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Sammanfattning 
Den här studien handlar om vilken betydelse en image har för en plats samt hur den skapas 
och förmedlas via marknadsföring. Det är en studie av besöksmålet Kinnekulle, ett berg som 
är beläget vid södra Vänern och tillhör Götene kommun. Turismen i området är av 
naturkaraktär med kulturella och historiska inslag. Med hjälp av intervjuer undersöks i den 
här uppsatsen hur aktörer som arbetar med destinationsutveckling av Kinnekulle marknadsför 
platsen som ett besöksmål och hur de arbetar med att skapa en image, vilken image de vill 
förmedla och marknadsföra.  

Resultatet av intervjuerna visar att marknadsföringen varierar mellan de olika 
organisationerna. Marknadsföringen sker via Internet och sociala medier, magasin, broschyrer 
samt reklam. Kinnekulles image innehåller natur-, kultur- och historiska värden. Genom att 
lyfta det unika som i det här fallet är ovanlig geologi samt kreativa entreprenörer skiljs 
destinationen från sina konkurrenter. Det är dessa egenskaper som bidrar till att Kinnekulle 
ses som ett besöksmål och en attraktiv plats tillsammans med de olika attraktioner som 
erbjuds och de kreativa entreprenörer som har utvecklat verksamhet här. Även med hjälp av 
fyra profilområden som ska genomsyra arbetet kring besöksmålsutveckling skapas en bild av 
att det är en plats med natur, utomhusaktiviteter och friluftsliv. En njutbar och aktiv plats tack 
vare många vandringsleder och ramslök som är en tillgång för måltidsturism.  

Slutsatsen är att Kinnekulle är en destination på grund av blandningen av natur, kultur och 
historia. Marknadsföringen sker i olika typer av media som Internet, TV -reklam, 
annonsering, reportage och sociala medier. Den önskvärda bilden de berörda aktörerna arbetar 
med att förmedla är Kinnekulle ”det blommande berget”. Det är en plats med unik natur och 
ha ett stort utbud av kreativa entreprenörer och aktiviteter kopplade till friluftsliv.  

Nyckelord: destination, platsmarknadsföring, platsimage 
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1. Inledning 
Höstterminen 2013 hade jag praktik på Destination Läckö-Kinnekulle AB vilka arbetar med 
destinationsutveckling i Götene- och Lidköpings kommun. Det var där jag fick idéer och 
inspiration till kommande uppsats.  

Lidköping och Götene är två kommuner som är belägna vid södra Vänern och är båda 
populära besöksmål. Det är framförallt två besöksmål som förknippas med kommunerna; 
Läckö vid Vänerns strand som hör till Lidköpings kommun och Kinnekulle, tillhörande 
Götene kommun.  

 

Figur 1. Karta (Gert Rahm, 2014).  

Kinnekulle 
Kinnekulle kallas för det blommande berget. Carl von Linné besökte en gång Kinnekulle och 
blev fascinerad av bergets rika flora. Den geologiska uppbyggnaden bidrar till de ovanliga 
växter och de varierande naturtyper som finns där. Varför Kinnekulle kallas för det 
blommande berget blir som tydligast på våren då blåsippor, körsbärsträd och andra sällsynta 
växter som Guckuskon och Drakblomman slår ut (Läckö-Kinnekulle Magasin, 2014, s. 10). 
På Kinnekulle finns flera besöksmål bland annat Munkängarna, Martorpsfallet, Hellekis 
Säteri och Falkängens hantverksby (Destination Läckö-Kinnekulle AB Affärsplan, 2013-
2015, s. 5).  
 
Redan för 500 miljoner år sedan bildades Kinnekulle och är idag en intressant plats för 
geologer. I stenbrottet finns möjlighet att se 40 meter av Kinnekulles mäktiga lager av 
kalksten som rymmer fossil av bläckfisk och kräftdjur. (Läckö-Kinnekulle Magasin, 2014, s. 
10).  

Läckö 
Kållandsö är Vänerns näst största ö. Den är belägen mitt i sjön, två mil norr om Lidköping 
och två mil söder om Värmlandsnäs sydligast spets. Ön är ett populärt och omtyckt 
besöksmål. Det är på Kållandsö som de välkända besöksmålen Spikens fiskehamn och Läckö 
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Slott finns (Läckö-Kinnekulle Magasin, 2014, s. 16). Slottet har drygt 300 000 besökare varje 
år vilket gör det till ett av Västsveriges främsta besöksmål (Destination Läckö-Kinnekulle 
AB, affärsplan 2013-2015, s. 4-5). Slottet har fått flera fina utmärkelser. 2001 valdes Läckö 
till Sveriges vackraste slott och 2013 fick Stiftelsen Läckö Slott ta emot tillväxtverkets Stora 
Turismpris (http://www.vastsverige.com/sv/lackokinnekulle/products/47168/Lacko-Slott-
Kallandso/). Här finns mängder av aktiviteter; slottsopera till mc-träffar på sommaren, 
julmarknader samt olika matevenemang som är spridda över året (Läckö-Kinnekulle Magasin, 
2014, s. 16).  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken image Kinnekulle har idag och hur 
arbetet med att skapa imagen ser ut. Vidare vill jag även studera hur imagen marknadsförs 
samt hur en förbättrad image och bättre marknadsföring kan bidra till att besöksantalet ökar.  
 

1. Vad är det som gör Kinnekulle till en destination?  
2. Vilken önskvärd bild vill aktörerna inom turismen förmedla av Kinnekulle? 
3. Vilka marknadsföringskanaler används för att marknadsföra Kinnekulle och den 

önskvärda bilden? 

Metod 

Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod är formaliserad och strukturerad. Med hjälp av denna metod är det möjligt 
att definiera de förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning som valts 
(Holme & Solvang, 1997, s. 14). Kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och 
modeller. Utifrån detta genomförs statistiska analyser (Holme & Solvang, 1997, s. 76). 
Utmärkande för kvantitativa metoder är exakthet och ringa information om många 
undersökningsenheter. Till skillnad från kvalitativa metoder är de kvantitativa systematiska 
och strukturerade (Holme & Solvang, 1997, s. 79).  

Kvalitativ metod 
Det centrala i val av kvalitativ metod är att genom insamling av information få djupare 
förståelse av problemet som studeras samt beskriva helheten (Holme & Solvang, 1997, s. 14). 
Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som är i 
centrum, till exempel av referensramar, motiv samt sociala processer och sammanhang. 
Gemensamt för detta är att de inte går att omvandla till siffror. Det som avgör val av metod är 
beroende på om det handlar om att skapa sig uppfattning av totalperspektiv eller fullständig 
förståelse, skapa hypoteser och nyansera tolkningar, bygga teorier och skapa referensramar 
eller förstå sociala processer (Holme & Solvang, 1997, s. 77). Utmärkande drag för den 
kvalitativa metoden är att forskaren eftersträvar så bra återgivning som möjligt av den 
kvalitativa variationen och är djupgående. Metoden utmärks även genom osystematiska och 
ostrukturerade observationer som intervjumall som inte har några fasta frågor eller 
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svarsalternativ. Det är det unika eller avvikande som är intressant. Det finns en deltagare eller 
aktör och forskaren får ett inifrånperspektiv (Holme & Solvang, 1997, s. 78). 

Helhetsbilden bidrar till förståelse för sociala processer. Närkontakten som skapas i 
kvalitativa metoder öppnar för bättre uppfattning av den enskildes livssituation, det så kallade 
aktörsperspektivet. En viktig del i undersökningar som baseras på sådana metoder blir att 
skapa grund för teorikonstruktion (Holme & Solvang, 1997, s. 79).  

Denna studie bygger på en kvalitativ metod bestående av intervjuer med tjänstemän som 
arbetar med att utveckla Kinnekulle på olika sätt. Val av metod i detta fall avgjordes genom 
att jag vill skapa mig en uppfattning hur de olika organisationerna bidrar till att skapa 
Kinnekulles image och se hur marknadsföringen går till.  

Min första intervju var med Eva- Maria Friberg, före detta ordförande i Mötesplats 
Kinnekulle och nuvarande ordförande i Götene Näringslivsförening. Jag blev rekommenderad 
att kontakta henne av Gunilla Davidsson, VD/turistchef som ansåg att hon var aktuell för 
intervju då hon var med och startade upp Mötesplats Kinnekulle och även varit ordförande 
där. Dessutom var hon ny ordförande för näringslivsföreningen. Efter den första intervjun 
omformulerade jag min intervjuguide för att skapa mer struktur, flyt och fler relevanta frågor.  
 
Sedan intervjuade jag två anställda på Destination Läckö-Kinnekulle AB. Först intervjuades 
Malin Fahlström som just nu arbetar som evenemangsutvecklare och som tidigare arbetat 
mycket med marknadsföring inom företaget. Jag intervjuade även Gunilla Davidsson som är 
företagets VD samt turistchef för de båda kommunerna. På grund av tidsbrist fick jag korta 
ned min intervjuguide något och även plocka ut de viktigaste frågorna. Jag fick komplettera 
frågor via mail.  
 
Jag bokade även intervjuer med tjänstemän på Götene kommun. Återigen var det Gunilla 
Davidsson som rekommenderade dem då kommunen och destinationsbolaget har nära 
samarbete vad gäller besöksmålsutveckling av Götene med Kinnekulle. Först intervjuades 
Gert Rahm som arbetar som näringslivschef på kommunen och som tidigare arbetat med 
marknadsföring. Dessutom träffade jag Juliane Thorin som är kommunutvecklare och arbetar 
med marknadsföring av Götene samt Kinnekulle.  

Avgränsning 
Som jag nämnt ovan arbetar Destination Läckö-Kinnekulle med besöksmålsutveckling av två 
destinationer. Anledningen till varför jag endast valt att skriva om Kinnekulle är dels på grund 
av mitt eget intresse för området samt nyfikenhet då jag upplever att jag har större kunskap 
och mer koppling till Läckö då jag ursprungligen kommer från Lidköping. Dels är det på 
grund av att Läckö Slott det besöksmål i området som har flest besökare. Läckö Slott är en 
stiftelse och kan marknadsföras på annat sätt och det är en attraktion, ett besöksmål som 
marknadsförs med Kinnekulle marknadsförs som en plats med många olika attraktioner.  
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Litteratursök 
Till avsnittet tidigare forskning har jag sökt i universitetsbibliotekets databas Summon. Där 
fann jag relevanta artiklar som jag valt att behandla i min studie.  

Sökord: rural marketing, rural development, rural tourism, rural tourism development, place 
branding, city branding, destination branding, destination image, place image, rural 
marketing, place marketing, rural place marketing.  

Källkritik 
När jag sökt efter tidigare forskning i universitetsbibliotekets databaser och i kurslitteratur har 
jag stött på många texter om både image och marknadsföring ur företagsekonomiskt 
perspektiv och av författare med ekonomisk bakgrund. Eftersom denna studie är av 
kulturgeografisk karaktär har jag fokuserat mig kulturgeografisk litteratur men tagit stöd från 
företagsekonomiska artiklar.  

Disposition 
Studien består av fem delar och börjar med inledning ovan. I del två förklaras teoretiska 
begrepp och tidigare forskning på området redogörs. Efter det teoretiska avsnittet redovisas 
empiriskt material. I denna uppsats består empirin av material som samlats in genom fem 
intervjuer. Genom att återberätta vad intervjupersonerna svarat på skapas en grund för analys 
som är nästkommande avsnitt. Där kopplas begrepp och tidigare forskning ihop med 
intervjusvar. I detta avsnitt redogörs även resultatet av samtliga intervjuer. Del fem är ett 
avslutande avsnitt där insamlat material och forskning återknyter till uppsatsens syfte och 
frågeställningar i en slutsats.  
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2. Teoretiska begrepp och tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör jag för relevanta begrepp samt tidigare forskning på området för att 
skapa förstålse för ämnet och för att kunna ta det vidare till empirin. För att variera språket 
används olika begrepp för samma sak. I texten beskrivs Kinnekulle som destination, 
besöksmål och plats. Image och bild syftar till samma sak.  

Destination  
Destination är ett centralt begrepp inom turismforskning men trots det saknas gemensamma 
definitioner. Istället används begreppet med olika betydelse och innebörd. Destinationer 
uppfattas som rumsliga fenomen som består av tjänster och attraktioner. Besökares beslut att 
resa påverkas av faktorer som finns i deras hemregioner och var och varför en besökare reser 
varierar mellan enskilda individer.  

Destinationer ses som organisatoriska konstruktioner som baseras på det turistiska utbudet i 
ett geografiskt avgränsat område och som uppstår genom samarbete mellan olika privata och 
offentliga aktörer inom regionen men även med utomstående aktörer. Då bildas samarbete 
mellan olika offentliga institutioner, oftast kommunen vars främsta syfte är att utveckla det 
lokala näringslivet genom turism (Müller, 2012, s. 199). 

Destinationsutveckling 
Syftet med destinationsutveckling är i de flesta fall att öka besöksantal och förbättra kvaliteten 
av produktutbudet. Arbetet kring utveckling av en destination varierar. Det är ofta samarbeten 
mellan det offentliga och det privata som eftersträvas. Medel till utvecklingsprocessen 
kommer främst från den offentliga ekonomin, bland annat medel som är till för EU:s olika 
utvecklingsprogram. Det är sällan destinationsutveckling ifrågasätts, trots att vissa regioner 
har begränsade möjligheter att etablera sig som destination på en konkurrensutsatt marknad 
(Müller, 2012, s. 202). Turismutveckling ses vanligtvis som en möjlighet att skapa nya 
arbetstillfällen och vända eventuella negativa utvecklingstrender, framförallt i 
landsbygdsområden. Teknisk utveckling och ökad internationell konkurrens på mer 
avreglerade marknader har bidragit till att många arbetstillfällen inom jordbruk, skogsbruk 
och industri har försvunnit. 1990- talets finanskris har medfört att även 
sysselsättningstillfällen inom den offentliga sektorn har minskat. På grund av detta har 
turismen pekats ut som ett område där nya arbetstillfällen kan skapas. Stadsregioner upplever 
även turismen som en viktig strategi för att locka turister och på så sätt stärka det lokala 
näringslivet (Müller, 2012, s. 200). 

På grund av globaliseringen konkurrerar regioner med varandra. Konkurrensen mellan platser 
har till viss del förorsakat att de förlorar sin unika karaktär, kanske mest på grund att 
internationella varumärkena segrat men även genom ständig kopiering av framgångsrika 
koncept. Inom destinationsmarknadsföring skapas en unik bild av destinationen men 
destinationsutveckling handlar även om att skapa nya konkurrenskraftiga regioner som kan 
konkurrera internationellt (Müller, 2012, s. 202). 
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Platsmarknadsföring 
Idag marknadsförs alla regioner. Det finns olika strategier som har sin grund i en stark 
uppfattning som återfinns inom både politik och forskning om att regioner konkurrerar med 
varandra om resurser i den globaliserade ekonomin. Med hjälp av media försöker kommuner, 
städer och regioner väcka uppmärksamhet och förmedla en positiv bild av platsen. Det gäller 
både storstadskommuner med positiv ekonomisk utveckling och mer perifera kommuner med 
strukturella problem och låga skatteintäkter. Skillnaden mellan dessa är att de riktar sin image 
mot olika målgrupper och med olika typer av argument. Om det är företag som ska lockas till 
platsen handlar det om kompetent arbetskraft, billigare lokaler och gott företagsklimat. Vill ett 
område locka nya invånare är det viktigt med attraktiva boendemiljöer, god tillgång till 
service och fritidsaktiviteter. Gäller det marknadsföring av turism lyfts attraktioner, boende 
och områdets unika karaktär fram (Heldt Cassel, 2012, s. 150). För att kunna konkurrera med 
andra regioner och städer och attrahera kapital är vanligt att lägga tonvikt på platsbundna 
egenskaper och resurser som finns i området och som är viktiga för en positiv ekonomisk 
utveckling. Detta passar väl in i dagens EU-politik där regionerna på egen hand är tänkta att 
mobilisera sina resurser för att hitta ett sätt att öka sin konkurrens (Heldt Cassel, 2008, s. 
104). Egenskaper som ofta kopplas till attraktiva regioner när det handlar om konkurrens och 
framgång, är positivt företagsklimat, socialt kapital, speciella traditioner och den lokala 
kulturen. Regionala aktörer använder dessa faktorer som ett sätt att marknadsföra positiva 
images (Heldt Cassel, 2008, s. 104). Att marknadsföra platsers och regioners attraktivitet kan 
ses som en del av en större samhällelig diskurs där regionalpolitik och regionala 
utvecklingsteorier uppfattar andra områden som konkurrenter på den globala marknaden av 
uppmärksamhet (Heldt Cassel, 2008, s. 102).  

De kommuner som har mindre gynnsamma förutsättningar för ekonomisk tillväxt använder 
sig av olika marknadsföringsstrategier. Strategierna används både för att marknadsföra 
regionen för utomstående och för att stärka den territoriella identiteten genom att skapa en 
känsla av tillhörighet. Fokus ligger på att försöka ändra bilden av platsen och skapa nya 
symboler och en positiv lokal kultur (Heldt Cassel, 2008, s. 105). 

Platsmarknadsföring är ofta förknippat med stora städer och center för industriell tillväxt eller 
som förnyelse av gamla industriområden och som främst har attraherat turister och företag. 
Nya studier i Sverige visar att platsmarknadsföringens fokus är att attrahera nya invånare 
(Heldt Cassel, 2008, s. 105). Det är framförallt små landsbygdskommuner som försöker locka 
nya invånare och lägger fokus på den fysiska miljön, rekreationsmöjligheter och kvalitet på 
tjänster inom barnomsorg i sin marknadsföring (Heldt Cassel, 2008, s. 105). 

Syssner (2012) utgår från tre antaganden vad gäller platsmarknadsföring och menar att denna 
typ av marknadsföring riktas åt flera håll samtidigt. Den riktas utåt mot besökare, kunder, 
potentiella inflyttare, investerare och handelspartners. I sammanhanget syftar 
marknadsföringen på att skapa ett starkt varumärke som många känner igen och som 
förknippas med något positivt. Platsen ses som en produkt eller vara som ska paketeras för att 
säljas till kundgrupper. Marknadsföringen riktas också inåt, mot platsens invånare. I detta fall 
syftar den till att skapa enighet, gemensam identitet och stolthet. Platsen blir då en 
referensram för känsla av tillhörighet och gemenskap. Arbetet med denna typ av 
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platsmarknadsföring är problematiskt och för med sig frågor om representation, stereotyper, 
inkludering och medborgarskap (Syssner, 2012, s. 14).  

Andra utgångspunkten är att arbetet med att förmedla en viss bild av en plats ofta är kopplat 
till ett långsiktigt och politiskt förankrat förändringsarbete. Den bild som förs ut av staden, 
kommunen eller regionen är tänkt att vara en ledstjärna i utvecklingspolitiken och kan komma 
att påverka detaljplanering, infrastruktursatsningar, budgetfrågor och andra centrala politiska 
frågor. Bilden har ytterligare viktiga mottagare- aktörer som på ett eller annat sätt 
representerar eller fattar beslut som påverkar den specifika platsen. Det kan vara 
representanter från näringslivet eller från frivilligorganisationer som folkvalda och tjänstemän 
inom den kommunala och regionala organisationen. I dessa fall blir platsen ett föremål för 
utveckling och/eller förändring och platsmarknadsföring blir en del av en mer omfattande 
styrningsstrategi (Syssner, 2012, s.15).  

Det tredje antagandet grundas i att platsmarknadsföring är en platsskapande process. Arbetet 
med att profilera och marknadsföra formar och omformar föreställningen eller bilden av 
platsen och platsen i sig. Platsmarknadsföring är endast en del av alla de omständigheter som 
formar platser och föreställningarna om dem (Syssner, 2012, s.15).  

Place branding 
Branding syftar till att beskriva verksamheter som på något sätt påverkar en plats image, 
varumärke eller anseende. Översatt till svenska skulle branding kunna kallas för 
varumärkesarbete (Syssner, 2012, s. 16). 

På grund av förändringar inom turismbranschen, ökad konkurrens och förändringar i turisters 
beteende måste destinationer ses som brands, varumärken och hanteras strategiskt. Syftet med 
branding är att skapa en unik identitet som skiljer sig från andra (Greaves & Skinner, 2009, s. 
488). Ett sätt att identifiera och differentiera destinationen är att skapa ett varumärke (brand) i 
form av namn, symbol, logga eller märke. Det medför ett löfte om en minnesvärd upplevelse 
som på ett unikt sätt associeras till destinationen. Dessutom stärker dessa fina minnen från 
upplevelsen. Ett platsvarumärke bidrar till uppfattningen som invånare och besökare har av en 
destination och ser till att destinationen får den uppskattning den förtjänar för sina styrkor och 
attribut (Maheshwari, Vandewalle & Bamber, 2011, s. 200).  

En orsak till varför intresset för branding av landsbygden som attraktiv plats har ökat kan vara 
den lokala sociala- och fysiska miljön som spelar större roll för potentiella inflyttare än 
tidigare. Ekonomiska orsaker som arbetsmarknad som ansetts vara en avgörande faktor 
utmanas. Människor flyttar i större utsträckning till attraktiva boendemiljöer. Attraktiva 
boendemiljöer kan beskrivas i både fysiska och sociala termer. Positiva associationer till 
särskild miljö är individuellt och är kopplade till tidigare erfarenheter och bakgrund. Vissa 
platser är mer attraktiva än andra. Det är ofta stora städer med universitet som växer till följd 
av inflyttning. Förutom dessa regioner har det förekommit liknande inflyttningar till 
landsbygden och till kommuner som har välkänd positiv image och attraktiva boendemiljöer 
(Heldt Cassel, 2008, s. 105). 
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Platsimage 
För att locka turister till en destination måste den associeras med positiva bilder och 
upplevelser. Därför är innehållet i en platsimage en viktig del inom destinationsutveckling. 
Image är en övergripande bild av en plats som visas utåt och som byggs upp av associationer 
kopplade till olika landskap, produktionsformer, kultur och traditioner som anses vara typiska 
för platsen (Heldt Cassel, 2012, s. 149).  

Imagen formas av människors kunskaper, erfarenheter samt av åtgärder för att skapa positiva 
bilder i marknadsföringssyfte. Vad en plats står för och vilken identitet den har kan skapas 
genom besökares egna erfarenheter, bekanta som berättat om platsen eller genom media och 
reklam (Heldt Cassel, 2012, s. 149). Skapandet av en image är en process i flera steg där 
turister utvecklar en bild av destinationen genom informationskällor. En image skapas bland 
annat med hjälp av två bilder; den organiska bilden och den inducerade bilden. Den organiska 
bilden av en plats formas främst av inte turistiska informationskällor så som 
tidningsreportage, TV, magasin, böcker, utbildning samt åsikter från familj och vänner. Den 
inducerade bilden är ett resultat av turistorganisationernas marknadsföring. Dessa processer 
skiljer sig från varandra, beroende på vilken information den potentiella besökaren har. 
Största skillnaden är den kontroll platsmarknadsförarna har. Eftersom effekterna av en image 
varierar genom olika informationskällor är det viktigt att strategier för imageskapande 
kombinerar både organiska och inducerade källor (Greaves & Skinner, 2009, s. 490).  

Platsens image är i stor utsträckning knuten till platsen som turistdestination men även andra 
aspekter kan vara betydelsefulla för den yttre helhetsbild av platsen som är allmänt känd 
(Heldt Cassel 2012, s. 149). Under vistelsen konsumerar besökaren de olika komponenter som 
destinationen erbjuder som service och attraktioner och besökarens helhetsbild av platsen 
skapas därför efter besöket och har sin grund i upplevelserna. Helhetsbilden kan vara positiv 
eller negativ och består av två huvudkomponenter (Greaves & Skinner, 2009, s. 489).  

I destinationsmarknadsföring lyfts attraktiva turistiska egenskaper som kan påverka platsens 
image. Det går inte att använda vilka argument och bilder som helst för att platsen ska framstå 
på visst sätt. För att imagen ska verka trovärdig måste associationerna inom marknadsföringen 
på något sätt vara kopplade till redan etablerade bilder och idéer om platsen som även 
förekommer i andra sammanhang. Det är viktigt att lokala aktörer använder och ger uttryck 
för imagen i sitt dagliga arbete för att en plats med smal och tydlig profil ska uppfattas som 
attraktiv. En väletablerad, smal image kan även vara en begränsning för företagare som vill 
utveckla nya produkter men som inte passar in i den allmänt kända bilden av platsen och hur 
den ska vara. Då blir det aktuellt med en förändring av imagens innehåll och en viktigt fråga 
inom destinationsutveckling är för blir förändring av innehållet i platsens image och 
undersöka vilka turistprodukter som anses vara passande i ett område. En destination med 
väletablerad image är en stor resurs för turismutvecklingen. Orter som ligger inom ett område 
med stark, väletablerad image kan ansluta sig till positivt laddade ord (Heldt Cassel, 2012, s. 
149).   
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Imagens innehåll 
För att en plats ska kunna marknadsföras måste den profileras. Då väljs ett fåtal aspekter av 
platsens identitet och egenskaper ut för att skapa en så entydig och positiv bild som möjligt. 
För att skapa en unik och smal bild väljs särskilda bilder och berättelser ut som kan 
kommuniceras utåt på ett konkurrenskraftigt sätt. Budskapet måste vara enkelt vilket gör att 
marknadsföringen ofta innehåller stereotypa beskrivningar. Landsbygdsområden med svag 
befolkningsutveckling och negativ ekonomisk tillväxt satsar mycket på marknadsföring för att 
attrahera turister och nya invånare. Då används framförallt marknadsföringsargument som 
vacker natur, friluftsliv och intressanta kulturella sevärdheter. Dessa argument är inte unika 
utan används av de flesta landsbygdskommuner. De platser som har en unik attraktion eller 
miljö som lyfts fram, ligger steget före i jakten på turister. För att ett landsbygdsområde ska 
bli en attraktiv destination krävs starka argument och överraskande associationer (Heldt 
Cassel, 2012, s. 151). 

Lokala och regionala images som bygger på marknadsföring av en specifik attraktion eller har 
unik lokal karaktär kan ses som lyckade. Turister kan lockas till ett område med unik image 
men lokalbefolkningen och lokala företagare måste bidra till att imagen uppfylls när 
besökarna är där. Om bilden av platsen inte stämmer överens med verkligheten enligt 
lokalbefolkningen kan den framstå som ytlig och påklistrad. Lokalbefolkningens attityd till 
platsens image och turismföretagares förmåga och vilja att använda sig av imagen och 
omsätta den i konkreta produkter och upplevelser har stor betydelse (Heldt Cassel, 2012, s. 
151).  

En strategi för att stärka bilden eller skapa en helt ny bild är att anspela på områdets speciella 
kultur. Det är då viktigt att den lokala kulturen i ett område ger en viss association för att den 
ska tolkas som attraktiv eller genuin. Traditioner, kulturella produkter och aktiviteter kan 
bidra till associationen. Genom att skapa säljande bilder som kan associeras till litteratur, 
konst film eller idrott kan ladda platser med nya symboliska betydelser eller förstärka redan 
etablerade bilder av området. I valet av vilka egenskaper som ska representera området 
plockas de mindre attraktiva aspekterna bort och det är enbart de egenskaper som ger rätt sorts 
signaler som väljs ut. Målet med platsmarknadsföring är främst att konstruera en så attraktiv 
image som möjlig genom att ersätta vaga eller negativa bilder som potentiella invånare, 
investerare eller besökare redan har av en plats (Heldt Cassel, 2012 s. 150).  

Attraktioner 
Attraktioner kan ses som den viktigaste komponenten i det så kallade turismsystemet. Utan 
attraktioner finns inget behov av andra turismprodukter som hotell och restauranger. Finns 
inte turism finns inte heller något behov av attraktioner. Attraktionen är en del av ett större 
system där turister och markörer ingår. Det är markörer som skapar en bild av destinationen 
eller attraktionen som visar att den är intressant och värd att besöka. Skillnaderna bland 
attraktionerna har stor betydelse och vissa attraktioner attraherar fler målgrupper medan andra 
riktar sig mot en särskild målgrupp (Hanefors & Mossberg, 2007 s. 115).  

Attraktioner förekommer i två former. Det finns permanenta attraktioner och tillfälliga 
attraktioner. De permanenta attraktionerna förekommer i tre kategorier. Stränder, grottor, 
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floder, sjöar samt flora och fauna och företeelser i naturmiljön. Den andra kategorin är av 
människan skapade byggnader, strukturer och platser som till en början inte var tänkt som 
besöksmål men som idag lockar stort antal besökare. Hit hör katedraler, kyrkor, statsägda hus, 
historiska hus och arkeologiska platser. Nästa kategori är av människan skapade byggnader, 
strukturer och platser som syftar till att tillfredsställa turistens motiv och behov. Nöjesparker, 
temaparker, safariparker, kasino, museum och spa hör till kategorin (Hanefors & Mossberg, 
2007 s. 115).  

Det finns även så kallade tillfälliga attraktioner som är evenemang av olika slag, oavsett om 
besökaren är i publiken eller deltar i evenemanget. Tillfälliga attraktioner kan vara evenemang 
som sportevenemang, musikkonserter och religiösa festivaler. Attraktioner kan dessutom vara 
av olika karaktär. Det kan vara av kultur- eller naturkaraktär eller en kombination av båda 
eller enbart uppfattas som attraktion av en turist (Hanefors & Mossberg, 2007 s. 115). 

Ett begrepp som hör ihop med attraktion är attraktivitet. Attraktivitet betyder i vilken 
utsträckning en destination, siffermässigt, attraherar besökare. Kultur, kulturarv och natur är 
viktiga resurser som bidrar till att skapa attraktivitet (Hanefors & Mossberg, 2007 s. 116).  
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3. Redovisning av empiriskt material 
I detta avsnitt redovisas insamlat material från genomförda intervjuer. I nästkommande avsnitt 
där det empiriska materialet kopplas samman med tidigare forskning och analyseras kommer 
även ett kort avsnitt ägnas åt analys av magasinet samt turistbyråns hemsida.  

Platsmarknadsföring av Kinnekulle 

Destination Läckö-Kinnekulle AB 
Destination Läckö-Kinnekulle AB är ett destinationsbolag som arbetar inom fem områden; 
besöksmålsutveckling, destinationsmarknadsföring, mottagningsservice, 
evenemangsutveckling, affärsturism och även med att stötta och utveckla företag i både 
Lidköping och Götene.  
 
Gunilla Davidsson som är VD/ turistchef upplever att turismbranschen blivit alltmer 
segmenterad efter målgrupper. Det kan bero på att mätbarhet fått större betydelse. Att ta reda 
på hur många magasin som tryckts är lätt men om det genererade gästnätter är svårare att 
mäta. Blir det mer anpassat efter målgrupp blir det även lättare att mäta effekter. Beroende på 
målgrupp varierar marknadsföringen. För att locka besökare som är intresserade av geologi 
måste marknadsföringen ske i de kanaler som de brukar använda Förutom marknadsföringen 
som riktas mot vald målgrupp förekommer även allmän marknadsföring. Den sker främst via 
den virtuella turistbyrån på Internet. Övriga marknadsföringskanaler är ett magasin om 
området som ges ut varje år, affischer samt marknadsföring på mässor. Destinationsbolaget 
har även lanserat en mobil-app och använder sig av sociala medier för att marknadsföra 
destinationen (G. Davidsson, personlig kommunikation 5 maj 2014).   

Evenemangsutvecklare Malin Fahlström tillägger att redaktionella texter med fina bilder är en 
stor del av marknadsföringen. Den mest effektiva marknadsföringen är word-of-mouth. Det är 
viktigt att besökare är nöjda med sin vistelse och talar gott om området (M. Fahlström, 
personlig kommunikation 24 april 2014).  

Kinnekulle marknadsförs som ”det blommande berget” som även används som slogan (M. 
Fahlström, personlig kommunikation 24 april 2014). Att marknadsföra en enskild attraktion 
upplevs vara begränsat. Läckö Slott som är områdets främsta besöksmål kan däremot göra det 
då det har ett tydligare innehåll än vad Kinnekulle har. Även om besökare inte vet vad Läckö 
Slott är så förstår de att det är en byggnad, förmodligen vackert, historia och kultur. På 
Kinnekulle å andra sidan är det naturen som är i fokus. Då är det viktigt att målgruppen är 
intresserad av just det besöksmålet. I dessa fall bör istället människors intressen 
marknadsföras. Exempel på detta är segmentet för geocaching (G. Davidsson, personlig 
kommunikation 5 maj 2014). Geocaching är en typ av skattjakt med GPS. Någon gömmer en 
burk eller annat liknande någonstans tillsammans med en loggbok och en penna. Koordinater 
samt ledtrådar publiceras på Internet för att ”geocachare” ska kunna finna skatten. Det 
förekommer även bytessaker (Geocaching.se) 

Geocachare finns i alla åldrar och tillhör flera olika målgrupper som har gemensamt intresse 
för geocaching. Gunilla Davidsson menar att destinationsbolaget har alla målgrupper men det 
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är framförallt whops1 som besöker Läckö-Kinnekulleområdet. En annan stor målgrupp är 
active family2 och även dinks3. Men det är framförallt whops som attraheras av det 
grundutbud som erbjuds i området.  

Ett annat sätt att marknadsföra en destination är med hjälp av måltidsturism. Den typ av 
turism kräver inte sol och fint väder utan det är maten som är reseanledningen. Måltidsturism 
är något det satsas alltmer på i Läckö-Kinnekulleområdet. Under vintermånaderna finns 
löjrom och under våren blommar ramslöken på Kinnekulle (G. Davidsson, personlig 
kommunikation 5 maj 2014).  

Götene kommun 
Liksom destinationsbolaget arbetar även Götene kommun med marknadsföring. Kommunen 
och Destination Läckö-Kinnekulle har ett nära samarbete. Gert Rahm arbetar som 
näringslivschef på Götene kommun och förklarar att till skillnad från destinationsbolaget som 
marknadsför Läckö-Kinnekulleområdet som en helhet, marknadsför kommunen endast 
Götene kommun med Kinnekulle. Det är främst boendemarknadsföring men även en del 
turistisk marknadsföring. Tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg ingår Götene en 
gemensam marknadsföring. Satsningen på E20 hade inte kunnat genomföras utan samarbete. 
Det har även förekommit gemensamma satsningar när det gäller turismen då de som besöker 
regionen inte ser kommungränserna (G. Rahm, personlig kommunikation 25 april 2014).  

Framförallt är det boendemarknadsföring som kommunen arbetar med. Juliane Thorin, 
kommunutvecklare berättar att kommunen för första gången satsat på marknadsföring med 
hjälp av TV- reklam. Det är Götene kommun med Kinnekulle som marknadsförs och företag 
har möjlighet att köpa in sig på en plats. I reklamen marknadsförs även Kinnekulle som ”det 
blommande berget” med vacker natur och aktiviteter kopplade till friluftsliv. Något som 
kommunen satsar mycket på i marknadsföringen är att lyfta fram sjönära boende i attraktiv 
miljö. Juliane Thorin förklarar att marknadsföring oftast är svårt att mäta men reklamfilmen 
har genererat många intresseanmälningar till de sjönära tomter som släpps i slutet av maj  
(J. Thorin, personlig kommunikation 25 april 2014).  

                                                           
1 Wealthy healthy older people. 45-64 år vars barn inte längre bor hemma. De är friska och har pengar som de 
gärna lägger på resor. Hämtad från http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-
kommunikation/Malgrupp/Den-globala-resenaren/WHOP/ 

2 25-54 år med minst ett barn som bor hemma. Dessa lever ofta i en stabil relation med ordnad ekonomi och 
prioriterar sin familj och sina barn. De uppskattar aktiviteter för hela familjen. Hämtad från 
http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-kommunikation/Malgrupp/Den-globala-
resenaren/Active-family/ 

3 Double income no kids. 25-44 år oftast par utan barn. De har höga krav på sina resor.  Eftersom de reser utan 
barn är de i regel flexibla på sina resor gällande vad de kan företa sig. De ser sitt resande som del av sitt 
varumärke och uppskattar de som är annorlunda. Hämtad från 
http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-kommunikation/Malgrupp/Den-globala-
resenaren/DINK/ 

 

http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-kommunikation/Malgrupp/Den-globala-resenaren/WHOP/
http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-kommunikation/Malgrupp/Den-globala-resenaren/WHOP/
http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-kommunikation/Malgrupp/Den-globala-resenaren/Active-family/
http://www.visitsweden.com/sverige/brand/Malgrupp-och-kommunikation/Malgrupp/Den-globala-resenaren/Active-family/


13 
 

Kommunen arbetar med besöksmålutveckling i viss mån men enligt Gert Rahm är det initiativ 
från privatpersoner och föreningar som har störst inflytande för besöksnäringen inom Götene 
och Kinnekulle. När förslag dyker upp fungerar kommunen som en stöttepelare och stöttar 
initiativtagarna, fångar idéer och fungerar som ett bollplank. En del av stöttningen består av 
att kommunanställda åker runt i området och tittar på de förslag och idéer som kommer från 
privatpersoner och föreningar. I år arrangeras Cykel SM med initiativ från föreningar. Det är 
viktigt att visa att de är beroende av entreprenörerna och eldsjälarna för att lyckas med att 
utveckla Kinnekulle som besöksmål (G. Rahm, personlig kommunikation 25 april 2014).  
 
Gert Rahm arbetar nära kommunens företag och berättar att det är viktigt att prioritera de 
befintliga företagen och intresset ligger i att utveckla dessa snarare än att locka nya företag. 
Samtidigt stöttas nyföretagare. Tillsammans med närliggande kommuner utgör Götene en 
arbetsmarknadsregion vilket betyder att flytta företag från en kommun till en annan inte är 
aktuellt. Vill företag av någon anledning flytta till Götene finns goda möjligheter då det finns 
gott om mark. Under en period pågick arbete med att få till en handelsetablering vid E20 men 
på grund av de stora konkurrenterna Stallsiken i Skövde och Änghagen i Lidköping minskade 
viljan att satsa (G. Rahm, personlig kommunikation 25 april 2014).  

Inom Götene kommun har en näringslivsförening bildats. Föreningen arbetar med att försöka 
finnas till för skolan som näringsliv, för handeln och har nära samarbete med kommunen. 
Evamaria Friberg är ordförande i föreningen. Hon förklarar att det i mindre kommuner är 
lättare att skapa ett sammanhållande näringslivsklimat och av Sveriges 290 kommuner 
hamnar Götene på topp 20. Föreningen arbetar mycket med att skapa ett gott företagsklimat. 
För att behålla ett levande centrum och få människor att handla lokalt måste alla små orter 
slåss. Därför har ett shoppingkort lanserats för att främja centrumhandeln i Götene. Det bidrar 
till att butikerna slipper annonsera och ha egna kuponger (E. Friberg, personlig 
kommunikation 24 april 2014).  

När föreningen bildades för cirka 14 år sedan beslöt de sig att skapa något som kunde få 
internationell utnämning och ett evenemang som skulle sätta Kinnekulle på både den 
regionala och nationella kartan. Nu är båda dessa mål uppfyllda; utnämningen Biosfärområdet 
Vänerskärgården och Vårrundan Kinnekulle. Till Vårrundan lockas många besökare från hela 
Västsverige, många besökare åker från Trollhättan och Uddevalla, Borås och Göteborg men 
även från andra städer i hela landet. Det är många som bor i området kring Götene som bjuder 
hem bekanta under helgen då Vårrundan äger rum och det har blivit en anledning att bjuda hit 
gäster (E. Friberg, personlig kommunikation 24 april 2014).  

Mötesplats Kinnekulle 
Evamaria Friberg har tidigare varit ordförande i Mötesplats Kinnekulle och är fortfarande 
mycket aktiv i föreningen. Föreningen startades 2003 med syftet att genomföra evenemanget 
Vårrundan Kinnekulle som är ett konst- och konsthantverksevenemang. Till en början var det 
35 aktörer inblandade och i år är det runt 100 aktörer som är med, spridda runt om i Götene 
kommun. Dessa visar på en mångfald av de entreprenörer som har sin verksamhet inom 
kommunen. Föreningen arbetar även med ett liknande upplägg av evenemang till hösten som 
fått namnet Returrundan Kinnekulle och som handlar om bland annat renovering och 
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byggnadsvård. Marknadsföring av Vårrundan Kinnekulle sker med hjälp av ett fullt program. 
Evamaria förklarar att det är viktigt att Kinnekulle finns med i evenemangets namn då det är 
det främsta besöksmålet i Götene. Vårrundan Kinnekulle är evenemangets varumärke. Med 
100 aktörer är det lätt att sprida informationen till övriga kommuner i Skaraborg och 
Västsverige. På Facebook har de strukturerad marknadsföring där alla programpunkter finns 
med och ska delas. Dessutom sätts affischer upp i området och en del annonsering 
förekommer, bland annat i GP (E. Friberg, personlig kommunikation 24 april 2014).  

Kinnekulles image 
Destinationsbolaget arbetar med fyra profilområden som de vill förstärka; historia, Vänern, 
njutbart och aktivt, design och hantverk. Av dessa fyra går tre att kopplas till Kinnekulle; 
hantverk och historia samt njutbart tack vare ramslöken som är stor tillgång för måltidsturism. 
Aktivt finns potential för utveckling då vandring är populärt. Kinnekulle har mycket bra 
vandringsleder (G. Davidsson, personlig kommunikation 5 maj 2014). Malin Fahlström 
tillägger att profilområdena ska finnas i åtanke vid bland annat evenemangsplanering och 
även i andra delar av verksamheten (M. Fahlström, personlig kommunikation april 2014).  
 
Gunilla Davidsson berättar att det är möjligt att profilera en destination för att skapa en viss 
bild men att imagen skapas av mottagaren och med hjälp av de ovannämnda profilerna skapas 
en bilden av Kinnekulle som besöksmål (G. Davidsson, personlig kommunikation 5 maj).  
 
Med hjälp av profilerna, magasinet samt redaktionella texter skapas Kinnekulles image. I 
dessa texter lyfts även det unika med Kinnekulle som vandringsleder, ramslök och naturen. 
Det är framförallt den unika geologin, Vänern, ramslök och sällsynta orkidéer som gör att 
Kinnekulle skiljer sig från andra liknande platser (M. Fahlström, personlig kommunikation 24 
april 2014).  
 
Gunilla Davidsson, Evamaria Friberg och Juliane Thorin delar samma uppfattning vad det är 
som gör Kinnekulle unikt. Kyrkorna är en unik egenskap. Dessutom är antalet aktörer och 
mångfalden av dessa en viktig del i Kinnekulles image (G. Davidsson, personlig 
kommunikation 5 maj 2014, E. Friberg, personlig kommunikation 24 april 2014 & J. Thorin, 
personlig kommunikation 25 april 2014).  Tack vare många aktörer erbjuds stort utbud och 
det finns något för alla. Det i kombination med att det är en attraktiv och historiska plats gör 
Kinnekulle till ett besöksmål (G. Davidsson, personlig kommunikation 5 maj 2014).  
 
Götene kommun arbetar inte efter någon strategi för att förmedla viss image. Juliane Thorin 
förklarar att den bild de vill förmedla är ett kreativt och hållbart område som de vill arbeta 
vidare med. Hon menar också att det även viktigt att fortsätta använda ”det blommande 
berget” eftersom det är på grund av flora och fauna som Kinnekulle är känt och det vill 
kommunen trycka på i marknadsföringen och fortsätta utveckla evenemang och produkter 
som kan kopplas till imagen (J. Thorin, personlig kommunikation 25 april 2014).  
 
Gert Rahm upplever Kinnekulle som en underutnyttjad tillgång. Många är försiktiga med att 
dela med sig. Det handlar om att erbjuda något unikt och det unika med Kinnekulle är natur, 
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kultur och historia. När det kommer till turisternas bild så är Kinnekulle mer känt än Götene 
och namnbyte på kommunen har diskuterats (G. Rahm, personlig kommunikation 25 april 
2014).  
 
I näringslivsföreningen har frågor kring image kommit upp. Där har det diskuterats att sätta 
upp en skylt på E20 för att visa att Götene med Kinnekulle finns här. Då kom tankarna om 
vad som skulle stå på skylten, vad ska den förmedla?  Det är viktigt med gemensam målbild 
men det saknas vad gäller imageskapandet. Slogans har förekommit men riktas snarare mot 
potentiella inflyttare än turister. Sedan finns det en koppling mellan att locka hit förstagångs 
besökare, som kan leda till inflyttning och så småningom etablera verksamhet. Det har visat 
sig att kommuninvånarna är positiva till turism och ser kopplingen mellan besök, 
arbetstillfällen, intäkter och en levande landsbygd. För att arbeta vidare med image har 
kommunen anställt en informationsstrateg som ska arbeta vidare med detta (G. Rahm, 
personlig kommunikation 25 april 2014).  

Kinnekulle som besöksmål 
Samtliga fem intervjupersoner är överens om att det som gör Kinnekulle till ett besöksmål är 
natur, kultur och historia.  

Evamaria Friberg utvecklar sitt svar och berättar att den stora variationen attraktioner, god 
mat på flera restauranger och att det finns lite av allt är det som gör Kinnekulle till ett 
besöksmål. Några av de välbesökta attraktionerna är bland annat Hellekis Säteri, Kinnekulle 
utsiktstorn, Kinnekullegården, Falkängens hantverksby, stenbrottet och de många kyrkorna 
(Evamaria Friberg, personlig kommunikation 24 april 2014).  

Gunilla Davidsson ser Kinnekulle som ett besöksmål på två olika sätt. Hon menar att det hela 
Kinnekulle kan ses som ett besöksmål eller de enskilda besöksmålen, attraktionerna och 
fortsätter att Kinnekulle kan liknas vid ett smörgåsbord. Ett smörgåsbord av olika 
entreprenörer, besöksmål och natur- och kulturmiljöer som tillsammans gör området attraktivt 
(G. Davidsson, personlig kommunikation 5 maj 2014).  
 
Inför framtiden finns det flera visioner för utvecklingen av Kinnekulle. Det finns önskemål att 
skapa ett paraplyprojekt som liknar Kållandsö Året Runt. Dessutom finns en vision om att 
skapa ett besökscentra med boende utifrån biosfärperspektiv och även att skapa ett nav för 
besöksnäringen (G. Davidsson, personlig kommunikation 5 maj 2014, J. Thorin, personlig 
kommunikation 25 april 2014 & G. Rahm, personlig kommunikation 25 april 2014). 
Svårigheten är att hitta boendeform som passar in och fokus ska ligga på hållbarhet (J. Thorin, 
personlig kommunikation 25 april 2014).  
 
Juliane Thorin ser ett behov att samla alla Kinnekulles aktörer och satsa mer på affärs- och 
kompetensutveckling samt utveckla hobbyverksamheter till affärsverksamhet. Gert Rahm 
tillägger att de nu arbetar med att utveckla de kreativa näringar som finns och göra dessa mer 
affärsmässiga, hitta intäktsmöjligheter och på så sätt försöka locka fler att etablera sina 
verksamheter på Kinnekulle. Denna åsikt delas av Evamaria Friberg som menar att ett 
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alternativ inför framtiden skulle vara kommersialisering av de produkter som finns på 
Kinnekulle.  
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4. Analys av empiriskt material 
I detta avsnitt kopplas insamlat material från tidigare avsnitt ihop med tidigare forskning och 
begrepp Jag har även analyserat bilder som finns turistbyråns hemsida samt magasinet som tas 
upp i detta avsnitt.  

Marknadsföring av Kinnekulle 
Marknadsföring av en plats riktas mot tre olika målgrupper men även mot ett områdes 
invånare. De tre målgrupperna är besökare, företag samt nya invånare. Olika typer av platser 
riktar sin image mot olika målgrupper och använder sig av olika argument. Vill en plats 
attrahera företagsetableringar är det viktigt att det finns kompetent arbetskraft, billiga lokaler 
och ett gott företagsklimat. Attraktiva boendemiljöer, tillgång till service och fritidsaktiviteter 
är viktiga faktorer som en plats bör beakta om det är nya invånare som ska lockas. I den 
turistiska marknadsföringen lyfts attraktioner, boende och områdets unika karaktär.  
Destination Läckö-Kinnekulle marknadsför området för att främst locka besökare medan 
Götene kommun fokuserar på boendemarknadsföring för att attrahera invånare men det 
förekommer även en del turistisk marknadsföring.  

Platsmarknadsföring har tidigare främst förknippats med större städer och industriell tillväxt.  
Nya studier visar dock att fokus nu är att locka nya invånare och att det framförallt är 
landsbygdskommuner som lyfter den fysiska miljön och rekreationsmöjligheter i sin 
marknadsföring. För att locka invånare till Götene med Kinnekulle har kommunen 
marknadsfört sjönära boende i attraktiva miljöer med hjälp av TV -reklam och med 
broschyrer där det finns citat från tidigare inflyttare som berättar varför det flyttat dit. Det är 
främst naturen och friluftslivet som lockar. En del i platsmarknadsföring är att locka företag. 
Det är något som varken destinationsbolaget eller kommunen. Kommunen väljer att prioritera 
de befintliga företagen och ser till att utveckla dem och arbetar med kompetensutveckling. 
Näringslivsföreningen inom Götene kommun arbetar nära skolan som näringsliv och för 
handeln. Götene hamnar på topp 20 av Sveriges 290 kommuner vad gäller sammanhållande 
näringslivsklimat.  

Destinationsbolaget använder sig av flera olika marknadsföringskanaler för att marknadsföra 
Läckö-Kinnekulle området. Beroende på vilken målgrupp marknadsföringen riktas mot 
varierar marknadsföringen. Den främsta kanalen är företagets hemsida. Förutom hemsidan har 
de även lanserat en mobil-app och använder sig av sociala medier. Dessutom ger de ut ett 
magasin om området och arbetar med att få fram redaktionella texter. Olika mässor som de 
deltagit på är också exempel på en marknadsföringskanal. Till skillnad från 
destinationsbolaget har kommunen färre marknadsföringskanaler. Nytt för året är deras TV- 
reklam som bland annat marknadsför företag och sjönära och attraktiva boendemiljöer för att 
locka inflyttare. För sjönära boende har de tryckt upp en broschyr med citat från tidigare 
inflyttare om varför de flyttat dit. Gemensamt för både destinationsbolaget och kommunen är 
att de båda marknadsför Kinnekulle som ”det blommande berget”. Eftersom turismbranschen 
blivit alltmer målgruppssegmenterat har destinationsbolaget börjat marknadsföra människors 
intressen framför en attraktion, som till exempel geocaching.  
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Marknadsföring av en plats bidrar till skapandet av två olika bilder platsen. Destination 
Läckö-Kinnekulle skapar den inducerade bilden av Kinnekulle som är ett resultat av de 
ovannämnda marknadsföringsaktiviteterna. Den organiska bilden av en plats skapas av icke 
turistiska organisationer som i detta fall kan vara kommunen då deras fokus inte 
huvudsakligen ligger på turistisk marknadsföring.  

Evenemang som arrangeras på Kinnekulle marknadsförs ofta för sig. Vårrundan Kinnekulle 
marknadsförs genom annonsering, program över evenemanget samt med hjälp av Facebook.  
som bland annat Vårrundan marknadsförs ofta för sig men i en kombination med naturen och 
helheten. Ett varumärke syftar till att beskriva verksamheter som påverkar en platsimage. 
Vårrundans varumärke är Vårrundan Kinnekulle då namnet i sig skapar associationer till 
platsen.  

Kinnekulles image 
För att attrahera turister måste en destination associeras med positiva bilder. Image är en 
övergripande bild av en plats som visas utåt och som byggs upp av associationer kopplade till 
olika egenskaper som anses vara typiska för platsen. För att marknadsföra en destination 
måste den även profileras. Kinnekulle profileras som det blommande berget och tillsammans 
med destinationsbolagets profilområden skapas en tydlig bild av området. En väletablerad 
image kan ses som en begränsning för företagare som vill utveckla produkter som inte passar 
in i den etablerade bilden av platsen och om inte den förväntade bilden stämmer överens med 
den verkligen bilden kommer besvikelse att uppstå. Detta är inte ett problem för Kinnekulle 
då aktörerna är medvetna och destinationsbolagets profilområden och även för att det är en 
viss målgrupp som lockas till området.  

En image av en plats formas av dess besökare och för att skapa så trovärdig image som 
möjligt bör marknadsföringen kunna kopplas till den bild som redan finns. 
Destinationsbolagets fyra profilområden kan fungera som en ledstjärna och kan hjälpa 
befintliga och potentiella aktörer att koppla sina respektive verksamheter till Kinnekulles 
redan etablerade bild och på så sätt förstärka den. För att skapa en unik bild väljs 
konkurrenskraftiga bilder och berättelser. Budskapet måste vara enkelt vilket Kinnekulles 
budskap är. När landsbygdsområden marknadsför sig för att locka besökare och nya invånare 
lyfts ofta vacker natur, friluftsliv och kultur. Dessa argument används av många 
landsbygdskommuner vilket innebär att det som är unikt bör lyftas fram för att kunna 
konkurrera med liknande platser.  

För att särskilja en destination från sina konkurrenter i marknadsföringen är det viktigt att 
lyfta det unika. Det gör både destinationsbolaget, kommunen och även Mötesplats Kinnekulle 
i sin marknadsföring. Gemensamt för samtliga är att det unika som lyfts är naturen. I sitt 
magasin skriver destinationsbolaget om flera sällsynta växter som orkidéer och ramslök. De 
unika går även att koppla till tre av fyra profilområden; njutbart och ramslök, historia tack 
vare alla de kyrkor som finns på Kinnekulle samt hantverk på grund av de kreativa invånarna. 
I sin boendemarknadsföring lyfter kommunen återigen naturen som unikt. Mötesplats 
Kinnekulle som marknadsför Vårrundan i ett program där samtliga aktörer räknas upp och en 
förklaring av evenemanget och skapar förståelse och en bild för kreativiteten som tycks finnas 
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där. Samtliga aktörer anser det viktigt att lyfta mångfalden bland aktörerna i imagen som 
anses vara unikt. Vad som är intressant är att varken kommunen eller destinationsbolaget 
använder sig av någon strategi för att skapa en önskvärd bild. På grund av marknadsföringen 
skapas den automatiskt genom texter och bilder.  

Näringslivsföreningen har diskuterat en skylt på E20 för att visa att Götene och Kinnekulle 
finns här. Just nu finns ingen gemensam målbild för vad den skylten ska förmedla. Slogans 
har förekommit men riktas främst mot inflyttare. Kommunen ska arbeta vidare med image 
och har anställt en informationsstrateg som ska föra arbetet framåt.  
 
Efter att ha läst på om området trodde jag att arbetet med att skapa en image av en plats var en 
större del av företagens marknadsföring. När jag genomfört samtliga enomförda intervjuer 
fick jag däremot intrycket att bilden skapas omedvetet. För att ge exempel marknadsför 
destinationsbolaget Kinnekulle via bland annat magasinet och redaktionella texter och där 
lyfts den unika naturen och de attraktioner som finns. Även via bilderna skapas en bild och 
association. Ytterligare en faktor som jag anser kan spela roll för Kinnekulles image är läget 
vid Vänern. Den är inte unik för Kinnekulle men skapar positiva associationer. Jag tror att det 
finns potential att utveckla turismen genom att ta hjälp av Vänern.  

Analys av magasin och broschyr 
Under arbetets gång har jag studerat destinationsbolagets magasin, en broschyr om 
Kinnekulle samt artiklar på turistbyråns hemsida för att undersöka vad det är som lyfts fram i 
de olika marknadsföringskanaler som används. I broschyren jag studerat finns en stor karta 
över Kinnekulle där bland annat vandringsleder, naturreservat och sevärdheter finns utmärkta. 
Dessutom beskrivs områdets natur, flora och fauna, bergarter och historia (Mogol, 2007). De 
unika egenskaperna.  

I Destination Läckö- Kinnekulle AB magasin för 2014 marknadsförs hela Läckö-
Kinnekulleområdet i olika texter med tillhörande bilder. På framsidan skapas direkt en 
uppfattning om området. De tre främsta besöksmålen Läckö Slott, Kinnekulle samt 
Rörstrands center presenteras med hjälp av varsin rubrik. Årets magasin har temat njutbart 
och aktivt som är ett av fyra profilområden. Bilden på framsidan föreställer en aktiv individ 
som paddlar precis vid kanten nedanför Läckö Slott passar väl magasinets tema. Magasinet 
består av flera texter om besöksmål eller med olika teman. Första texten handlar bland annat 
om måltidsturism då ramslöken nämns. Kinnekulle har ett eget uppslag. På bilderna finns 
Ramslöken, orkidéer och andra bilder av naturen samt utsiktstornet. Textmässigt handlar det 
även här om natur, kultur och historia samt friluftsliv och aktiviteter (Destination Läckö-
Kinnekulle AB Magasin 2014).  

 Figur 2. Guckoskon. Hämtad från Västsveriges hemsida.  
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På turistbyråns hemsida finns det möjlighet att söka efter besöksmål, aktiviteter eller boende 
etc. Då dyker det upp en artikel samt en eller flera bilder. Textmässigt liknar dessa artiklar de 
texter som finns i magasinet.  

 

Figur 2. Hellekis Säteri. Hämtad från Västsveriges hemsida.  

Besöksmålet Kinnekulle  
Efter genomförda intervjuer upplever jag att samtliga ansåg att Kinnekulle är ett besöksmål 
och attraktiv plats på grund av blandningen natur, kultur och historia samt den unika geologin 
och sällsynta växter är ytterligare en bidragande orsak.  

Attraktioner är en viktig komponent i turismsystemet. Dessa förekommer i två former, 
permanenta och tillfälliga. Flora och fauna och stränder är permanenta attraktioner, liksom 
byggnader som skapats av människan men som till en början inte var tänkt som besöksmål 
som bland annat kyrkor. Även byggnader som skapats av människan just för att locka 
besökare räknas som permanent attraktion. Hit hör nöjesparker, museum och spa bland annat. 
Tillfälliga attraktioner är evenemang och finns i flera former, bland annat sportevenemang 
eller musikkonserter. Det kan vara av naturkaraktär, kulturkaraktär eller en blandning. På 
Kinnekulle finns samtliga attraktioner i form av kyrkor, utsiktstorn och tillfälliga attraktioner 
som Vårrundan Kinnekulle och Cykel SM.  

Framtiden för Kinnekulle som besöksmål ser ljus ut. Det finns det flera visioner hos de olika 
organisationerna. Ett önskemål är att skapa ett paraplyprojekt för Kinnekulle som liknar 
Kållandsö Året runt. En vision som delas av destinationsbolaget, kommunen samt 
näringslivsföreningen och Mötesplats Kinnekulle är att skapa ett besökscentra med boende 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det gäller då att hitta ett boende som passar in på Kinnekulle 
och som kan bidra till att stärka bilden av området. Dessutom önskas en kommersialisering av 
Kinnekulles produkter. Vad gäller evenemang ser jag potential att utveckla fler evenemang än 
de som redan arrangeras. För att fortsätta förmedla den positiva image, som jag ändå vill påstå 
att Kinnekulle har, utveckla evenemang med koppling till de fyra profilområdena. Precis som 
intervjupersonerna anser även jag att det är viktigt att stötta och utveckla alla de entreprenörer 
som finns och arbeta än mer med att hitta kreativa idéer hos privatpersoner, föreningar eller 
företag.  
 
Visionen om att skapa ett besökscentra som kan bli ett nav för turismen är definitivt något jag 
håller med om. I och med att Kinnekulle är ett så pass stort område med många olika 
attraktioner anser jag, precis som flera av intervjupersonerna att det vore bra att samla ihop 
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turismen på något sätt. Besökscentra i form av boende och andra faciliteter skulle göra sig bra 
där. Svårigheten med det är vart det skulle placeras och att hitta en boendeform som passar in.  
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5. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka vilken image Kinnekulle har idag och hur aktörerna 
arbetar med att förmedla en viss image. Med hjälp av genomförda intervjuer kan jag redogöra 
för hur skapandet av Kinnekulles image ser ut och även hur det marknadsförs.  

Vad är det som gör Kinnekulle till en destination?  
Det som gör Kinnekulle till en destination är blandningen av natur, kultur och historia. 
Kinnekulle har många olika besöksmål, kreativa entreprenörer och vacker natur som 
tillsammans bidrar till Kinnekulles attraktivitet. Det finns många attraktioner att besöka, både 
permanenta som utsiktstornet, stenbrottet och hantverksbyn samt tillfälliga evenemang som 
Vårrundan Kinnekulle. Kinnekulle i sig kan ses som ett besöksmål men även de enskilda 
besöksmålen och attraktionerna gör Kinnekulle till en destination.  

Vilken önskvärd bild vill aktörerna inom turismen förmedla av Kinnekulle? 
En image är en bild av en plats som skapas av mottagaren och förmedlas via media. På grund 
av att regioner konkurrerat med varandra är det viktigt att lyfta det unik för att skilja en 
destination från en annan. Med hjälp av den allmänna marknadsföringen skapas en bild av 
Kinnekulle. I texter lyfts det unika samt vandringsleder och aktiviteter kopplade till friluftsliv. 
De fyra profilområden kan även bidra till imagen. Det unika med Kinnekulle är den vackra 
naturen, ovanlig geologi och den långa historien. Även de kreativa entreprenörerna och 
mångfalden bland dem anses vara typiskt för Kinnekulle. Dessutom är området en del av 
Biosfärområdet Vänerskärgården För att arbeta vidare med image har kommunen anställt en 
informationsstrateg. Det är även ovanstående egenskaper som bidrar till att Kinnekulle är ett 
besöksmål. Kinnekulle marknadsförs som ”det blommande berget”. Både av 
destinationsbolaget samt Götene kommun.  

Vilka marknadsföringskanaler används?  
Marknadsföringen varierar mellan de olika organisationerna. Destinationsbolaget arbetar med 
marknadsföring via olika kanaler beroende på målgrupp. Förutom den målgruppsanpassade 
marknadsföring förekommer även med marknadsföring på företagets hemsida, magasin, PR-
material och med hjälp av sin mobil-app. Dessutom använder de sig av sociala medier. 
Dessutom deltar de på mässor i marknadsföringssyfte. Ett annat sätt att marknadsföra en 
destination är med hjälp av måltidsturism som det satsar alltmer på i Läckö- 
Kinnekulleområdet. Under vintermånaderna finns löjrom i Spiken och under våren blommar 
ramslöken på Kinnekulle. I dessa fall är det maten som är reseanledningen och är inte 
beroende av väder. Den typ av turism kräver inte sol och fint väder utan det är maten som är 
reseanledningen.  
 
Kommunen riktar sin marknadsföring åt potentiella inflyttare snarare än turister och arbetar 
mycket med boendemarknadsföring som består av TV- reklam samt broschyrer med citat från 
tidigare inflyttare. Att människor pratar gott om området som kallas för word-of-mouth är den 
mest effektiva marknadsföringen. Götene kommun arbetar en del med marknadsföring 
gentemot företag arbetar kommunen men de satsar främst på att utveckla och stärka de 
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befintliga företagen. Mötesplats Kinnekulle marknadsför endast de evenemang som 
föreningen arrangerar. Det sker via program, annonsering och på Facebook.  
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http://www.vastsverige.com/sv/lackokinnekulle/products/44856/Kinnekulle-det-blommande-berget/
http://www.vastsverige.com/sv/lackokinnekulle/products/44856/Kinnekulle-det-blommande-berget/
http://www.geocaching.se/?page=contentpages/gcsewhatis
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
• Vad är Mötesplats Kinnekulle? Destination Läckö-Kinnekulle? Götene kommun? 
• När tillträdde du som ordförande i Mötesplats Kinnekulle? Marknadsassistent? 

Näringslivschef? Kommunutvecklare? 
• Vad arbetar organisationen med? 
• Inom vilka områden? 
• Vad har du för bild av Kinnekulle som besöksmål? 
• Vilken bild har besökare av Kinnekulle? 
• Vad har lokalbefolkningen för bild av Kinnekulle? 
• Hur arbetar ni med att marknadsföra Kinnekulle? 
• Vilka målgrupper riktas marknadsföringen till? 
• Vilka typer av evenemang anordnas på Kinnekulle? 
• Vad är det som gör Kinnekulle till attraktiv plats? 
• Hur arbetar ni för att skapa en viss bild av Kinnekulle? 
• Vad har ni för framtida visioner för Kinnekulle som besöksmål? 
• Hur samarbetar ni med andra aktörer inom turismbranschen för att utveckla 

Kinnekulle som besöksmål?  
• Hur viktigt är det med gott samarbete? 
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Appendix 
Destination Läckö-Kinnekulle är ett destinationsbolag för kommunerna Götene och 
Lidköping. Bolaget ägs av de båda kommunerna som är majoritetsägare men även 
näringslivet privatpersoner och föreningar (G. Davidsson, personlig kommunikation 5 maj 
2014).  
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