultatet att det gäller att våga testa. Eftersom 

det varken funnits tidigare forskning eller underlag från andra liknande verksamheter som 

arbetat med influencer marketing handlade samarbetet med Resfredag mycket om att lära sig 

om influencervärlden då det fanns osäkerhet och okunskap kring branschen.  

Slutligen besvarades frågan om vad det finns för problem och möjligheter för en kommun att 

samarbeta med en influencer genom temana; trovärdighet, samverkan och svårt att mäta. I 

resultatet blev det tydligt att det är viktigt att hitta rätt influencer att samarbeta med, denna 

person beskrevs bland annat som trovärdig, genuin, seriös och engagerad. Det ansågs även som 

viktigt att kontrollera en influencers trovärdighet innan ett samarbete inleds, så att rätt bild av 

platsen sprids. En annan möjlighet ansågs vara den ökade samverkan på platsen som skapas i 

och med ett influencersamarbete. Detta kan således även vara ett problem då det är svårt att 

som kommun både vara demokratisk mot alla aktörer samtidigt som marknaden efterfrågar ett 

intresseväckande innehåll. Slutligen framkom det i resultatet att kommunerna ansåg att det är 

svårt att mäta influencer marketings effekter när det gäller platsrelaterad marknadsföring. Detta 

på grund av att det finns skillnader i att marknadsföra en produkt och en plats.   

Influencer marketing inom platsmarknadsföring ansågs därmed skapa längre effekter genom att 

det syftar till att komma högre i ”top of mind” dvs. människors medvetande. Därmed kräver 

även platsrelaterad influencer marketing ett mer långsiktigt marknadsföringsarbete.  



 
 
 

 

56 

5.3 Vidare forskning   

Under studiens gång har det uppstått tankar och funderingar som skulle kunna ligga till grund 

för fortsatta forskningsområden. Eftersom denna studie syftat till att undersöka hur kommuner 

kan arbeta med platsmarknadsföring via influencers utifrån fallstudien Resfredag, vore det 

intressant med en jämförande studie av fler fallstudier med olika influencers. Det hade även 

varit av intresse att göra en jämförande studie utifrån hur regioner kan arbeta med influencers. 

Den tidigare forskningen om platsrelaterad konkurrens är förstås ett område som väcker 

nyfikenhet kring varför det blivit allt viktigare för kommuner att arbeta med 

platsmarknadsföring och sociala medier. Finns det till exempel någon koppling till platsers 

konkurrensutsatthet, känner alla destinationer ens av någon konkurrens? Samtidigt som studien 

av Zillinger et al. (2018) skapat tankar och frågor om hur digitaliseringen av samhället ser ut i 

andra europeiska länder. Använder offentliga organisationer utanför Sverige sig av sociala 

medier i sin platsmarknadsföring?    

 

För att kunna säkerställa ett mer säkert resultat, hade det naturligtvis även varit fördelaktigt att 

undersöka fler kommuner och destinationer. Men även intervjua fler personer från varje 

kommun eller destination. Något som blev tydligt utifrån denna intervjustudie, var att olika 

personer ansvarar för olika områden inom turismverksamheterna. Det har därmed funnits 

svårigheter att studera platsmarknadsföring och influencersamarbeten som ett sammansatt 

ämne genom att endast intervjua en person från varje kommun eller destination. Detta på grund 

av att några av informanterna endast haft kontakten med Annika Myhre, men har till exempel 

inte någon insyn i marknadsföringsarbetet inom verksamheten. För att få ett bättre 

generaliserbart resultat hade det förvisso varit av fördel att intervjua fler personer från varje 

kommun och turismverksamhet. Men även intervjua fler personer inom kommunerna som inte 

har direkt koppling till turismverksamheterna, till exempel med personer som arbetar med 

kommunens tillväxt, marknadsföring eller kommunikation.  

 

Det har således blivit konkret i och med studien att det finns mycket outforskat inom 

forskningsområdet influencer marketing kopplat till platsmarknadsföring och kommunala 

verksamheter. Vilket även öppnar upp för vidare studier och forskning, både när det gäller 

kvantitativa och kvalitativa studier.  
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BILAGA 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  

•	Berätta om dig själv, vem är du? 

•	Berätta om dina arbetsuppgifter och din roll inom kommunen? 

•	Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

•	Hur är er verksamhet organiserad och vad är ert övergripande uppdrag?  

Platsmarknadsföring  

•	Berätta om hur ni arbetar med platsmarknadsföring? 

•	Vilka forum använder ni er av? 

•	Vad finns det för styrkor/ svagheter med att jobba med sociala medier? 

•	På	vilket	sätt	har ert jobb med platsmarknadsföring utvecklats genom åren?  

•	Vilka egenskaper och styrkor lyfter ni fram i platsmarknadsföringen? 

•	Vilka grupper inriktar ni er på när det gäller platsmarknadsföringen? 

• Varför just dessa grupper? 

•	Finns det någon svårighet som kommun att jobba med platsmarknadsföring?  

Influencer marketing och Resfredag  

•	Hur kom ni i kontakt med bloggen Resfredag? 

•Vad har din roll varit när det gäller samarbetet med bloggen Resfredag? 

•	Hur har ni samarbetat med bloggen Resfredag? 

•	Vad var ert syfte/vision med att samarbeta med en Influencer och bloggen Resfredag?  

Effekter av samarbetet  

•	Vad har samarbetet resulterat i? (finns det något mätbart?) 

• Vika möjligheter och problematik har samarbetet fört med sig?  

• Har ni samarbetat med någon mer influencer eller kommer ni göra det framöver?  

• Hur tror du att platsmarknadsföringen kommer se ut för kommuner i framtiden?  

Avslutande fråga 

•	Har du något mer att tillägga?  
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BILAGA 2. Intervjuguide Annika Myhre  
 

Bakgrundsfrågor  

• Berätta om dig själv, vem är du?  

• Vad är dina arbetar du med idag och vad har du gjort tidigare?  

Skulle du definiera dig själv som en influencer- om ja varför?  

 

Sociala medier  

• Vilka medier arbetar du med idag när det gäller Resfredag? 

• Vad tycker du det finns för styrkor/ svagheter med att jobba med sociala medier? 

• Inriktar du dig till några speciella grupper (målgrupper) när det gäller Resfredag?   
 

Temaserien Svenska pärlor  

• Berätta om hur du startade bloggen Resfredag och hur temaserien Svenska pärlor skapades.  

• Hur har du samarbetat med kommunerna inom temaserien?  

• Hur väljer du ut kommunerna som ska vara med i temaserien?  

• Hur tycker du samarbetet har funkat med kommunerna?  

• Har samarbetet skiljt sig något mellan kommunerna?  

• Vad har du fått för gensvar på serien ”svenska pärlor”?  

• Har du fått någon feedback från kommunerna som du samarbetat med?  

 

Influencer marketing  

• Vad tycker du det är viktigast att tänka på när man som influencer initierar ett samarbete 

med en verksamhet/ företag?  

 

Avslutande fråga 

• Har du något mer att tillägga?  

 

 


