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Examinator: Kaisa Lund 
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Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är att undersöka hur platser arbetar med varumärkesbyggande i en 
konkurrenskraftig miljö. Med detta syfte som bakgrund formuleras följande tre 
forskningsfrågor med fokus på platsvarumärke:  

1. Hur påverkar ledarskap och styrning ett varumärke för en plats?  

 2. Hur påverkar samverkan och partnerskap ett varumärke för en plats?  

3. Vilka faktorer utmärker upprätthållandet av ett enhetligt varumärke för en plats? 

Metod: 
Uppsatsen är utformat utifrån en kvalitativ forskningsmetod och utgår ifrån en deduktiv 
ansats med induktiva inslag. Studiens empiriska data utgörs av tolv semistrukturerade 
intervjuer. Urvalet av dessa respondenter grundas i deras erfarenhet och kunskap inom 
forskningsområdet vilket hjälper besvarandet av uppsatsens syfte.  

Slutsats:  
Under uppsatsens gång har vi kunnat utläsa att ledarskap, styrning, samverkan och 
partnerskap är av hög vikt för ett konkurrenskraftigt platsvarumärke. Vidare påvisar 
studien att platsvarumärken bör sträva efter att vara heterogena då platser kan visa på en 
rik och mångfacetterad bild. 

Nyckelord:  
Platsvarumärke, platsvarumärkesbyggande, samverkan och samarbete, ledning och 
styrning, enhetligt platsvarumärke 
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Abstract 
 

Titel: Everyone for the destination, a destination for everyone- A qualitative research 
about leadership and cooperation towards a coherent brand. 

Authors: Petra Arvidsson, Evelina Sjöberg, Julia Svalling 

Tutor: Lasse Johansson  

Examiner: Kaisa Lund 

Subject: Bachelor thesis, 15 credits. Business Administration III – Marketing. Linnaeus 
University Spring 2017  

 

Purpose and research question:  
The aim of this thesis is to research how places work with branding in a competitive 
environment. With this purpose as a background, the following three research questions 
are formulated with a focus on placebrand: 

1. How does leadership and controlling effect the brand for a place? 

2. How does cooperation and partnership effect the brand for a place? 

3. What factors distinguish the managing of a coherent brand for a place?  

Method:  
Our thesis is based on a qualitative research method with a deduction approach with 
inductive elements. The empirical data comes from twelve semi- structured interviews. 
The selection of the respondents is based on their experience and knowledge about the 
research subjects, which also helps us answering the purpose of the study. 

Conclusion:  
During the course of the thesis we have been able to state that leadership, controlling, 
collaboration and partnerships are of great importance for a competitive place brand. 
Furthermore, the study shows that place brands should strive to be heterogeneous as 
places can show a rich multifaceted image. 
 
Keywords:  
Place brand, place branding, leadership and controlling, cooperation and partnership, 
coherent brand 
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1  Inledning 
I studiens första kapitel kommer läsaren introduceras till ämnet genom en bakgrund. 

Därefter presenteras en introduktion till studiens problematisering, syfte samt 

frågeställning för att ge läsaren en tydlig bild av studiens huvudsakliga fokus. Slutligen 

tydliggörs studiens avgränsningar samt begrepp.   

 
1.1  Bakgrund 

 

“Utan platsvarumärke kan jag lägga mig i skuggan och tyna bort” 

(Johnson 2017-04-21)  

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2017) har Sverige 21 län, 25 landskap och 290 kommuner 

och då inkluderas inte mindre orter, landsbygden, naturområden och mindre 

tillflyktsorter. Dessutom är Sverige ett av många länder i Europa och konkurrerar därför 

med tusentals städer, regioner och destinationer världen över. Av alla Sveriges städer 

benämns 15 procent som stora städer vilket betyder att de övriga 85 procent av städerna 

räknas som små (Statistiska Centralbyrån, 2017). Svanström (2015) menar att dessa 

städerna inte lika naturligt har en dragningskraft på grund av den urbanisering som skett. 

Författaren menar att detta har resulterat i att arbeten, skolor och besöksnäring centrerats 

kring de stora städerna. Baker (2012) poängterar att det därför inte är konstigt att mindre 

och mellanstora städer finner det svårt att synas och höras på den globala marknaden. 

Citatet ovan är därför mer sant än någonsin.  

 

Hankinson (2009) och Anholt (2009) förklarar att länder, städer och regioner konkurrerar 

om varandras resurser, företagsamhet, investeringar, besöksnäring och invånare, vilket 

har satt en allt större press på platsens attraktions- och konkurrenskraft. Vidare menar 

Anholt (2009) att platser utöver detta även ska utveckla en miljö som upprätthåller ett 

ekonomiskt och affärsmässigt syfte. Moilanen och Rainisto (2009) menar att det krävs att 

städer och kommuner utvecklas till en attraktiv plats att bo, leva och besöka för att 

upprätthålla ett ekonomiskt och affärsmässigt syfte. 

 

Frågan är vad som krävs för att människor ska välja mindre orter framför större städer 

som anses kunna erbjuda allt. Anholt (2009) menar att det inte räcker med att erbjuda 
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logi, restauranger eller aktiviteter, det krävs ett starkt varumärke. McCabe (2014) 

förklarar att idag är även turister mer sofistikerade och kunniga och Pike (2012) menar 

att turisters ökade valmöjligheter har gjort dem bortskämda. Virgo och de Chernatony 

(2006) förklarar att konkurrensen mellan platser har lett till att marknadsföring av en plats 

har blivit extremt viktigt. Zenker och Beckmann (2013) menar att skapa ett starkt, 

enhetligt och unikt varumärke som skiljer platsen från konkurrenterna och som kan locka 

de många målgrupperna är problematiskt. Anholt (2009) och Morgan och Pritchard 

(2014) förklarar att platsvarumärket innehar många olika roller och menar att genom 

platsvarumärket ska, som nämnt ovan, locka potentiella invånare, företag och besökare 

men även tillfredsställa de befintliga invånarna, aktörerna och intressenterna.  

 

Platser är komplexa och omfattar ett flertal aktörer och intressenter vilket leder till en 

problematik kring platsvarumärkets uppbyggnad (Neamtu & Leuca, 2007; Go & Govers, 

2000; Herget, Petru & Abrham, 2015). Anholt (2009) förklarar att det är nödvändigt för 

platser att hantera och engagera aktörer och intressenter i sitt varumärke eftersom det har 

kommit att bli avgörande för platsvarumärkets konkurrenskraft. Pike (2012) menar att 

aktörer och intressenter på lokal nivå kan ha en påverkan på den lokala konkurrenskraften 

och att de i samförstånd har möjlighet till att skapa en attraktiv plats. Vidare förklarar 

författaren att en enstaka lokal aktör eller intressent kan ha en enorm inverkan på 

kommunens konkurrenskraft gentemot andra kommuner. Baker (2012) föreslår att platser 

som vill utveckla sin bild genom besöksnäring och ekonomisk utveckling först bör ställa 

sig frågan; vad vill vi bli igenkända med? medan Morgan och Pritchard (2014) hävdar att 

platser bör fråga sig; vad ska vi göra för att vår plats ska bli mer tilltalande, mer igenkänd 

och mer synlig?  

 

1.2  Problemdiskussion 
En ständig konkurrens mellan platser har resulterat i att ett nytt område inom 

marknadsföring har vuxit fram, place branding (Govers & Go, 2009). Moilanen och 

Rainisto (2009), Govers och Go (2009) och Dinnie (2011) belyser att place branding är 

präglat av en komplexitet där processen består av åtskilliga svårigheter. Moilanen och 

Rainisto (2009) förklarar även att trots att place branding till viss del skiljer sig från de 

traditionella produktvarumärket står det klart att de teoretiska grunderna för 

produktvarumärke även är applicerbart på platsvarumärken. Vidare menar Rainisto 

(2003) på att place branding har haft en enorm utveckling de senaste åren. Rainisto (2003) 
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förklarar att intresset för platsvarumärke inte längre är begränsat till de städer, regioner 

eller länder som redan är sedda som turismdestinationer, utan kan appliceras på alla 

platser som har en vilja att utvecklas.  

 

Fördjupar vi oss på tidigare forskning inom detta område kan vi finna att platser idag 

kräver ett varumärke för att vara framgångsrika, vilket inte heller ses som ett nytt fenomen 

(Bose, Roy & Tiwari, 2016). Pike och Page (2014) nämner att det är en signifikant 

utmaning för många destinationer att erhålla en konkurrenskraftig destination. Asti-

Aksari och Bendesa (2016) förklarar att när en stad växer kan det lätt medföra att bilden 

av destinationen blir multifacetterad och varumärket blir således svårare att hantera. Pike 

och Page (2014) menar att på grund av denna utmaning finns det relativt begränsad 

forskning publicerat kring detta ämne. Hanna och Rowley (2011) menar däremot att place 

branding och liknande områden har fått en ökad uppmärksamhet.  

 

Platsvarumärken är främst studerad ur ett marknadsföringsperspektiv och vidare menar 

Hanna och Rowley (2011) att det finns ett behov för ett ökat fokus där platsvarumärken 

studeras med hänsyn till en bredare kontext. Hanna och Rowley (2011) samt Janiszewska 

och Insch (2012) menar att de områden som kan utvecklas är ledning och styrning av 

place branding samt hur varumärket påverkas i förhållande till de många olika aktörerna 

och intressenterna. Författarna förklarar således att detta ämne är något som bör behandlas 

vidare. Enligt vår uppfattning finns det utrymme för en mer fördjupad forskning i hur ett 

platsvarumärke och place branding hanteras av kommuner eftersom det traditionella 

synsättet på branding inte är direkt applicerbart på varumärkesbyggande (Moilanen & 

Rainisto, 2009).  

 

Kaya och Marangoz (2014) menar att den konkurrenskraftiga marknaden har vidare lett 

till att strategisk ledning av platsvarumärken är vital. Författarna förklarar att ledningen 

av en plats därmed har fått en stor betydelse. Ovanstående diskussion leder oss in på 

betydelsen för hur destinationers upprätthållande är möjlig med hjälp av ledning och 

styrning av ett platsvarumärke. Kerr och Balakrishnan (2012) menar att det existerar 

politiska dilemman vid place branding. Författarna menar att problematiken grundas i att 

ledning och styrning av ett platsvarumärke kan förvaltas i olika konstellationer och med 

ingen, viss eller hel koppling till kommunala organisationer. Vidare menar Kerr och 
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Balakrishnan (2012) att en kommunal organisation med en politisk inblandning kan 

besitta andra agendor och dilemman om vad som ska prioriteras gentemot en organisation 

som inriktar sig främst på besöksnäringen.  

 

Hanna och Rowley (2011) menar att det inte finns någon enighet om hur platsvarumärke 

ska hanteras och i vilken utsträckning samt vem som ska förvalta platsvarumärket. 

Rainisto (2003) styrker detta och beskriver att den främsta utmaningen i att upprätthålla 

ett platsvarumärke är ledarskapet och samarbetet mellan de privata och offentliga 

sektorerna. Baker (2012) beskriver att ytterligare en problematik som många platser står 

inför är att ta kontroll över deras identitet och rykte. Författaren menar att utan en 

varumärkesstrategi kan en stad gå från en uppsättning bilder och associationer till en 

annan, utan att överväga vad staden faktiskt ska spegla. Detta lämnar oss med frågan om 

vem som faktiskt besitter kontrollen över platsvarumärket. Diskussionen ovan leder oss 

in på vilket behov det finns i att samarbeta med aktörer vid upprätthållandet av ett 

platsvarumärke och vilka delar som påverkar det interna arbetet, samt vilket behov det 

finns att samarbeta med aktörer vid upprätthållandet av ett platsvarumärke.  

 

Govers och Go (2009) förklarar att den låga kontrollen som en plats förknippas med kan 

resultera i att olika organisationer marknadsför samma plats men med olika argument. Att 

kontrollera samtliga aktörer och intressenter på en destination ser författarna som ytterst 

komplext. Rainisto (2003) menar att aktörer och intressenter inom en plats berörs av en 

stads utveckling samt att de påverkar utvecklingen med deras egna individuella 

marknadsföringstekniker. Vidare förklarar författaren att det krävs att alla involverade 

aktörer och intressenter engageras i ett beslut om en gemensam marknadsföringsplan på 

en regional nivå. Platsvarumärkets relationer till aktörer och intressenter påverkar hur ett 

varumärke är uppbyggt samt hur det upprätthålls genom ledning och styrning, vilket 

Rainisto (2003) belyser som komplext. Ovanstående argument framhäver därmed att 

aktörer och intressenter bidrar till en komplexitet och Aaker (2010) menar att den enskilda 

individen har en påverkan på ett varumärke och de många budskap som visas.  

 

Vi kan utifrån tidigare diskussioner förstå att platsvarumärken är präglat av en 

komplexitet där Moilanen och Rainisto (2009), Govers och Go (2009) och Dinnie (2011) 

nämner att det existerar en problematik kring platsvarumärken. Forskarna relaterar 
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problematiken till ledarskap och de aktörer och intressenter som agerar på platsen. Vi ser 

därför att ämnet är av relevans att studera djupare och dess angelägenhet för dagens allt 

mer växande destinationer och städer. Vi kan också fråga oss huruvida ett enhetligt 

varumärke anses som fördelaktigt, både ur ett intressent- samt produktionsperspektiv. På 

grund av forskarnas syn på komplexiteten i tydliga interna processer i kombination för en 

destination, är det relevant att studera fenomenet vidare.  

 

Enligt Janiszewska och Insch (2012) är platsvarumärke som begrepp teoretiskt utforskat 

men vi ser en saknad av en konkret praktiskt bas för upprätthållandet av ett starkt 

platsvarumärke genom ledarskap och samverkan med aktörer och intressenter. 

Författarna till denna uppsats anser att forskning kring detta specifika område är begränsat 

i dagens litteratur vilket leder till uppsatsens kunskapsbidrag. Vi har försökt lyfta det 

empiriska materialet till en mer generell kontext och precisera det till praktiken. Det 

interna arbetet är en central del i denna studie, då vi ser det interna arbetet som kärnan i 

varumärkesbyggandet samt upprätthållandet av ett konkurrenskraftigt varumärke. Vi 

upplever ämnet som aktuellt och att det kan undersökas utifrån ett flertal vinklar. 

Förhoppningen är att studien i sin helhet ska kunna inspirera till fortsatt forskning inom 

ämnet. Vi har specifikt valt att orientera oss mot platsvarumärkets ledarskap och 

samarbete som är en vital del av dagens turismsektor och är därför av personligt intresse 

att studera.  
 

1.3  Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur platser arbetar med varumärkesbyggande i en 

konkurrenskraftig miljö. 

 

1.4  Forskningsfrågor 
1.   Hur påverkar ledarskap och styrning ett varumärke för en plats?  

2.   Hur påverkar samverkan och partnerskap ett varumärke för en plats?  

3.   Vilka faktorer utmärker upprätthållandet av ett enhetligt varumärke för en plats? 
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1.5  Avgränsningar och begreppsförklaringar  
1.5.1  Avgränsningar 

-   Studien kommer geografiskt begränsas till anställda på Destination Kalmar, dess 

samarbetspartners samt personer som besitter branschkunnighet inom området 

platsvarumärke.  

-   Studien kommer att fokusera på varumärkesproduktion och syftar till 

upprätthållandet av ett platsvarumärke ur ett intressent- och 

produktionsperspektiv som en central del.  

 

1.5.2  Begreppsförklaringar 

-   Under paraplytermen place branding förekommer även benämningar såsom 

destination branding, city branding, region branding och nation branding. Vi har 

valt att fortsättningsvis använda oss av begreppet place branding för ovanstående 

begrepp.  

-   Vi kan också se plats som en samlingsterm för både destination och stad. Vi 

kommer därmed använda begrepp synonymt med varandra för att få en variation 

i texten.  

  



  
  
 

12 

2  Metod 
Följande kapitel presenterar och motiverar studiens metodologiska resonemang samt 

de tillvägagångssätt som har antagits i studien för att kunna besvara syftet. Vidare 

förklaras insamlingen av empirin och hur denna har analyserats och bearbetats. 

Metodkapitlet avslutas med att presentera de etiska aspekterna kring studien. 

 
2.1  Forskningsmetod 
Denna studie har utgått från en kvalitativ forskningsmetod då studien ämnade till att skapa 

en djupare förståelse för att besvara uppsatsens syfte. Kvalitativa studier är att föredra när 

människors berättelser och erfarenheter är av intresse att undersöka. Enligt Bryman och 

Bell (2011) är kvalitativa studier fördelaktigt för forskare som syftar till att fokusera mer 

på betydelsen av ord snarare än siffror som en kvantitativ studie leder till. Tyngden ligger 

således i att skapa en förståelse och tolka förhållandet mellan teori och praktik (Bryman 

& Bell, 2011). Alvesson och Sköldberg (2008) menar också att kvalitativ metod handlar 

om att förstå ett fenomen och att tolka det från studiesubjektets synvinkel. Kvalitativ 

metod lägger vikt på detaljer och det unika vilket gör att författarna således kan få fram 

den riktiga förståelsen av ett fenomen (Jacobsen 2002). Den kvalitativa ansatsen kan ses 

som studiens verktyg för att läsa av, analysera och för att slutlingen kunna tolka det 

insamlade empiriska materialet.  

 

2.2  Forskningsdesign 
Studien har utgått från både en deduktiv samt induktiv ansats då den innehar olika ansatser 

vid olika skeden av forskningsprocessen. En växlande ansats förklarar Alvesson och 

Sköldberg (2008) samt Alvehus (2013) som en kombination av induktion och deduktion 

vilket innebär att forskaren växlar mellan teoretisk och empirisk reflektion där 

utgångspunkten är en deduktiv ansats men med induktiva inslag (Alvesson & Sköldberg, 

2008). En studie med en induktiv ansats som främsta forskningsdesign inhämtar 

information från omgivningen och empiriska observationer medan den deduktiva 

ansatsen sker med en teoretisk grund (Eriksson & Hultman, 2014). Enligt Patel och 

Davidson (2011) kan forskare bli låsta i sin kunskapsprocess om de arbetar strikt med 

enbart induktivt eller deduktivt förhållningssätt. En deduktiv ansats med induktiva inslag 

kan därmed skapa en djupare förståelse för det som studeras och genom att forskaren 

tolkar empirin i anslutning av teorin kan den i sin tur få en ny innebörd (Alvehus, 2013). 
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Svensson (2015) understryker att teorin kan således, i en växlande ansats, användas för 

att förstå något i verkligheten som sedan ges en ny innebörd under studiens process.  

  

Vi menar på att deduktion med induktiva inslag var en lämplig ansats då studien till stor 

del har byggt på existerande teoretiska begrepp som tillämpades på empiriska 

observationer för att sedan efter det insamlade empiriska materialet återvänt till teorin och 

justera den successivt. Den växlande ansatsen har därför bidragit till en ökad förståelse 

vilket gav oss möjlighet att ständigt utveckla möjliga teorier och modeller. Det växlande 

förhållningssättet har tillåtit våra respondenter att bidra med teoretiska aspekter vilket i 

ett senare skede i processen gav möjligheten att komplettera med teoretiska inslag. Det 

teoretiska kapitlet sammanställdes under intervjuprocessen och har därav präglats av både 

deduktion samt induktion. Under insamlingen av empirin har därför det induktiva 

angreppssättet använts, genom att anpassa de teoretiska delarna från nya synvinklar som 

framkommer inom vårt ämne. 

 

2.3  Datainsamlingsmetod 
Enligt Myers (2009) kan det empiriska materialet delas in i två olika former av data, 

primär- och sekundärdata. Primärdata är enligt Patel och Davidson (2011) det materialet 

som insamlas av författarna för att fullfölja studiens syfte och berika den med nytt 

material. För att samla in studiens primärdata användes därför semistrukturerade 

intervjuer då den metoden var mest lämpad för att erhålla material som utgår från teori 

men som lämnar utrymme för mer ingående information. För att komplettera studien 

användes även sekundära källor i form av statistik, webbsidor, forskningslitteratur samt 

aktuella tidningsartiklar.  

 

2.3.1  Urval 

Kvalitativa undersökningar innebär ofta ett målinriktat urval där syftet är att utse 

relevanta individer för att kunna besvara studiens forskningsfrågor (Bryman & Bell, 

2011). Vid urval är det viktigt att välja rätt urvalsteknik eftersom det minskar chanserna 

till få en skevhet i studien (Bryman & Bell, 2011). Alvehus (2013) förklarar att urvalet 

ska baseras utifrån möjligheten att besvara studiens problemformulering och att urvalet 

därmed bör anpassas till det som studeras.  
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Då studien hade som utgångspunkt att undersöka hur platser arbetar med 

varumärkesbyggande i en konkurrenskraftigt miljö, intervjuade vi branschkunniga 

personer inom området som besitter kunskaper inom varumärkesbyggande eller 

destinationsutveckling lokalt. Detta betyder att ett urval från personer som arbetar aktivt 

med detta är potentiella att behandla.  

 

Studien har även haft som utgångspunkt att studera samarbetspartnerna som är anknyta 

till en DMO och deras roll i ett platsvarumärke för att få fler synvinklar på 

varumärkesbyggandet, vilket gjorde att även dem var väsentliga att ha med i urvalet. Även 

här finns en geografisk avgränsning till aktörer och intressenter lokalt i Kalmar. De 

samarbetspartners som deltagit i studien förblir anonyma och studien kommer inte att 

benämna företagets- eller respondents namn.  

 

Då tanken inte är var att generalisera respondenternas svar utan att skapa en djupare 

förståelse har urvalet av respondenter utgått från det som Alvehus (2013) benämner som 

ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval kan grundas på att respondenter väljs utifrån att 

de har lämplig kunskap inom området studien berör. Forskningsfrågan och syftet med 

studien har verkat som grund för kriterier i vårt urval. Respondenter valdes på grund av 

detta utifrån ett antal kriterier som ansågs ha stora möjligheter att genom deras kunskap 

och yrkesroll kunna ge oss svar av relevans för vår studie. De respondenter vi eftersökt 

har delats in i två grupper där den ena gruppen arbetar aktivt för ett platsvarumärke medan 

den andra gruppen indirekt påverkar varumärkesbilden av staden. Argumenten bakom de 

två olika grupperna var att vi ville säkerhetsställa olika vinklar och aspekter från de olika 

områdena studien fokuserar på.  

 

Kriterierna för de två kategorierna är som följer: 

Kriterier branschkunniga inom området:  

- Arbetar aktivt för eller med städers platsvarumärke 

- Specialister inom sitt område 

Kriterier samarbetspartners:  

- Indirekt påverkar varumärkesbilden av Kalmar 

- Anknutna samarbetspartners till Destination Kalmar 

- Direkt agerande i turismindustrin, primär inkomstkälla från turismnäringen. 
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- Personen på företaget har en högre uppsatt position där de kontrollerar delar 

eller hela marknadsföringen för företaget. 

Uppgifter branschkunniga       

Företag Namn Befattning Benämning Datum Plats 

Destination Kalmar 

Åke 

Andersson VD Andersson 18/4 -17 

Destination 

Kalmars Kontor 

Destination Kalmar Jenny Roloff Marknadsföringsansvarig  Roloff 2/5 -17 

Destination 

Kalmars Kontor 

Destination Kalmar 

Stefan 

Johnson Turistchef Johnson 21/4 -17 

Destination 

Kalmars Kontor 

Kalmar Kommun 

Henrik 

Nilsson Kommunikationschef Nilsson 19/4 - 17 Kommunhuset 

Tendensor Per Ekman Grundare och VD  Ekman 21/4 -17 

Tendensor kontor 

i Kalmar 

Kalmar CIty 

Björn 

Mortensen VD  Mortensen 2/5-17 

Best Western 

Kalmar 

Uppgifter 

intervjupersoner 

samarbetspartners      

Företag Namn Befattning Benämning Datum  

Samarbetspartner A Anonym Platschef 

Samarbetspa

rtner A 25/4-17 

Samarbetspartners 

kontor 

Samarbetspartner B Anonym Platschef 

Samarbetspa

rtner B 25/4-17 

Samarbetspartners 

kontor 

Samarbetspartner C Anonym Platschef 

Samarbetspa

rtner C 26/4-17 

Samarbetspartners 

kontor 

Samarbetspartner D Anonym Marknadsföringsansvarig 

Samarbetspa

rtner D 27/4-17 

Samarbetspartners 

kontor 

Samarbetspartner E Anonym Platschef 

Samarbetspa

rtner E 27/4-17 

Samarbetspartners 

kontor 

Samarbetspartner F Anonym Platschef 

Samarbetspa

rtner F 28/4-17 

Samarbetspartners 

kontor 

 

Tabell 1 - Intervjupersoner 
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Vid urvalet kontaktades 14 personer, samtliga via e-post eller telefon, där två av dem 

valde att inte medverka i studien.  

 

2.3.2  Intervjuer  

Forskare kan erhålla olika typer av information beroende på vilken typ av intervju som 

används i undersökningen (Lantz, 2013). Vi har använt oss av semistrukturerade 

intervjuer som innebär att intervjuaren har en en lista på specifika teman som skall beröras 

under intervjuens gång (Patel & Davidson, 2011). Att ha specifika teman bidrar till att 

intervjun bibehålls inom ramarna för det aktuella ämnet (Bryman & Bell, 2011). Genom 

att göra en semistrukturerad intervju har respondenten haft möjlighet till att svara fritt 

vilket kan leda till mer av ett samtal då intervjuaren inte styr respondenten i sina frågor 

(Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 2011). I vårt fall har vi utfört semistrukturerade 

intervjuer på plats då Alvehus (2013) förklarar att personliga intervjuer medför 

möjligheten till att undersöka intervjupersonernas känslor och tankar.  

 

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en diktafon med godkännande från 

respondenten. Fördelen med att spela in intervjun och därefter transkribera den är att det 

blir lättare för intervjuaren att analysera vad respondenterna har tagit upp under intervjun 

då det går att upprepa svaren och eventuellt tolka och reflektera över informationenpå ett 

annat sätt än vad som gjordes under samtalets gång (Bryman & Bell, 2011). Vidare menar 

författarna att spela in intervjun gör att intervjuaren kan fokusera på att lyssna på 

respondenten istället för att anteckna. Bryman och Bell (2011) förklarar vidare att 

inspelade intervjuer också kan bidra till att respondenten känner sig obekväm. 

Intervjuerna utfördes genom personligt möte där respondenter från urvalsgruppen 

branschkunniga genomfördes innan majoriteten samarbetspartners för att, enligt den 

deduktiva ansatsen med induktiva inslag, kunna redigera det teoretiska kapitlet och 

intervjumallen inför intervjuerna med samarbetspartnerna.  

 

2.3.3  Operationalisering  

Studiens intervjuer har utgått från en intervjuguide baserad på delområden kring den 

valda teoretiska referensramen. Intervjuguiden har formulerats och utgått från en 

operationalisering och Bryman och Bell (2011) förklarar att det tillåter forskaren att 
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utforma intervjufrågor med tydlig anknytning till de begrepp och den teorin forskarna i 

studien strävar att få svar på. De teoretiska kapitlena som studien har utgått ifrån är 

uppbyggnaden av ett varumärke, ledarskap och styrning, samverkan och partnerskap samt 

ett enhetligt platsvarumärke och det är dessa teoretiska områden som även intervjuguiden 

har utgått ifrån. 

 

Varumärke     

Frågor 
Branschkunniga 

Syfte   Referenser 

1. Vad har det för 
betydelse att arbeta med 
ett platsvarumärke? 

Att förstå betydelsen 
för att arbeta med ett 
platsvarumärke 

  Moilanen (2015), Herget 
et al. (2015), Andrea 
(2014), Barreda, 
Bilgihan, Nusair, 
Okumus (2015) 
Macdonald & Sharp 
(2003). 

2. Vad kännetecknar ett 
starkt platsvarumärke? 

Ta reda på hur 
respondenterna 
definierar ett 
framgångsrikt 
platsvarumärke 

  Dinnie (2011), Neamtu 
& Leuca (2007), 
Morgan & Pritchard 
(2014), Aaker (2010), 
Kapferer (2012). 

Management     

Frågor 
Branschkunniga 

Syfte Frågor 
Samarbetspartner 

Syfte Referenser 

3. Vem bär 
huvudansvaret i 
uppbyggandet och 
upprätthållandet av ett 
platsvarumärke? 

Skapa en förståelse i 
processen för vem som 
leder platsvarumärket 
och vem som är den 
främsta avsändaren 

1. Vad har enligt dig en 
DMO för roll i en stad? 

Ta reda på vad direkta 
samarbetspartners har 
för inblick i en 
destinations 
organisations 
huvudsakliga 
uppgifter. 

Spjuth (2006), Govers & 
Go (2009), Hankinson 
(2007), Pike (2008). 

4. Vilken betydelse har 
ledarskap i 
uppbyggandet och 
upprätthållandet för ett 
platsvarumärke? 

Få en uppfattning för 
huruvida ledarskap kan 
skapa effektivitet och 
engagemang i 
platsvarumärket 

2. Arbetar den DMO ni 
är anslutna till för att ni 
ska engagera er i deras 
arbete? 

Få en uppfattning för 
huruvida ledarskap kan 
skapa effektivitet och 
engagemang i 
platsvarumärket 

Hanna & Rowley 
(2011), Moilanen & 
Rainisto (2009), 
Rainisto (2003), Pike 
(2004). 

5. Vad har aktörer för 
roll i ett 
platsvarumärke? 

Skapa en bild över 
inkluderingen av 
aktörer & intressenter 

3. Vad är eran roll som 
samarbetspartners i en 
destinations 
organisation? 

Skapa en bild över 
inkluderingen av 
aktörer & intressenter 

Holešinská (2013), Maio 
(2003). 
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6. Vilken betydelse har 
samarbete med 
intressenter och aktörer 
på en destination? 

Att tydligare skapa en 
förståelse över 
strategier och 
engagemang från 
aktörer och intressenter 

4. Som en direkt 
samarbetspartner till en 
DMO, på vilka sätt 
känner ni att ni 
samarbetar? 

Att tydligare skapa en 
förståelse över 
strategier och 
engagemang från 
aktörer och intressenter 

Andrea (2014), Jernsand 
& Kraff (2015), 
Kapferer (2012). 

7. Vad har 
kommunikation med 
intressenter & aktörer 
för betydelse för ett 
platsvarumärke? 

Ta reda på om 
kommunikationen med 
intressenter och aktörer 
påverkar 
platsvarumärket i sin 
helhet 

5. Blir ni försedda med 
marknadsföringsmateria
l av destinations-
organisationen? 

För att tydliggöra om 
varumärket är 
utkommunicerat på ett 
tydligt sätt till 
samarbetspartnerna 

Bregoli (2013), Spjuth 
(2006). 

8. Hur mäts framgång 
för ett platsvarumärke? 

Undersöka hur 
utvärdering och 
granskning av ett 
platsvarumärke 
genomförs 

6. Hur definierar du ett 
lyckat platsvarumärke? 

För att förstå 
samarbetspartnernas 
syn på vad som de 
anser är ett lyckat 
platsvarumärke? 

Hanna & Rowley 
(2011), Rainisto (2003). 

9. Hur viktigt är det att 
skapa ett enhetligt 
varumärke? 

Få inblick i huruvida 
detta är av betydelse 

7. Hur ser du på ett 
enhetligt varumärke av 
en stad? 

För att förstå om det 
finns en gemensam 
bild av platsen i fråga 

Govers & Go (2009), 
Corgiats (2016), 
Kavaratzis & Ashworth 
(2005), Virgo & de 
Chernatony (2006), 
Dinnie (2011). 

Tabell 2 - Operationaliseringsmodell 

2.4  Transkribering, tolkning och analys 
Efter insamlandet av det empiriska material, det vill säga primärdata, har materialet 

transkriberats. Transkription framhäver Alvehus (2013) som den första delen i 

analysprocessen. En fördel med att bearbeta intervjuerna kontinuerligt är att de 

fortfarande är aktuella i minne (Patel & Davidson, 2011; Smith, 2017).  

 

Vår studie har grundats i kvalitativa data och därav utgått från tolkningen och 

uppfattningen av den empiriska grund som insamlats. Enligt Westlund (2015) är det 

lämpligt att använda sig av hermeneutik när syftet med studien är att få tillgång till 

intervjupersonernas egna upplevelser av fenomenet vilket ger dem ett stort utrymme att 

välja vad de själva vill prata och dela med sig om på intervjun. Yin (2013) redogör 

kvalitativ data som en inbjudning till tolkning och Westlund (2015) förklarar att 

hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla och definieras som läran om 

tolkning.  

 

Jacobsen (2002) förklarar problematiken med hermeneutik då det är komplext att tolka 

data men Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar vikten av tolkning och menar att 
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författarnas intentioner är nödvändiga. Vidare påpekar Fejes och Thornberg (2015) och 

Alvesson och Sköldberg (2008) att hermeneutik grundas i att ställa delar i relation till 

helheten och på så vis göra sin tolkning utifrån det och skapa samband för att förstå 

meningen med delen. Vidare redogör Fejes och Thornberg (2015) att hermeneutik syftar 

till att med inlevelse och medkänsla förstå att författaren förförståelse har en betydelsefull 

roll bakom uttalandet.  

 

Då detta varit fallet i utformningen av vår studie, har vi delvis inspirerats av 

hermeneutiken. Olika respondenter kan även förstå och tolka frågan olika vilket medför 

en större nyansering. Enligt Bryman och Bell (2011) kan en kvalitativ studie aldrig vara 

fullständigt objektiv, då våra subjektiva bedömningar kommer färga tolkningarna på ett 

positivt eller negativt sätt. En förförståelse kan göra att tolkningen färgas då författarnas 

kunskap kan påverka respondenternas svar vilket kan ge en negativ påverkan. 

Förförståelsen kan också bidra till en positiv effekt då det hjälper författarna till en mer 

djupgående och avancerad analys. Under studien har vi försökt bredda och fördjupa vår 

förståelse kring det empiriska materialet likväl som det teoretiska för att kunna utgöra en 

djupgående analys av materialet i dess helhet.  

 

2.5  Forskningsprocessen 
Marknadsföring av platser har sedan en tid tillbaka varit av intresse att studera vidare då 

författarna av denna studie har kunnat skåda en stor utveckling för hur kommuner och 

städer idag arbetar med ett varumärke. Vi har sett att den dynamiska globaliserade världen 

vi idag lever i resulterar i att destinationer, platser och städer måste arbeta mer intensivt 

med sina varumärken för att nå sina målgrupper och locka besökare. Då det funnits ett 

stort intresse för hur städer hanterar och arbetar för att attrahera besöksnäringen i dagens 

samhälle föll det sig naturligt att studera de interna delarna djupare i vårt val av 

uppsatsämne. Vidare valde vi att vända oss till DMOn Destination Kalmar för att få en 

ytterligare förståelse för hur en destination samspelar i uppbyggnaden men främst 

upprätthållandet av ett platsvarumärke samt få en ökad kunskap om detta. 

 

Nyfikenheten om hur DMOs arbetar internt ökade och blev tillslut det som kom att skapa 

grunden till vårt uppsatsämne. Inom ramen för frågeställningar fann vi ett flertal alternativ 

och vi valde mellan olika perspektiv på hur studien skulle genomföras på bästa sätt. Efter 

flertalet diskussioner och ett stort antal artiklar landade vi således på syftet: Syftet med 
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studien är att undersöka hur platser arbetar med varumärkesbyggande i en 

konkurrenskraftig miljö. I tidigt skede söktes material inom de valda områdena genom 

vetenskapliga artiklar samt litteratur för att kunna skapa en förståelse av tidigare 

forskning och möjlighet att utforma ett inledningskapitel. Efter det genomarbetade 

inledningskapitel och vår skapade förförståelse inom ämnet utformades en teoretisk 

referensram med de rubriker som vi ansåg var av värde för studien. Teorin som i detta 

skede var insamlad fick utgöra grunden till den intervjuguide som sammanställdes.  

 

Under processens gång, har intervjuerna med respondenter påverkat oss till att förändra 

teorikapitlet ytterligare och fokus landade tillslut på ledarskap och styrningen samt 

samverkan mellan de olika aktörerna för att nå ett enhetligt platsvarumärke. När vi läste 

om samspelet mellan intressenter och aktörer och dess påverkan på en plats, insåg vi att 

samspelet och engagemanget mellan samarbetspartnerna på en plats är av stor betydelse 

för stadens platsvarumärke och dess framgång, precis som platsens invånare. 

Teorikapitlet har som tidigare nämnt justerats och anpassats efter den empiriska 

insamlingen och därmed är studien ett växelspel mellan induktiv och deduktiv ansats. 

Teorikapitlet presenterar olika strategier i uppbyggnaden av ett varumärke och Kalmar är 

enligt oss i den sista fasen, fasen som berör utvecklandet och upprätthållandet av stadens 

varumärke. Därför fick en stor del av vår uppsats ha ett fokus på just denna interna del, 

för att i sin tur lyckas att bidra till ett externt platsvarumärke. Det är även detta som har 

legat till grund för de valda forskningsfrågorna.  

 

Med stort engagemang lyckades vi få tag på totalt 12 respondenter. Respondenterna 

representerade Destination Kalmar, Kalmar City, Kalmar kommun samt en 

branschkunnig inom destinationsutveckling tillsammans med sex stycken av Destination 

Kalmars samarbetspartners som vi ansåg skulle bidra med expertis i vårt uppsatsarbete. 

Trots två bortfall från samarbetspartnerna lyckades vi få in många varierande synvinklar 

av stadens varumärkesuppbyggnad. Efter den empiriska insamlingen sammanställdes en 

analys av det empiriska materialet. 

 

Slutligen utformades ett analys och diskussionskapitel där det empiriska och teoretiska 

materialet sammanvävs för att sedan i en analys visa på ett antal aspekter och tendenser. 

För att detta skulle vara möjligt krävdes en tolkning av det empiriska och teoretiska 
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materialet och vad det faktiskt framhållit. Ett hermeneutiskt synsätt hjälpte författarna av 

denna studie att skapa en djupare förståelse och slutligen besvara uppsatsens syfte.  

 

2.6  Kvalitetskriterier  
För att den insamlade empirin samt det tolkade materialet ska vara användbart krävs det 

reliabilitet, validitet, stabilitet samt en metodologisk kritik. Utan dessa har resultatet av 

studien inget vetenskapligt värde då metodvalet i denna studie påverkar det slutgiltiga 

resultatet.  

 

2.6.1  Validitet 

Validitet beskriver hur väl den insamlade datan överensstämmer med fenomenet som 

studeras. En hög validitet skapar en högre trovärdighet och i slutändan en hållbar studie 

(Gummesson, 2000). Gummesson (2000) menar vidare att det är viktigt att kontinuerligt 

kontrollera att det är rätt områden som undersöks och att detta matchar syftet. För att 

uppnå en högre validitet ska forskaren se teoretiskt likväl som empiriskt material från ett 

kritiskt perspektiv för att på så sätt söka nyanserade svar på den valda frågeställningen 

(Yin, 2013). Vi baserade vår studie på en teoretisk och metodisk grund vilket gjorde att 

vi minskade risken att utforma intervjuguiden med fel inriktning. 

 

2.6.2  Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att med samma tillvägagångssätt ska en studie kunna uppnå liknande 

resultat (Gummesson, 2000). Bryman och Bell (2011) menar att reliabilitet inte lämpar 

sig lika väl i kvalitativa studier då dessa behandlar tolkning och mjuka världen. Varje 

kvalitativ studie är således unik och därmed svår att återskapa. Tolkning är en central del 

i vår studie och kan det kan därför anses vara en omöjlighet för oss att uppnå reliabilitet 

utifrån Gummesson (2000) definition. Vi som författare till denna studie har en unik 

metod och en unik sammansättning av intervjupersoner vilket leder till att vår tolkning 

leder till ett specifikt resultat. Vi som författare kan inte heller helt bortse från vår 

subjektivitet och därmed leder en upprepning av studien inte till identiska svar. Under 

forskningsprocessen har en ständig dialog förts kring hur det insamlade materialet ska 

tolkas och därav har vi utfört större delen av studiens tolkningsarbete tillsammans. Vi har 

ständigt försökt att metodiskt beskriva forskningsprocessen på ett utförligt sätt vilket 

Bryman och Bell (2011) förklarar ökar reliabiliteten i en kvalitativ studie. 
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2.6.3  Stabilitet 

Stabilitet enligt Bryman och Bell (2011) syftar till att klargöra forskningens stabilitet 

under en längre period. Studiens resultat ska därmed inte märkbart förändras efter en viss 

tidsperiod. Då ett platsvarumärke är komplext, ständigt föränderligt och blir påverkat av 

många olika faktorer leder detta till att studiens resultat tappar sin giltighet efter en viss 

tid.  

 

2.6.4  Metodkritik 

Vi är medvetna om att vårt urval kan påverka studien då våra respondenter kan vara för 

få för att ge en nyansering av ämnet. Trots att samtliga respondenter på ett eller annat sätt 

är byggande av destinationens varumärke har vi valt att inkludera en extern person från 

Tendensor AB i vårt urval för att på så sätt få ytterligare en objektiv infallsvinkel som ett 

sätt att skapa validitet. Vi är medvetna om denna studie inte kan ses som representativ för 

andra platsvarumärken och deras processer att arbeta med varumärken. Fallet i denna 

studie var inte att uppnå en teoretisk generaliserbarhet utan istället skapa en större 

förståelse för vikten av ett enhetligt varumärke och den tillhörande komplexiteten i 

fenomenet. Även om resultatet möjligtvis inte innehar en hög generaliserbarhet ser vi 

däremot den ökade kunskapen som ett bidrag till forskningen, men i sin helhet kan det 

finnas återfinnas skillnader för överföringen på andra situationer.    

  

2.7  Etik 
Det krävs i en studie att forskarna är medvetna om det inflytandet arbetet kan ha på de 

involverade (Denscombe, 2002). I denna studie fick respondenterna reda på studiens syfte 

innan deras deltagande och kunde därav välja om de ville delta eller ej. Anledningen till 

att vi berättade syftet var till största del för att ge respondenterna en rättvis bild på de 

frågor de svarade på, men även att ge inblick i forskningsämnet. Den data som samlas in 

under intervjuerna kommer och ska enligt Denscombe (2002) hanteras på ett 

konfidentiellt sätt där den inte får delges till personer som respondenten inte givit sitt 

godkännande till. Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att vara medveten om hur 

känslig information kan vara för en respondent vid undersökning. Vi som forskare har 

därmed en obligation mot respondenterna att respektera deras åsikter i deras medverkan 

av studien, vilket vi har lagt stor vikt i.  
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3  Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två centrala avsnitt som syftar till 

varumärkets uppbyggnad för att sedan behandla upprätthållandet av ett platsvarumärke 

med fokus på ledarskap och samverkan. Avslutningsvis presenteras det enhetliga 

platsvarumärket som ett sista avsnitt i kapitlet. 

 
 
3.1  Uppbyggnaden av ett varumärke 
3.1.1  Varumärke 

Definitionerna av ett varumärke är många och begreppet går att tolka och förklaras på 

olika sätt. Enligt Kapferer (2012) är ett varumärke jämförbart med ett levande system som 

kräver ständig uppdatering och anpassning till marknadens nya trender. Barreda et al. 

(2015) samt Macdonald och Sharp (2003) poängterar att varumärken ses vara ett av de 

mest kraftfulla verktygen inom marknadsföring. Aaker och Joachimsthaler (2000) 

framhäver att varumärket gör det möjligt att särskiljas från övriga konkurrenter och skapa 

en större konkurrenskraft. Kapferer (2012) och Aaker (2010) menar vidare att ett 

varumärke ska förmedla associationer för vad organisationen står för samt vilket budskap 

de vill nå ut med. Melin (1999) poängterar därför att det krävs att ett varumärke har en 

tydlig och unik identitet för att sticka ut ur mängden. Vidare beskriver författaren att 

tydliga differentieringsfaktorer bör inklueras i skapandet av varumärket och dess budskap 

för att det lättare ska fastna i konsumentens medvetande.  

 

Kapferer (2012) menar att ett varumärke bör bygga på det kärnvärde en produkt eller 

service kan erbjuda och att det ska uttrycka medvetenhet, övertygelse och emotionella 

band. Aaker (2010) styrker ovanstående resonemang och belyser att varumärkets grund 

även bör skapa en lojalitet eftersom den har betydelse för företagets konkurrenskraft. 

Vidare argumenterar Uggla (2002) att lojalitet bidrar till ett starkare varumärke som 

resulterar i att mindre resurser krävs för marknadsföring. Kapferer (2012) förklarar att 

företag huvudsakligen fokuserar på namnet eller symbolen för varumärket men precis 

som Aaker (2010) och Melin (1999) beskriver, består ett varumärket av flera 

beståndsdelar som ska belysas för att kunna nå konsumenter på ett effektivt sätt. Melin 

(1999) understryker således att varumärket grundas i kärnvärden och identitet men att 

budskapet inte får bli för spretigt. Styrkan i ett varumärke ligger slutligen i hur 
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konsumenten uppfattar en organisation och dess budskap (Kapferer, 2012). Spjuth (2006) 

förklarar därför att de budskap som kommuniceras ut måste överensstämma med de 

associationer kunder förväntar sig.  

 
3.1.2  Platsvarumärke 
Det har idag blivit en självklarhet för städer att arbeta med varumärken och Moilanen 

(2015) förklarar vidare att varumärkets påverkningsfaktorer kommer vara centralt för 

destinationers fortsatta utveckling. Govers och Go (2009) och Lazär och Chirca (2007) 

förklarar att platsvarumärke ingår under processen för platsmarknadsföring och är en vital 

del för att existera på den ständigt föränderliga och konkurrenskraftiga marknaden. 

Macdonald och Sharp (2003) och Barreda et al. (2015) menar att ett platsvarumärke idag 

ses som ett av de mest kraftfulla verktygen inom marknadsföring. Ett platsvarumärke kan 

definieras som: 

 

“a network of associations in the consumer’s mind based on the visual, verbal, and 

behavioural expression of a place, which is embodied through the aims, 

communication, values, and the general culture of the place’s stakeholders and the 

overall place design“  

    (Zenker och Braun 2010, s. 4) 

3.1.3  Place branding 

Morgan, Pritchard och Pride (2007) förklarar att place branding syftar till att definiera 

platsen samt hur platsen bör uppfattas och synas i olika sammanhang. Författarna menar 

vidare att place branding används för att utveckla en attraktiv plats som attraherar 

invånare, företagsetableringar, besöksnäring men även främja partnerskap. För att 

branding på en stad ska vara framgångsrik poängterar Baker (2012) att olika behov måste 

tillfredsställas. Författaren menar att staden måste vara kundfokuserad, strategisk, 

öppensinnad och kreativ för att kunna visa varumärket på ett sätt som genererar 

positivitet, respekt och lojalitet. Det bör vara tydligt vad varumärket kommunicerar, 

varför varumärket är intressant och varför en specifik målgrupp berörs (Baker, 2012). 

Place branding kan ses som en utvecklad form av platsmarknadsföring där inte enbart 

platsen marknadsförs utan där ett varumärke etableras för platsen. Dinnie (2011) belyser 

att place branding är en pågående process i och med att platser och städer är ständigt 

föränderliga. Författaren menar att place branding i slutändan handlar om att forma 

människors uppfattning av en plats.  
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3.1.4  Att forma ett platsvarumärke 

Baker (2012) uttrycker att en central del för platser, städer eller destinationers framgång 

grundas i en varumärkesstrategi. Morgan och Pritchard (2014) förklarar att ett 

platsvarumärke kan gå igenom olika faser och utan en långsiktig och strategisk 

varumärkesstrategi kan platsvarumärkets fortsatta utveckling stagnera.  

 

Steg 1: Upptäck platsens attribut  

Morgan och Pritchard (2014) beskriver att första steget i att utveckla eller uppdatera en 

varumärkesstrategi för en plats är att undersöka och analysera varumärket för att fastställa 

eller återställa dess kärnvärden och dess identitet. Kärnvärdena som ska fastställas 

beskriver Keller (2008) som en unik kombination av attribut som speglar en personlighet 

och som är uppbyggda med olika värden såsom uppfattningar, känslor och associationer. 

Som tidigare nämnt menar Aaker (2010) att det är vitalt att skapa kärnvärden för en 

organisationer eftersom varumärkets innebörd då definieras och skapar möjligheter till att 

särskilja sig från sina konkurrenter.  

 

Lazär och Chirca (2007) påstår att varumärkesuppbyggande har visat sig vara en naturlig 

del och ofta startpunkten i platsmarknadsföring. Författarna menar att detta främst är för 

att det tvingar en stad eller plats att fastställa de viktigaste attributerna utifrån kärnvärdena 

och identiteten i deras marknadsföring. Vidare förklarar Dinnie (2011), Neamtu och 

Leuca (2007) och Beckman, Kumar och Kim (2013) att flera städer erbjuder liknande 

produkter och tjänster och därav måste identifiera en rad sammanhållna 

varumärkesattribut som en plats innehar. Författarna förklarar vidare att dessa attribut 

ligger till grund för ett attraktivt varumärke som ska spegla en positiv bild ut mot de 

identifierade målgrupperna.  

 

Morgan och Pritchard (2014) belyser ytterligare en anledning till att analysera varumärket 

då det kan ge en förståelse över alla individuella varumärken som agerar på en plats och 

därmed kan ses som en del i det totala platsvarumärket. Författarna förklarar att detta 

också ger en möjlighet att utforska vilka uppfattningar och krav som finns bland aktörer 

och intressenter för att värdera befintliga och potentiella marknader. Hospers (2011) 

nämner därför att en plats bör belysa de unika attribut som existerar och dess 

konkurrensfördelar samt aktivt arbeta med den interna marknadsföringen i 
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organisationen, innan den externa processen berörs. 

 

Steg 2: Skapa en originell varumärkesplattform  

Att skapa en varumärkesplattform är enligt Morgan och Pritchard (2014) nästkommande 

steg för att bygga ett varumärke, för att vidare lyckas kommunicera ut ett enhetligt 

platsvarumärke. Författarna förklarar att olika strategier kan resultera i att platsens attribut 

utvecklas till en gemensam varumärkesplattform. Anholt (2009) och McCabe (2014) 

belyser vikten av att undersöka vad platsen vill kommuniceras med sin 

varumärkesidentitet för att kunna bygga ett starkt varumärke. Morgan och Pritchard 

(2014) menar slutligen att varumärkesplattformen består av komponenter såsom vision, 

positionering och löfte där varje del är vital för ett enhetligt platsvarumärke. Författarna 

förklarar att komponenter som ingår i en varumärkesplattform kan skilja sig mycket åt, 

både i teorin och i praktiken. Moilanen och Rainisto (2009) menar att en väl utvecklad 

varumärkesplattform bör ses som en investering och att den kan bidra till en ökad 

attraktionskraft för platsvarumärket. 

 

Mårtenson (2009) menar att en varumärkesplattform ska fungera som ett styrdokument 

samt planeringsinstrument och kräver ett tydligt underlag för att nå enhetlighet samt en 

helhetsbild av varumärket. Även Luna och Bessma (2013) poängterar att en 

varumärkesidentitet bör vara specifik och tydlig. Dinnie (2011) menar dock att 

platsvarumärken är mångfacetterade vilket gör det svårt att vara tydlig och skapa en 

gemensam plattform. Aaker (2010) diskuterar även att varumärkesidentiteten bör vara 

tydlig internt inom företaget för att kunna appliceras externt. Vidare menar Mårtenson 

(2009) att det även blir lättare att skapa förståelse för varumärket internt som externt när 

riktlinjer finns nedskrivna.  

 

Spjuth (2006) menar dock att det finns en risk i att varumärkesplattformar slutligen liknar 

varandra istället för att differentiera och särskilja platsen. Dinnie (2011) belyser däremot 

att det finns negativa konsekvenser om platser inte väljer att definiera sin 

varumärkesidentitet. Författaren menar att varumärkesbyggandet av platser är komplext 

och riskabelt men att den största risken är att utesluta varumärkesbyggandet 

överhuvudtaget. Det skapas enligt Dinnie (2011) stereotyper och myter om platsen inte 

definierar sin identitet och det resulterar oftast i att platsens attraktions- och 
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konkurrenskraft påverkas negativt. Kerr och Balakrishnan (2012) argumenterar att om det 

går att koppla en plats namn till tydliga attribut och kärnvärden, är platsens namn ett 

tillräckligt starkt varumärke.  

 

Steg 3. Den kreativa utvecklingen  

Morgan och Pritchard (2014) beskriver att utvecklandet av en visuell och verbal identitet 

är centralt i ett platsvarumärke. Hanna och Rowley (2011) förklarar vikten av att 

framställa platsvarumärkets visuella och verbala identitet genom att använda grafiska 

profiler med logotyper, slogans och fotografier. Vidare menar författarna att den visuella 

och verbala identiteten är länken mellan platsvarumärkets identitet och dess 

kommunikation. Hanna och Rowley (2011) menar också att den visuella och verbala 

identiteten sannolikt kommer att vara mer framgångsrik om intressenterna och aktörer är 

inblandade. Författarna påpekar att inblandningen kan bidra till att intressenter och 

aktörer blir mer benägna att acceptera kopplingen och uppträda i linje med dessa attribut. 

Rollof (2004) belyser också att kreativa möten, i samverkan med intressenter och aktörer, 

kan vara kraftfulla verktyg. Författaren menar att mötena uppmuntrar utbyte av kunskap, 

framtagande av nya ideér och lösningar samt initiativtagande.  

 

Det finns också negativa aspekter som rör kreativitet i relation till platsvarumärken då 

Govers (2013) och Kelly (2016) menar att logotyper och slogans inte är av samma 

relevans när det kommer till platsvarumärken, eftersom platser redan har meningsfulla 

namn och landmärken. Kavaratzis och Ashworth (2005) hävdar att marknadsförare 

ständigt använder sig av slogans, logotyper och bilder utan att förstå innebörden av vad 

dem vill förmedla. Trots detta menar Kelly (2016) att kommuner och andra aktörer 

fortsätter att spendera tid och pengar på att skapa och designa logotyper. Författaren 

menar vidare på att slogans bidrar till igenkänning, men att de inte gör någon större 

skillnad gällande uppbyggnaden av ett rykte eller varumärkesmedvetenhet. Morgan och 

Pritchard (2014) menar att den kreativa utvecklingen handlar om att skapa word of mouth 

om platsen och således skapa ett värde. 

 

Steg 4. En slagkraftig implementeringsprocess 

Spjuth (2006) menar att de flesta kommuner har en strategi för hur varumärket ska 

förmedlas, dock existerar det ofta inga klara riktlinjer för hur denna plan ska 
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implementeras. På grund av att det inte finns några tydliga riktlinjer har Morgan och 

Pritchard (2014) tagit fram en varumärkesstrategi för hur ett platsvarumärke kan 

implementeras och verkställas. Författarna beskriver att det genomförs genom att ha en 

aktiv kommunikation med samhället samt genom att inkludera intressenter, aktörer och 

samarbetspartners till att bli en del av platsvarumärket. Jones (2005) förklarar att 

intressenter och aktörer förhoppningsvis kommer att bidra med engagemang om de ses 

vara inkluderade i varumärkesuppbyggandet och stödja varumärkesstrategin. Författaren 

menar således att alla aktörer och intressenter ska kunna se nyttan, ha viljan och känna 

ansvar i implementeringen. Jones (2005) menar också att förhållandet mellan intressenter 

och aktörer baseras på förståelsen av det värde platsvarumärket skapar. Morgan och 

Pritchard (2014) framhäver vikten av partnerskap och samarbetet i denna process och 

menar att ledning och styrning av samarbetspartners på en plats spelar en betydande roll.  

 

Slutligen, efter en noggrann strategisk och kreativ uppbyggnad av ett varumärke för en 

plats samt en slagkraftig implementering av varumärkesstrategin förklarar Morgan och 

Pritchard (2014) att processen vidare behandlar upprätthållandet av ett platsvarumärke. 

Författarna beskriver att upprätthållandet av ett platsvarumärke är det femte steget och 

behandlar ledarskap och styrning samt samverkan och partnerskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen modell 1, (Grundad på Morgan & Pritchard 2014, s. 415)  

 

 

Steg 1: Upptäck platsens attribut 

Steg 2: Skapa en orginell 
varumärkesplattform  

Steg 3: Den kreativa utvecklingen 

Steg 4: En slagkraftig 
implemeteringsprocess  

Steg 5: Upprättthållande av ett platsvarumärke  

Ledarskap & Styrning, Samverkan & Partnerskap 
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3.2  Ledarskap och styrning 
3.2.1  Förvaltning av platsvarumärket  

Att arbeta med ett platsvarumärke är en strategi som ständigt växer inom den offentliga 

sektorn, det vill säga för kommuner (Spjuth, 2006). Även om det är många aktörer och 

intressenter inblandade i hanteringen av platsvarumärket, dess uppbyggnad och 

förvaltning är det enligt Spjuth (2006) och Govers och Go (2009) i huvudsak kommunala 

organisationer som bär huvudansvaret, ofta i form av en Destination Marketing 

Organisation (DMO). Hankinson (2007) styrker detta och förklarar vidare att det är på 

grund av att DMOs hanterar ett flertal separata nätverk som består av både offentliga och 

privata organisationer som de bär huvudansvaret. Bohlin och Elbe (2007), Pike (2004) 

samt Govers och Go (2009) förklarar vidare att DMOs har bildats till följd av den 

komplexiteten inom turismindustrin samt ett ömsesidigt intresse hos aktörer och 

intressenter på destinationer och att detta har visat sig vara ett framgångsrikt 

tillvägagångssätt att arbeta på.  

 

Pike (2004) och Bornhorst, Ritchie och Sheehan (2010) beskriver att DMOs finansieras 

helt eller delvis av offentliga organ. Pike (2008) förklarar att en DMO kan efterliknas en 

paraplyorganisation som bär den centrala rollen som turismaktör i nätverket men 

förväntas även bära olika roller. Wang och Pizam (2011) förklarar att huvuduppgiften för 

en DMO är att skapa en ökad besöksnäring till en plats samt ta initiativ till samarbete med 

övriga intressenter och aktörer. Pike (2004) hävdar däremot att DMOs huvuduppgift är 

att marknadsföra destinationen och bygga upp varumärket kring platsen. Bornhorst et al. 

(2010) påpekar att en DMOs uppgift också innefattar att tillhandahålla en effektiv 

förvaltning och utvecklandet av en destinationen i sin helhet. Slutligen poängterar Pike 

(2004) och Govers och Go (2009) att alla DMOs arbetar med samma huvudsakliga syfte, 

att utveckla en hållbar konkurrenskraft för destinationen. Vidare förklarar Pike (2004) att 

det kan ses som tveksamt om en konkurrenskraftig destination är möjlig utan en DMOs 

hjälp i en industri där varumärkesstrategier har kommit att bli vitalt.  

 

Presenza, Sheehan och Ritchie (2005) och Sheehan, Vargas-Sánchez, Presenza och 

Abbate (2016) förklarar däremot att den traditionella förkortningen av DMO tidigare 

syftat till marknadsföringsarbetet. Författarna förklarar vidare att DMO istället har 

kommit att fokusera mer på upprätthållande av en destination och går därför idag under 
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benämningen Destination Management Organisation (DMO). Sheehan et al. (2016) 

poängterar däremot att en framgångsrik DMO kommer att vara en samordnare som 

besitter möjlighet att identifiera, engagera och ta lärdom av intressenter, både internt och 

externt. Detta är även en aspekt som Morgan och Pritchard (2014) styrker och hävdar 

vidare att ledarskapet och styrningen av en plats kräver nya arbetssätt där byggande av 

partnerskap i en konkurrenskraftig miljö anses vara centralt. Hanna och Rowley (2011) 

beskriver också att ledarskapet och styrningen utformar och påverkar platsvarumärket 

men att partnerskap och aktörers nätverk också är en del av produkten. 

 

Jorgensen (2016) påpekar att även kommuner gör politiska beslutsfattande kring stadens 

varumärke och marknadsföring, eftersom de är politiska enheter. Författaren förklarar 

vidare att trots att kommunen arbetar med platsvarumärken besitter de mindre 

erfarenheter och kunskap kring varumärken i jämförelse med den privata sektorn. Hanna 

och Rowley (2011) beskriver också att kritiska problem kan återfinnas i politiken och 

dessa problem grundas främst i att platsens politiker saknar långsiktiga åtaganden men 

också att ruljansen bland politiker är hög. Rainisto (2003) förklarar däremot att olika 

platser och olika tillvägagångssätt inom varumärkesbyggande och upprätthållande, kräver 

olika ledarstilar.  

 

3.2.2  Strategier är vitalt  
Styrning av en destination behandlar främst hur destinationen, platsen eller staden 

uppfattas ur ett externt perspektiv och Morgan och Pritchard (2014) menar att det börjar 

internt. På grund av den konkurrenskraftiga marknaden som organisationer lever i, har 

strategiskt ledning kommit att bli nödvändig (Kaya & Marangoz, 2014). Författarna 

förklarar därmed att en strategisk ledning av ett varumärke är ett verktyg som ger 

organisationer långsiktiga konkurrensfördelar. Hanna och Rowley (2011) hävdar också 

att ledarskap i många fall är den avgörande faktorn som skiljer starka och svaga 

platsvarumärke åt. Vidare menar författarna att ett fördelaktigt ledarskap kan vara 

avgörande i utvecklingen av en plats, även om platsen har begränsade resurser. 

Oprofessionellt ledarskap kan fördärva en stad eller plats som tidigare haft en positiv bild 

eller fördelaktiga resurser (Hanna & Rowley, 2011).  

 

Varje organisation och situation är unik och Christensen, Daugaard-Jensen och Lindkvist 

(2014) menar således att varje ledarskap är unikt. Författarna menar att ledarskap är 
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relaterat till sociala samspel mellan människor och eftersom människor har olika behov, 

utformas ledarskapet utefter detta. Hanna och Rowley (2011) hävdar däremot att 

ledarskap handlar om att besitta förmågan och kvaliteterna att vara ledare. Författarna 

beskriver vidare att ledarskapet i utvecklingen och upprätthållandet av en plats innebär en 

helhetssyn och hanterandet av komplexa processer såsom att forma rätt strategier. Aaker 

och Joachimsthaler (2000) beskriver också att varumärkesidentiteten kan ses som en 

central kärna och riktlinje för en ledare. Hanna och Rowley (2011) påpekar således att 

utvecklandet av varumärkesidentitet är beroende av varumärkets ledarskap, dess 

effektivitet och engagemang. 

 
För att ledarskapets strategier ska leda till ett attraktivt och konkurrenskraftigt 

platsvarumärke beskriver Hanna och Rowley (2011) varumärkesutvärdering som en 

metod för att samla in feedback och erfarenhet om platsvarumärket. Vidare förklarar 

författarna att utvärdering bör genomföras genom nära samarbete med aktörer och 

intressenter för att säkerställa att platsvarumärket håller sina löften och förväntningar och 

fortfarande speglar kärnvärden och attribut. Rainisto (2003) framhäver att det är också 

problematiskt att forma kriterier som mäter platsens framgång då turismindustrin är 

komplex samt att många delar ej är mätbara.  

 

Det är enligt Rainisto (2003) ledningens ansvar att engagera alla nivåer av intressenter 

och aktörer i den fortsatta utvecklingen och upprätthållande av ett platsvarumärke. Hanna 

och Rowley (2011) förklarar att en plats är mångfacetterad och kräver därför ett distinkt 

ledarskap. Vidare påpekar författarna att varumärkesstrategierna måste anpassas efter 

platsen samt aktörers och intressenters olika behov och begränsningar. Ledarskapets roll 

bör därför stödja upprätthållandet av partnerskap och nätverk genom att främja 

engagemang (Hanna & Rowley, 2011). 
  
3.3  Samverkan och partnerskap 
3.3.1  Att forma platsens framtid  
Dinnie (2011) och Govers och Go (2009) belyser att en av de grundläggande faktorerna i 

att utveckla och upprätthålla ett platsvarumärke är att involvera alla aktörer och 

intressenter som medvetet och omedvetet formar platsens framtid. Vidare menar 

författarna att hantera intressenter och aktörer och utforma gemensamma mål och visioner 

kan ledningen skapa ett engagemang hos intressenter och aktörer. Bohlin och Elbe (2007) 

och Pike (2004) beskriver att det gemensamma arbetet mellan aktörer och intressenter på 
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en destination är det som möjliggör en DMOs arbete att utveckla en konkurrenskraftig 

destination. Dinnie (2011) menar att aktörers och intressenters investeringar i form av 

samarbete eller kommunikation påverkar utvecklandet av platsen. Bornhorst et al. (2010) 

belyser således att ett framgångsrikt platsvarumärke grundas av olika intressenter och 

aktörer och deras perspektiv. Holešinská (2013) förklarar att det är bevisat att samarbete 

mellan DMOs och deras intressenter och aktörer, främst med kommunen, har visat sig 

vara ytterst väsentligt för en vidare utveckling och eventuell expandering av en 

destination. 

 

Maio (2003) hävdar att varumärket förlitar sig på samspelet mellan dess intressenter och 

aktörer, medan Bregoli (2013) menar att destinationer är fragmenterade vilket gör dem 

till komplexa och ytterst svåra att hantera. Bregoli (2013) påpekar därför att koordinering 

av intressenter och aktörer på en destination bör ses som samverkan snarare än ledarskap 

och styrning. Bregoli (2013) förklarar att samordning, i form av partnerskap, är 

grundläggande för att kunna spegla en rättvis bild. Vidare förklarar författaren att 

samverkan är ytterst viktigt på destinationer då turister konsumerar produkter och tjänster 

av mängder olika aktörer och intressenter, medan de utvärderar helhetsupplevelsen 

baserat på de alla olika påverkningsfaktorer. Gelder (2011) menar att partnerskap inom 

utveckling och uppbyggande av platsvarumärken bör hanteras som en väl genomgående 

precis som DMOs arbete med utveckling, implementering och hantering av ett 

platsvarumärke. Håkansson (2006) poängterar att genom samverkan, partnerskap och 

sammanställda resurser kan aktörer och intressenter tillsammans locka fler besökare, 

invånare och företagsetableringar.  

 

Bregoli (2013) framhäver vikten av att visa support och stöd till aktörer och intressenter 

samt att denna process är minst lika viktigt som samverkan och partnerskap. Jernsand och 

Kraff (2015) och Kapferer (2012) förklarar att utvecklandet och upprätthållandet av 

platsvarumärket ses som en kontinuerlig process där intressenter och aktörer aktivt bör 

delta. Författarna poängterar att intressenter och aktörer snarare borde ses som partners i 

processen än deltagare. En framgångsrik destination bör därför ha aktörer och intressenter 

som samarbetar nära med varandra, förstår destinationens koncept samt betydelsen av att 

presentera en destination som en helhetsbild (Bornhorst et al. 2010, Virgo & de 

Chernatony, 2006).  
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Andrea (2014) förklarar att ett fördelaktigt samverkan och partnerskap kräver 

engagemang från stadens eller platsens intressenter och aktörer för att skapa utmärkande 

attribut och egenskaper. Houghton och Stevens (2011) hävdar att intressenters och 

aktörers engagemang berikar och fördjupar uppbyggnaden och upprätthållandet av 

platsvarumärket med diskussioner, åsikter och nya perspektiv som anses vara ovärderligt. 

Sheehan et al. (2016) instämmer att engagemanget från intressenter och aktörer påverkar 

en destinations framtid och Pike (2004) menar att DMOs kan motivera befintliga samt 

framtida intressenter genom att visa på destinationens utvecklingspotential och dess 

framtid. 

 

3.3.2  Intern kommunikation 
Bregoli (2013) förklarar att intern kommunikation har kommit att bli mer centralt i dagens 

organisationer. Holešinská (2013) belyser också att kommunikation är en viktig aspekt i 

samverkan och partnerskap. Författaren förklarar vidare att kommunikation används för 

att fortsatt utvecklas samt bygga ett konkurrenskraftigt platsvarumärke. Spjuth (2006) 

hävdar att desto mer en plats kommunicerar enhetligt, desto tydligare intryck förmedlas 

ut till människor i omvärlden. 

 

“Internal brand communications is a critical first step to succeeding externally.” 
  (Middleton 2011, s 25)  

 

Bregoli (2013) förklarar att det i en tidigare studie visat sig att intern kommunikation har 

kommit att gynna platser och dess utveckling och upprätthållande av ett platsvarumärke. 

Författaren poängterar att resultatet blev ett större informationsutbyte och därmed större 

kunskap och samspel genom intern kommunikation. Bregoli (2013) nämner att intern 

kommunikation kan ske på olika sätt då alla kommunicerar olika. Således föreslås alla 

kommunikationsaktiviteter vid en place branding för att få aktörer och intressenter att 

vara kunniga och engagerade i ett platsvarumärke (Bregoli, 2013). Författaren förklarar 

vidare att ett väl utformad platsvarumärke kräver samarbete mellan många intressenter 

och aktörer, men främst kontinuerlig kommunikation.  

 

Rollof (2004) beskriver att möten är ett vanligt förekommande tillvägagångssätt att 

kommunicera internt. Författaren belyser även att den kreativa aspekten av möten har 

kommit att uppmärksammas allt mer. Vidare förklarar Rollof (2004) att traditionella 
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möten baseras på rutin och envägskommunikation medan nutida kreativa mötesformer i 

grunden byggs för att främja interaktion, flervägskommunikation och kunskapsutbyte. 

Möten är viktiga för beslutstagande men också för att skapa engagemang, engagemang i 

hur förändringar och utveckling bör tas an (Rollof, 2004).  

 

3.4  Enhetligt platsvarumärke 
Ett enhetligt platsvarumärke ska enligt Govers och Go (2009) och Corgiats (2016) 

säkerställa att varumärket är konsekvent samt att det visar på en omedelbar igenkänning. 

Ett starkt platsvarumärke kan enligt Pike (2008) bidra till att konsumenter väljer en plats 

framför en annan. Utvecklandet och upprätthållandet av en stad grundar sig i 

inkluderandet av turismaktörer och staden kan genom detta skapa en enhetlig bild (García, 

Gómez & Molina, 2012; Marzano & Scott, 2006). Pike (2008) förklarar att 

varumärkesidentiteten med internt fokus även ingår i denna process mot ett enhetligt 

platsvarumärke. Vidare förklarar Fernström (2005) att inblandade organisationer på en 

plats behöver lära sig att bygga relationer och samverka för att platser ska utvecklas i en 

enad riktning. Marzano och Scott (2006) poängterar att ett väl fungerande samarbete i en 

stad kan bidra till ett attraktivt platsvarumärke.  

 

Kavaratzis och Ashworth (2005) poängterar att ett enhetligt platsvarumärke bör 

framställas som en helhet, men påpekar att det medför en viss problematik. Att arbeta 

med ett platsvarumärke är som tidigare nämnt betydligt mer komplext jämfört med 

produktvarumärken. Lazär och Chirca (2007) framhäver platsvarumärkets enhetlighet 

genom dess identitet. Författarna menar att städer inte bara har en identitet, utan ett flertal. 

De många olika aktörers och intressenters varumärken i ett gemensamt platsvarumärke 

gör det problematiskt att prata om en stad som ett enstaka varumärke (Neamtu & Leuca, 

2007). Aktörer och intressenter försvårar dock arbetet då städer enligt Dinnie (2011) och 

Govers och Go (2009) har olika mål och visioner. Moilanen och Rainisto (2009) och 

Hanna och Rowley (2011) påpekar att det är ledarskapet och styrningen som anpassar 

aktörer och intressenter mot en gemensam vision. Virgo och de Chernatony (2006) hävdar 

således att en plats kan skapa ett enhetligt varumärke genom en gemensam 

varumärkesvision. 
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Kavaratzis och Ashworth (2005) påpekar att en enhetlig sammanhängande bild av 

platsvarumärket är nödvändig då alla städer har olika varumärken som alla är designade 

för att attrahera speciella behov i olika målgrupper. Trots detta beskriver Corgiats (2016) 

att ett framgångsrikt platsvarumärke ska vara enhetligt och visa på en sammanhängande 

bild. Neamtu och Leuca (2007) framhäver också att det är till en stads fördel att ha 

mångfald och olikheter. Kavaratzis och Ashworth (2005) påpekar att det är viktigt att 

överföra en konsekvent bild både internt och externt mot aktörer och intressenter. Virgo 

och de Chernatony (2006) förklarar att platser av den anledningen måste involvera alla 

inblandade aktörer och intressenter, samt förlita sig på att uppnå en enighet mellan de 

olika samarbetspartnerna. 

 
3.4.1  Studiens teoretiska referensram 
Det interna arbetet kring ett platsvarumärke grundas således inte enbart i själva 

utvecklingsprocessen av ett varumärke. Den ämnar även den upprätthållande delen där 

ledning och samverkan kan ses som grundläggande byggstenar för skapandet av ett 

enhetligt konkurrenskraftigt platsvarumärke. Utifrån dessa områden är vår intervjuguide 

skapad och även de empiriska ramarna. Delarna i den teoretiska referensramen fyller olika 

funktioner där det första avsnittet 3.1 syftar till att skapa en bakgrundsförståelse för 

ämnet. Delar av teorin kommer inte användas för att genomföra analysen utan kan istället 

ses som nödvändiga komponenter för att skapa en förståelse för viktiga delar i 

upprätthållandet av ett konkurrenskraftigt varumärke. Vi kommer däremot använda 

avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4 som underlag för analysen där huvudområdena ledarskap och 

styrning, samarbete och partnerskap samt enhetligt varumärke ses som centrala 

huvuddelar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Egen; Ledarskap och Samverkan mot ett enhetligt varumärke 
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4  Empiri 
I detta kapitel lyfter vi fram det insamlade empiriska materialet från respondenterna. 

Kapitlet är utformat efter de centrala teoretiska rubrikerna och består av; Ledarskap 

och styrning, samverkan och partnerskap och enhetligt platsvarumärke. Kapitlet 

sammanställer och jämför de 12 intervjuerna som vidare presenteras som en helhet 

inom tillhörande ämneskategorier.  

 
Strukturen på kapitlet är uppbyggt utifrån teoretiska huvudrubriker men utgår från 

empiriska underrubriker. Det innebär att underrubrikerna till varje del är formade utifrån 

respondenternas diskussioner för att delvis frigöra empirin från den teoretiska strukturen. 

På grund av att empirin i sin helhet består av ett brett material väljer vi att enbart 

presentera empiri i detta kapitel. Empirin skildrar respondenternas egna erfarenheter och 

åsikter utifrån ett omfångsrikt platsvarumärkesperspektiv. Respondenter presenteras 

enligt följande: 

 
●   Åke Andersson, VD Destination Kalmar. 

●   Jenny Roloff, Marknadsföringsansvarig Destination Kalmar 

●   Stefan Johnson, Turistchef Destination Kalmar 

●   Henrik Nilsson, Kommunikationschef, Kalmar Kommun 

●   Per Ekman, Grundare och VD, Tendensor 

●   Björn Mortensen, VD, Kalmar City 

 

●   Samarbetspartner A, Platschef  

●   Samarbetspartner B, Platschef  

●   Samarbetspartner C, Platschef  

●   Samarbetspartner D, Marknadsföringsansvarig 

●   Samarbetspartner E, Platschef  

●   Samarbetspartner F, Platschef  

 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

37 

4.1  Ledarskap och styrning 
 

“Det krävs några eldsjälar som rusar på i 180 och öppnar dörrar och spränger murar 

men att det sedan finns personer runt omkring som håller ihop det. Det handlar om att 

bygga lag och inse sina styrkor men även sina begränsningar. “  

- Nilsson (2017-04-19) 

 

4.1.1  Platsvarumärkets betydelse för ledning 
Ekman1 förklarar att turism och besöksnäring är en avgörande del för att utveckla en 

attraktiv stad. Ekman menar vidare att ett platsvarumärke ska hantera tre olika områden; 

företagsetableringar, inflyttning och besöksnäring, där besöksnäringen och upplevelse-

sidan av platsen inte går att bortse från när ett starkt platsvarumärke ska utvecklas. 

Andersson2, Ekman, Johnson3, Nilsson4 och Roloff5 förklarar att ett platsvarumärke har 

en enormt stor betydelse. Johnson förklarar vidare att det idag finns ett stort fokus på 

platsvarumärke och att place branding ökar generellt. Johnson menar att ett 

platsvarumärke idag är helheten och för att platsen ska fungera måste en tydlig strategi 

finnas. Johnson menar även att det är viktigt att arbeta mot mål och utvärdera för att se 

resultatet av strategierna och poängterar “Utan platsvarumärke kan jag lägga mig i 

skuggan och tyna bort”.  

 

Andersson menar att bygga en attraktiv stad kan vara viktigt på olika plan. Andersson 

förklarar vidare att det inte bara handlar om besöksnäringen utan om den attraktiva staden. 

Andersson förklarar precis som Johnson att Kalmar är ett typexempel, att det tidigare inte 

existerade ett riktigt varumärke för staden och att staden inte sågs som en destination för 

besöksnäringen, vilket inte stämmer idag. Johnson förklarar att ett platsvarumärke ska 

främja ett tänk kring “Här behöver man inte åka ifrån, här finns det fortfarande värden 

för mig att leva, bo och verka”. Ekman förtydligar att vi som konsumenter fattar beslut 

efter både hjärta och hjärna när vi vill åka på semester, förlägga vår karriär eller driva 

verksamhet på en plats. Ekman menar att genom styrning och ledning av ett 

                                                
1 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
2 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
3 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
4 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
5 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
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platsvarumärke, kan utveckla och kommunicera en produkt och en viss grad av kontroll 

kan därmed uppnås. Trots detta är place branding enligt 6Ekman komplext och är präglat 

av en betydligt lägre kontroll än produktvarumärken. Ekman menar att politiken och 

näringslivet bör vara delaktiga för ett konkurrenskraftigt platsvarumärke men att ingen i 

slutändan äger platsvarumärket. Ekman förklarar att det dock finns ett flertal aktörer och 

intressenter som kan bli påverkade och dessa måste involveras platsvarumärket. Ekman 

menar vidare att felet som platsutvecklare tidigare gjort är att utesluta aktörer och 

näringslivet ”man har suttit i ett litet rum med ett antal gubbar och så har man haft en 

reklambyrå och så går man ut och berättar, så här ska vi göra! Då säger aktörerna och 

näringslivet, “not invented here”.  

 

4.1.2  Ansvarsroller, en komplex värld 

Enligt Ekman arbetar länder på skilda tillvägagångssätt vid uppbyggandet och 

upprätthållandet av ett platsvarumärke och att det finns olika traditioner när det kommer 

till ledarskap. Ekman berättar att i Sverige är det vanligen en offentlig dominans i 

ledarskapet som styr platsvarumärket. Johnson7 styrker detta och förklarar dock att DMOs 

ansvarsroller, uppbyggnad, struktur, tillvägagångssätt och fördelning över 

ansvarsområden kan skilja sig mycket åt beroende på vilken plats de företräder. 

 

Johnson berättar att många kommuner idag förgrenar områden så som besöksnäring, 

näringsgrenen samt kommunikation. Kalmar har enligt Johnson och Nilsson8 kommit så 

pass långt att kommunala näringsgrenarna ser varandra som en helhet och att de arbetar 

tillsammans utanför varandras gränser. Johnson menar således att distansen i det 

vardagliga arbetet har minskats och att en struktur som tillåter detta tillvägagångssätt har 

formats. Vidare poängteras det av både Nilsson och Johnson att huvudansvaret av 

platsvarumärket i Kalmar och dess uppbyggnad befinner sig hos en DMO men att detta 

sker i en tydlig samverkan och dialog med kommunala förvaltningarna. 

 

Roloff9 förklarar att Kalmars DMO jobbar som ett eget bolag och att deras framgång beror 

just på detta. Samarbetspartner B, C, E och F förklarar att Kalmar som stad har utvecklats 

                                                
6 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
7 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
8 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
9 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
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avsevärt efter att Destination Kalmar implementerade samarbete och partnerskap som en 

central del i deras organisation. Ekman10 och Roloff11 påpekar att det är aktuellt att städer 

idag startar kommunala bolag då beslutsprocessen skiljer sig åt, då det är problematiskt 

att fatta snabba beslut i den kommunala förvaltningen. Vidare förklarar Roloff att det 

beror på att de i ett eget bolag “…kan marschera snabbare, vi har snabbare beslutsvägar 

och mer frihet”. Ekman förklarar också att “Kommunala bolag startas för att kunna 

springa snabbare, vara mer kreativa och få ett närmare samarbete med näringslivet”. 

 

Nilsson12 förklarar att fördelningen av arbetsuppgifter i Kalmar innebär att Destination 

Kalmar arbetar med de stora evenemangen, medan kommunen ser till att det “…finns 

något att göra en torsdagskväll”. Nilsson förklarar att kommunen ska arbeta med ett 

större ansvar för det geografisk området i sin helhet. Nilsson påpekar däremot att 

kommunen arbetar främst för lokalbefolkningen och Destination Kalmar främst för 

besöksnäringen och att det därmed uppstår en friktion. Nilsson poängterar att kommunen 

inte endast kan fokusera på att förmedla bilden av Kalmar. Nilsson menar att kultur, fritid, 

idrott och evenemang främst behandlas av Destination Kalmar men att det kan uppstå 

konflikter i gränslandet då Nilsson menar att evenemang även måste rikta sig mot 

lokalbefolkningen och inte enbart besöksnäringen. Roloff menar att Destination Kalmar 

har gått från ett fokus på marknadsföring till att styra och ansvara för platsen.  

 

4.1.3  Rätt ledarskap är väsentligt för utveckling 
Att Kalmar som stad utvecklas i en positiv riktning tror Nilsson, samarbetspartner A och 

F beror på de enskilda personer, deras engagemang samt deras drivkraft. Nilsson förklarar 

att det behövs eldsjälar som brinner för sitt jobb och för regionen. Samarbetspartner F 

påpekar att ledningen har varit en bidragande faktor till den utveckling som skett de 

senaste tio åren i staden och samarbetspartner E beskriver Destination Kalmar som en 

driven och analyserande verksamhet. Vidare ser samarbetspartner E att det idag finns ett 

stöd från politiken i staden vilket har varit en bidragande faktor till den positiva 

riktningen. Det finns enligt Johnson13 politiker i Kalmar som vågar investera på 

utvecklandet av platsvarumärket vilket i sin tur har bidragit till att Kalmar har skapat fler 

                                                
10 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
11 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
12 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
13 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
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unika arenor. Nilsson14 fortsätter och förklarar att det krävs att personer lägger ner sin 

själ, besitter kompetens men främst professionalitet. Enligt Nilsson behöver inte själ och 

professionalitet vara motsatsord utan snarare tvärt om. Han menar att; 

 

“Det krävs några eldsjälar som rusar på i 180 och öppnar dörrar och 

spränger murar men att det sedan finns personer runt omkring som håller 

ihop det. Det handlar om att bygga lag och inse sina styrkor men även 

begränsningar. “  

- Nilsson (2017-04-19) 

 
4.1.4  Att skapa en unik stad  
Roloff15 menar att många destinationer visar på samma bilder och liknande attribut. De 

snarlika attributen tillsammans med dagens konkurrenskraftiga kultur gör det enligt 

Roloff och Ekman16 extra svårt som stad att visa sig som unik. För att visa sig unik anser 

Nilsson att en stad bör analysera sina konkurrenter för att finna attribut som diffrentierar 

staden och särskiljer sig från konkurrenterna. Roloff påpekar att det inte är Kalmars 

kombination av attribut som gör staden unik, det är när närheten till Öland inkluderas i 

bilden som staden blir säregen. Nilsson framhäver även problematiken med att städer idag 

är snarlika och poängterar att de enda som skiljer Kalmar mot andra städer är namnet 

Kalmar, de sex bokstäverna som ingen annan har. Dock talar Andersson17, Nilsson, 

Roloff och Johnson om attribut, identitet och kärnvärden som en del av Kalmars 

varumärke. 

 

Andersson säger att ett platsvarumärke i grund och botten handlar om identitet och att det 

krävs specifika händelser, attribut som kan utmärka staden. Samarbetspartner A, B, C, D, 

E och F förklarar Destination Kalmars och kommunens utvecklade identitet och attribut 

på liknande sätt som Nilsson, Roloff, Andersson och Johnson försöker kommunicera ut. 

Roloff förklarar att de arbetar internt med att bygga dess identiteten. Nilsson18 framhäver 

att Destination Kalmar och kommunen arbetar med en grafisk profil och Roloff19 nämner 

                                                
14 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
15 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
16 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
17 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
18 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
19 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
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sex olika profilområden som ett tillvägagångssätt att närma sig platsen och visa på ett 

organisatoriskt ansvar för det geografiska området. Profilområderna speglar kunskap, 

centrum, kultur, historia, puls och miljö (Destination Kalmar, 2005). Detta är enligt 

Roloff och Nilsson för att kunna kommunicera en enhetlig, gemensam och tydlig bild av 

Kalmar som kommun och Roloff förklarar att de kontinuerligt arbetar med att uppdatera 

bilden av Kalmar. Profilområderna består av Kalmars främsta attribut och Roloff 

beskriver att kärnvärdena de använder sig av är kuststad, universitetsstad, historia, kultur, 

kunskap och närhet. Johnson20 belyser att dessa attribut används för att utnyttja arenan 

och placera staden på kartan. 

 

4.1.5  Hur vet vi att vi gör rätt? 
Andersson21 förklarar att det är viktigt att utvärdera ett platsvarumärke eftersom det 

skapar ett underlag för politiker och kommunen att fatta beslut på. Andersson menar att 

utan en trovärdig grund att förhålla sig till kan det finnas svårigheter för organisationen 

att arbetar och fokusera på rätt saker. För att skapa detta underlag krävs det enligt 

Andersson mätpunkter som visar på att inget är “...taget från luften”. Utifrån detta menar 

Andersson att Kalmar har tagit fram cirka 20 mätpunkter som ett underlag att uppnå och 

säkerhetsställa de resultat och mål de vill nå. För att utvärdera förklarar Nilsson att det 

däremot gäller att analysera områden i tre-årsperspektiv och menar att det tar några år att 

lära sig av sina misstag. Andersson styrker resonemanget och uttrycker sig följande: 

“Avbryter man efter ett år så tror inte jag vi kan få någon riktig effekt”. Andersson och 

Nilsson förklarar att det är först efter ett par år som det går att utläsa resultat, nytta eller 

ekonomiska vinningar. Ekman22 menar däremot att tre år inte är tillräckligt, det är först 

efter tio år det går att se resultat eller större förändring. 

 

4.2  Samverkan och partnerskap 
”...det är inte förrän man samarbetar med varandra som man kan dra nytta av Kalmar 

som stad och dess varumärke” - (Nilsson23, 2017-04-19) 

 

                                                
20 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
21 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
22 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
23 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
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4.2.1  DMOs betydelse 

I dagens konkurrenskraftiga marknad har samverkan kommit att ha allt större betydelse 

och Johnson24, Andersson25 och Roloff26 påpekar att samarbete idag är avgörande. 

Andersson menar att ensam aldrig är stark men Mortensen27 poängterar även att 

samarbetet måste vara fördelaktigt för alla parter. Johnson och Roloff förklarar att  det 

krävs ett samspel ur ett långsiktigt perspektiv för en positiv utveckling av ett 

platsvarumärke. Ekman28 menar däremot att det främst krävs någon form av DMO, 

näringslivsförening eller kommun som agerar öppet för att vidare öka samverkan samt 

intressenters och aktörers engagemang.  

 

“för att man ska kunna lyckas som stad tror jag att det krävs en destinations 

organisation i den tidsålder vi lever i. Företagen är beroende av att det 

kommer hit folk och Kalmar är beroende av företagen. Det är någon form 

av synergi som är superviktig där. Vi finns ju inte om det inte finns folk”  

-   (Samarbetspartner D, 2017-04-27) 

 

Johnson menar att samarbetet i Destination Kalmars fall befinner sig på olika plan, dels 

mellan DMO och kommunen men också mellan DMO och dess anslutna partners. 

Johnson framhäver också hur viktigt samarbetet är mellan kommunen, näringslivet och 

Destination Kalmar för att behålla platsvarumärket levande och uppdaterad. 

Samarbetspartner B och F förklarar att det tidigare funnits en begränsning mellan 

Destination Kalmar och kommunen samt näringslivet och hur de samarbetat, men att de 

idag är betydligt mer integrerade. Ekman menar att nyckeln till att utveckla platser är att 

aktörer och intressenter tänker, tycker till och engagerar sig. Ekman menar också att en 

framgångsrik plats är just det, samarbete genom engagemang och åsikter om på vilka sätt 

en plats ska utvecklas. Enligt Johnson29 är det i slutändan den enskilda individens 

samspelsförståelse som leder till ett framgångsrikt samarbete och en fortsatt utveckling 

för platsen. 

                                                
24 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
25 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
26 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
27 Björn Mortensen, personlig intervju, 2017-05-02 
28 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
29 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
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4.2.2  Samarbete över gränser 

Nilsson30 påpekar att Destination Kalmar, kommunen och näringslivet har börjat se det 

geografiska området och kommit att förstå att det är betydande hur Kalmar framställs som 

en helhet. Nilsson, Ekman31, Mortensen32 samt samarbetspartner B, C och E poängterar 

att samarbetet mellan kommunen och Destination Kalmar har kommit att utvecklats 

avsevärt. Ekman påpekar också att det är nödvändigt att kommunen och DMO samarbetar 

då deras arbete ofta påverkar många faktorer. Ekman förtydligar genom ett exempel 

“...när Kalmar anordnar Ironman krävs det ett tvärfunktionellt team där kompetenser 

och funktioner blandas för att kunna tackla uppgiften på bästa sätt”. 

 

Nilsson hävdar att det finns en ambition och en vilja från kommunen och Destination 

Kalmar till att samarbeta vilket kräver upprätthållandet av en konkurrenskraftig 

destination. Samarbetspartner F belyser att varken kommunen eller Destination Kalmar 

kan arbeta på egen hand utan det krävs ett samspel mellan alla parter för att det ska 

fungera. Johnson påpekar att samarbetet utvecklats till ett samarbete över gränser, “Vår 

styrka är att vi har modiga politiker som vågar ta platsen till sitt hjärta och stå för det, 

platsen är viktigare än politiken”. Samarbetspartner F förklarar däremot att eftersom 

Kalmars DMO är anslutet till en kommunal enhet finns det förväntningar på att 

politikernas engagemang i besöksnäringen bör vara en självklarhet.  

 

4.2.3  En “Kalmarfierad” modell av partnerskap 

Andersson33 och Johnson belyser vikten av att alla aktörer och intressenter är essentiella 

att ha med i utvecklandet och upprätthållandet av platsvarumärket. Vidare förklarar 

Andersson, Johnson och Roloff34 att partnerskap är ett fördelaktigt tillvägagångssätt 

genom att inte enbart främja samarbete utan också för att det finansierar och möjliggör 

platsens utveckling. Andersson35 och Johnson36 förklarar att det idag är få DMOs som 

bygger upp en verksamhet med samarbetspartners i form av aktörer och intressenter. 

Johnson förklarar att Destination Kalmars tillvägagångssätt att arbeta med partnerskap är 

                                                
30 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
31 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
32 Björn Mortensen, personlig intervju, 2017-05-02 
33 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
34 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
35 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
36 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
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det som är utmärkande. Johnson menar att Kalmars partnerskap innebär att de idag har 

ett stort antal näringsföretag, stora som små som lägger pengar i en strategisk plånbok 

och säger “Gör vad ni kan för att göra Kalmar mer attraktivt, utveckla platsen Kalmar, 

vi är med”.  

 

Andersson förklarar att Destination Kalmar strävar efter att etablera långsiktiga 

partnerskap, men att alla aktörer och intressenter tillsammans berörs av ett förbättras 

platsvarumärke. Dock menar Johnson och Andersson att det finns svårigheter i att 

motivera aktörer och intressenter att tillträda i ett partnerskap och bidra med finansiella 

resurser som går till utveckling av platsen. Samarbetspartner E påpekar däremot att det är 

svårt att motivera en indirekt turismaktör att inleda ett partnerskap eftersom de inte ser de 

direkta fördelarna på samma sätt som turismaktörer. Johnson och Andersson belyser att 

Destination Kalmar därför måste spegla trovärdighet och visa på fördelarna med ett 

partnerskap.  

 

Johnson förklarar vidare att Destination Kalmar anställt ytterligare en person som ska 

arbeta fram en ny strategi för att förenkla och förbättra kommunikation och vidare skapa 

en lyhördhet och förståelse till samverkan. Nilsson37 belyser att Destination Kalmars 

samarbetspartners är från varierande branscher och inte enbart turismaktörer, något som 

Andersson instämmer om. Däremot tror inte Nilsson att det går att kräva av en enskild 

restaurangägare att bära bilden av staden, de väljer istället att fokuserar på sin egen 

verksamhet. Samarbetspartner E hävdar att direkta turismaktörer måste vara med i 

partnerskapet som att det nästan har blivit ett krav. Nilsson tror också att många aktörer 

går med i partnerskapet för att ”köpa sig fria” och menar att de lägger sina pengar i en 

pott och överlämnar resterande arbete till Destination Kalmar.  

 

Nilsson38 påstår att samarbetspartners visar att de tror på varumärkesarbetet genom att 

dem tackar ja till ett partnerskap och erlägger en medlemsavgift. Däremot poängterar 

samarbetspartner B, C och F att i och med partnerskapet förväntas Destination Kalmar 

förvalta de finansiella tillgångarna på rätt sätt. Samarbetspartner C påpekar däremot att 

det inte finns en klar bild på vart samarbetspartners investeringar i form av de finansiella 

                                                
37 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
38 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
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resurserna hamnar. Samarbetspartners C och F förklarar att det är viktigt att se pengarnas 

nytta i ett större perspektiv. Samarbetspartner B, C, E påpekar att en av anledningarna till 

ett partnerskap är att dem kan se en direkt vinning samt en ökad omsättning. 

Samarbetspartner B, C och E menar att alla aktörer inte ser fördelen med att vara partners 

eftersom de inte ser den direkta vinningen, men att de förespråkar ett samarbete med 

Destination Kalmar då större delen av företagen gynnas av att ingå i partnerskapet. 

Samarbetspartners B, C och E förklarar att det är stora summor som ska investeras men 

att de också förstår betydelsen. Samarbetspartner F menar att så länge partnerskapet 

genererar tillbaka i någon form av utdelning är partnerskapet ett faktum “Genererar det 

inte tillbaka till oss som företag så kommer jag hoppa av, men där är vi inte”..  

 

4.2.4  Resultatet av ett partnerskap 
Samarbetspartner A hävdar att Destination Kalmar har gjort mycket för staden och utan 

deras arbete hade Kalmar inte varit där dem är idag. Samarbetspartner E påpekar att 

Kalmars utveckling inte hade varit möjlig utan Destination Kalmar men att det efter 

många år med samma koncept kräver en ny formation. Enligt Ekman39 är engagemanget 

stort i Kalmar jämfört med andra städer. Samarbetspartner A påpekar även hur 

Destination Kalmar visar stöd i olika avseende vilket bidrar till ett förbättrat samarbete. 

Samarbetspartner F förklarar att engagemanget hos aktörerna är till deras fördel samt att 

det är positivt att många är engagerade och samarbetspartner C anser att “Det ligger i 

linje med mitt jobb att vara engagerad”. Ekman menar att Kalmars aktörer och 

intressenter besitter mängder med åsikter och är engagerade i stadens utveckling.  

 

Johnson40 förklarar att vissa aktörer och intressenter är mer engagerade än andra och 

menar att: “Vissa är på planen, vissa är avbytare och vissa vill inte ens vara med i laget”. 

Andersson41 förklarar att det är lagets ansvar att se till att alla delar fungerar, inte varje 

enskild individ. Johnson42 påpekar att partnerskapets framgång påverkas av ett aktivt, 

långsiktigt och transparent arbete med näringen och förklarar att “...det här gör vi inte 

utan er”. Samarbetspartner C instämmer och beskriver Kalmars samarbete som förbättrat 

då de visar på en långsiktigt vision jämfört med tidigare. Samarbetspartner F är också 

                                                
39 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
40 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
41 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
42 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
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övertygad om att samarbetet bidrar till en ökad attraktionskraft och ekonomisk vinning.  

 

Förutom den ekonomiska vinsten är samarbetspartnerna A, B, C, D, E och F är överens 

om att samarbetet genererar i en del fördelaktiga faktorer. Roloff43 menar att 

samarbetspartnerna också erhåller information tidigare än andra aktörer för att på så vis 

kan planera sin verksamhet utefter detta. Roloff menar att detta kan ses som en av 

fördelarna med partnerskapet, vidare styrker alla samarbetspartner detta resonemang. 

Andersson poängterar att det är av stor vikt att vårda Destination Kalmars relationer med 

samarbetspartners för en större stolthet för platsen. Andersson och Johnson beskriver att 

medverkan och stolthet bland intressenter och aktörer har ökat, vilket är positivt i dagens 

konkurrenskraftiga samhälle. 

 

4.2.5  Kommunicera för att engagera 
Mortensen44 menar att kommunikation är centralt vid utvecklandet och upprätthållandet 

av ett platsvarumärke, vilket Kalmar har förstått. Samarbetspartner C instämmer och 

framhäver att ett förbättrat samarbete märks av tack vare en förbättrad kommunikation 

mellan aktörer, DMO och kommunen. Nilsson45 beskriver att medvetenhet kan skapas 

genom intern kommunikation och Mortensen poängterar att det gäller att kommunicera 

ut rätt budskap. Johnson förklarar att det är fördelaktigt att en DMO förtydligar samt 

förbättrar sin interna kommunikation för att kunna kommunicera ut rätt budskap. Johnson 

förklarar att detta är nödvändigt för att kunna arbeta med en strategi som i sin tur kan öka 

förståelsen till samverkan. Johnson poängterar att det är omöjligt att kommunicera ut för 

mycket information vilket är en av anledningarna till att Destination Kalmar anordnar 

interna möten. Roloff förklarar genom den interna kommunikationen kan Destination 

Kalmar visa för samarbetspartnerna vilket arbete som genomförs på destinationen,  

Enligt Nilsson46 och Roloff47 har Kalmar skapat en neutral digital plattform vid namn 

ByKalmar för att kommunicera ut rätt budskap till alla på en gång. Vidare förklarar 

Nilsson och Roloff att denna hemsida ska vara ett hjälpmedel för alla intressenter och 

aktörer att ta del av material att öka kunskapen om platsen. Roloff och Nilsson menar att 

                                                
43 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
44 Björn Mortensen, personlig intervju, 2017-05-02 
45 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
46 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
47 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
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ByKalmar är en strategi till att kommunicera ut en gemensam bild av den enhetliga och 

positiva Kalmar. Samarbetspartnerna har däremot varierande kunskap om plattformen, 

samarbetspartner A, D och E förklarar att de inte har kännedom om plattformens existens. 

De övriga samarbetspartnerna B, C och F känner till den digitala plattformen men 

implementerar inte materialet i sin verksamhet. Roloff och Nilsson eniga om att Bykalmar 

är i starten och att Kalmar inte har lyckats kommunicera ut hemsidan tillräckligt för att få 

slagkraftig, vilket visas tydligt på hur kunskapen är hos samarbetspartnerna.  

 

Förutom den digitala plattformen ByKalmar är interna mötena mellan Destination Kalmar 

och samarbetspartnerna ett tillvägagångssätt till att kommunicera internt. 

Samarbetspartners A, B, C, E och F beskriver Destination Kalmars interna 

kommunikation som positiv och informativ men att en tvåvägskommunikation och dialog 

kan vara till organisationens fördel. Samarbetspartner B påpekar dock att mötena i grund 

och botten handlar om att samlas. Roloff framhäver att Destination Kalmar är medvetna 

om att fler samarbetspartners önskar mer dialog samt tvåvägskommunikation. 

Samarbetspartner C menar att samarbetspartnerna inte bara kan vara “ja-sägare” utan att 

de måste ställa mer krav och börja engagera sig ytterligare för att utvecklas och för att 

skapa en tydligare tvåvägskommunikation. Samarbetspartner C poängterar att det inte 

enbart är Destination Kalmar som behöver skapa arenor för tvåvägskommunikation utan 

att samarbetspartnernas kravställningar även behöver utvecklas i samarbetet. 

 
4.3  Enhetligt platsvarumärke 
Mortenson48 påpekar att en stad kan visa på olika bilder så länge det genomförs tillräckligt 

fördelaktigt och tydligt, det vill säga att det finns en röd tråd. Mortensen förklarar vidare 

att fler bilder bidrar till att attrahera olika målgrupper, vilket även samarbetspartner B, C 

och D är eniga om. Samarbetspartner A, B, C, D, E och F belyser vikten av att ha ett 

enhetligt och sammanhängande platsvarumärke då det tillför en variation till platsen 

vilket sammanfattas av samarbetspartner D som menar att “...det finns något för alla”. 

Samarbetspartner B förklarar att fördelen att ha fler bilder som är sammanhängande med 

varandra gör att staden syns i olika sammanhang. Samarbetspartner A, B, C, D, E och F 

                                                
48 Björn Mortensen, personlig intervju, 2017-05-02 
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samt Johnson49, Andersson50, Roloff51, Nilsson52 och Mortensen53 antyder att enhetligt 

platsvarumärke är något en plats bör sträva mot. 

 

4.3.1  Ett heterogent samhälle 

Ekman54 nämner att ett enhetligt platsvarumärke både ses som det mest väsentliga att 

arbeta med inom varumärkesfrågor, men att det också finns en paradox. Ekman menar att 

ett enhetligt platsvarumärke är till en plats fördel men belyser att det inte alltid går att 

sträva efter ett homogent samhälle genom ett enhetligt platsvarumärke. Johnson, 

Samarbetspartner C och E förklarar att det finns risker med att kommunicera flera 

varierande bilder för en stad eftersom att bilderna lätt kan kollidera och risken finns att 

attribut spelar ut varandra. Samarbetspartner B förklarar däremot att endast kommunicera 

ut en specifik bild för en destination också är problematiskt för att platsen då det inte visar 

en rättvis bild.  

 

Ekman förklarar dock att heterogena platser har möjligheten att bli mer attraktiva och 

expandera i ett högre tempo på grund av variation av kultur och utbud platsen visar på. 

Andersson och samarbetspartner D är eniga med Ekman och förklarar att varierande 

bilder berikar platsens innehåll vilket bidrar till en ökad besöksnäring. Ekman beskriver 

att identitet är ett problematiskt begrepp som rör platsvarumärken, främst då identiteten 

drar åt olika håll. Ekman förklarar vidare att det inte alltid är en positiv bemärkelse att en 

plats har ett extremt homogent budskap där alla uttrycker sig liknande. Ekman menar att 

besöksnäringen ofta arbetar med mjuka värden och att vi får acceptera att det finns en 

spretighet i platsvarumärken, då det lyfter upplevelse-sidan av platsen.  

 

4.3.2   (O)tydliga bilder  

Johnson55 förklarar att Destination Kalmars och kommunens olika roller måste 

tydliggöras för att vidare uppnå ett enhetligt och sammanhängande platsvarumärke. 

                                                
49 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
50 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
51 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
52 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
53 Björn Mortensen, personlig intervju, 2017-05-02 
54 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
55 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
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Mortensen56 poängterar att Kalmar vet sina roller då samarbetet över varandras gränser 

har förbättrats. Roloff57 konstaterar att alla måste hjälpas åt för att skapa ett enhetligt 

platsvarumärke och karaktäriserar ett framgångsrikt platsvarumärke som en gemensam 

bild. “Skulle du fråga olika personer ute i staden, ska det komma upp liknande svar”, 

förklarar Roloff. Roloff beskriver vidare att Destination Kalmar strävar efter att ständigt 

arbeta med en enhetlig grafisk profil i sitt material som ytterligare ett sätt att skapa ett 

enhetligt ansikte utåt. Det krävs också att aktörer och intressenter är medvetna om vilken 

bild som de utomstående förknippar staden med. Nilsson58 förklarar att Kalmar som stad 

har alla förutsättningar till att lyckas, vilket styrks av Mortensen som menar att Kalmar 

som stad har övergripande och sammanhängande bilder. Johnson tydliggör detta och 

menar att Kalmar är ett enhetligt varumärke i slutändan, trots varierande bilder.  

 

4.3.3  Mot nya mål?  
Andersson59 beskriver att en destination bör sträva framåt och fokusera på en vision och 

långsiktiga mål. Johnson beskriver att kommunen tillsammans med Destination Kalmar 

sammanställt mål och visioner för 2025. Däremot förklarar Roloff och Nilsson att 

visionen 2025 inte är en uttalad vision då den inte är kommunicerad till 

samarbetspartnerna. Andersson berättar att det istället finns ett övergripande mål och det 

är att öka antalet besökare till staden. Samarbetspartner B förklarar att Destination Kalmar 

ska fortsätta med sitt övergripande mål men även hitta nya mål att sträva mot för att 

vidareutveckla Kalmar som destination. Roloff menar att kommunen skulle kunna ta fram 

en gemensam och konkret vision som en DMO underordnar sig efter. Roloff menar dock 

att alla inblandade aktörer och intressenter har sina egna visioner och mål vilket leder till 

att en gemensam och konkret vision är problematisk. Även samarbetspartner A och F ser 

svårigheten i att ha en tydlig och konkret vision.  

 

  

                                                
56 Björn Mortensen, personlig intervju, 2017-05-02 
57 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
58 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
59 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
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5  Analys och diskussion 
Detta kapitel sammanställer, jämför och analyserar de empiriska och teoretiska delarna 

där vår röst sammanbinder delarna till en helhet genom en diskussion. Kapitlet är 

utformat efter de centrala teoretiska rubrikerna och består av; Ledarskap och styrning, 

samverkan och partnerskap och enhetligt platsvarumärke.  

 
Detta kapitel ämnar därmed till att analysera den tidigare presenterade empirin 

tillsammans med det teoretiska materialet för att sedan föra en diskussion kring de 

tendenser och insikter materialet givit oss. Sammankopplingen syftar till att bidra med en 

djupare förståelse kring fenomenet platsvarumärke, ledarskap och styrning och dess 

koppling till DMO samt samverkan och partnerskap och enhetligt platsvarumärke. I vårt 

kvalitativa angreppssätt är inte tanken att studien ska leda fram till några generella 

slutsanser utan istället skapa en djupare förståelse av forskningsmaterialet i linje med 

uppsatsens syfte. Vi har även noterat ett antal intressanta inslag i vår studie som inte har 

karaktären av tendenser men som vi trots detta valt att delge. 

 

5.1  Analys ledarskap och styrning 
Andersson60, Ekman61, Johnson62 och Nilsson63 förklarar att ett platsvarumärke har en 

enormt stor betydelse. Johnson menar vidare att ett platsvarumärke idag är helheten. Vi 

kan se att detta överensstämmer med författare som Govers och Go (2009), Pike (2008) 

Moilanen (2015) och Herget et al. (2015) som beskriver att ett platsvarumärke är en av 

de viktigaste förutsättningar för framgång och har en stor betydelse idag. Johnson menar 

även att det är viktigt att arbeta mot mål och utvärdera för att se resultatet av strategierna 

och poängterar “Utan platsvarumärke kan jag lägga mig i skuggan och tyna bort”. Spjuth 

(2006) menar på att arbeta med ett platsvarumärke som strategi ständigt växer inom den 

offentliga sektorn vilket vi kan koppla till Johnson citat. 

 

Ekman syftar till att ingen i slutändan äger platsvarumärket eftersom att det inte går att 

besitta kontroll över olika aktörer och intressenter som agerar på platsen. Lazär och Chirca 

                                                
60 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
61 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
62 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
63 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
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(2007) hävdar dock att ett platsvarumärke ägs av samtliga verksamma och menar att de 

stora aktörerna på en plats äger varumärket i viss bemärkelse, vilket inte är i linje med det 

Ekman64 förklarar. De branschkunniga påvisar att huvudansvaret för ett platsvarumärke, 

i Kalmars fall, i första hand befinner sig hos DMO. Däremot förklarar de branschkunniga 

även att kommunen besitter ansvaret för Kalmar som platsvarumärke eftersom 

Destination Kalmar i slutändan är kommunägt. Roloff65 och Ekman förklarar att 

Destination Kalmars framgång delvis beror på att de arbetar som ett eget bolag och inte 

är helt kommunstyrt. Pike (2004) menar att en DMO har visat sig vara ett framgångsrikt 

tillvägagångssätt att arbeta på för utvecklingen av en destination, vilket vi kan förstå 

utifrån de branschkunniga uppfattningar. 

 

Johnson66 samt samarbetspartner B och F beskriver att politiken även är en bidragande 

faktor till Kalmars vidare utveckling och Nilsson67 menar att kommunen och Destination 

Kalmar inte ser varandra som skilda parter utan arbetar över gränser. Att gränserna har 

minskat mellan kommunen och Destination Kalmar menar Nilsson har medfört en viss 

problematik om vem som ses ha ansvaret om exempelvis evenemang, då det berör båda 

parter. Ovanstående resonemang överensstämmer med Rainisto (2003) och Hanna och 

Rowley (2011) som pratar om den problematik som kan finnas i politiken och hur den 

kan påverka platsens utveckling och vem som ska förvalta platsvarumärket. I detta fall 

menar Johnson och Nilsson att politikerna istället har bidragit till Kalmar som varumärke. 

Ekman belyser att politiken, näringslivet och övriga aktörer är betydelsefulla i 

varumärkesprocessen. Precis som Ekman hävdar även Morgan et al. (2007) och Hanna 

och Rowley (2011) att politiken, näringslivet och övriga aktörer är vitala att engagera och 

involvera under hela varumärkesprocessen.  

 

Nilsson och Roloff beskriver att arbeta med platsvarumärket som fristående organisation 

med nära koppling till kommunen har lett till att Kalmar överkommit 

förvaltningsproblemen likväl som segregering. Majoriteten av samarbetspartnerna är 

eniga om att Destination Kalmar har gjort skillnad i staden och att det mest troligt skulle 

se annorlunda ut om de inte agerade i Kalmar. Pike (2008) påstår att ett konkurrenskraftigt 

                                                
64 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
65 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
66 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
67 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
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platsvarumärke inte är möjligt utan en ett tydligt arbete från DMO, vilket överensstämmer 

med Kalmar kommuns resonemang om vem som i slutändan besitter huvudansvaret över 

upprätthållandet av platsvarumärket. 

 

När vi ställde frågan om huvudansvaret uppkom även ett samtal kring ansvarsområden 

och huvuduppgifter för Destination Kalmar respektive kommunen. De respondenter som 

arbetar för Destination Kalmar och kommunen delgav alla att DMOs har spridda 

uppgifter och ansvarsområden. Bohlin och Elbe (2007) och Pike (2004) menar att DMOs 

har bildats till följd av den komplexitet som existerar inom turismindustrin. Pike (2008) 

menar vidare att de kan efterliknas en paraplyorganisation vilket också vi kan se tendenser 

på i Destination Kalmars arbete. Roloff68 framhävde vidare att det idag finns ett större 

fokus på samverkan än marknadsföring för besöksnäringen. Destination Kalmar följer det 

teoretiska resonemanget som Sheehan et al. (2016) och Presenta et al. (2005) menar att 

organisationers fokus idag snarare visar på samverkan som det väsentliga istället för ren 

marknadsföring. 

 
Roloff, Ekman69 och Nilsson70 menar att det är ett svårt arbete att särskilja sig som plats 

och menar att många destinationer visar på samma kärnvärden. Detta resonemang kan 

hänvisas till Spjuts (2006) beskrivning av riskerna med att varumärkesplattformar i 

slutändan kan likna varandra. Roloff menar dock att det inte är Kalmars kombination av 

attribut som i slutändan gör dem unika, utan snarare placeringen av staden. Roloff 

förklarar att de kontinuerligt arbetar med att uppdatera bilden av Kalmar och Roloff och 

Nilsson menar att sex profilområden är framtagna samt att de använder sig av ett antal 

kärnvärden. Detta ligger i linje med att som Morgan och Pritchard (2014) menar att en 

relevant varumärkesidentitet ständigt är rörlig och den ska enligt Mårtenson (2009) 

fungera som ett styrdokument. Majoriteten av samarbetspartnerna ser på Kalmars 

varumärke i liknande former som Nilsson, Roloff, Andersson71 och Johnson72 vill 

kommunicera ut. Resonemanget styrker Aaker (2010) som diskuterar att 

varumärkesidentiteten bör vara tydlig internt inom företaget för att kunna appliceras 

                                                
68 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
69 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
70 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
71 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
72 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
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externt. Andersson73 förklarar att det är viktigt att utvärdera ett platsvarumärke då det 

skapar ett underlag för politiker och kommunen att fatta beslut på. Andersson är enig med 

Hanna och Rowley (2011) och förklarar att utvärdering genomförs för att samla in 

feedback och erfarenheter om platsvarumärket. Andersson förklarar svårigheten med att 

utvärdera en plats, eftersom många områden inte går att mäta. Detta går att koppla till 

Rainisto (2003) som förklarar att det är komplext för städer då många delar inte är mätbara 

i dagsläget, vilket försvårar att mäta platsens framgång. Förutom att det är svårt att mäta 

menar Andersson och Nilsson74 att det tar lång tid innan en stad kan se resultat och 

ekonomiska vinster. Detta överensstämmer med Rainistos (2003) resonemang som 

beskriver att det är svårt att bedöma hur stor den monetära ökningen är för organisationer 

som behandlar platsvarumärken. 

 

När vi ställer frågan kring ledarskapets betydelse för att upprätthålla ett platsvarumärke 

menar Nilsson att engagemang och drivkraft hos enskilda personer krävs, men även 

eldsjälar för en fortsatt positiv utveckling. Även samarbetspartner E och F menar att 

ledningen är av betydelse och att det i Kalmar har varit en bidragande faktor till den 

positiva utvecklingen. Detta kan kopplas samman till Hanna och Rowleys (2011) 

resonemang där de menar att ledarskapet är avgörande i en plats utveckling vilket även 

Kaya och Marangoz (2014) menar. 

 
5.2  Diskussion ledarskap och styrning 
Vi har dock sett återkommande tendenser inom det vi kan kategorisera som ledarskap och 

styrning. Det empiriska materialet påvisar att följande ämnen är aktuella att diskutera 

vidare; ägandet och förvaltningen av platsvarumärket, huvudansvar och ledarskap samt 

arbetet med attribut och kärnvärlden 

  

Det har i vår studie framkommit att ägandet av ett platsvarumärke kan ses ur olika 

aspekter. Det teoretiska materialet resonerar för att alla äger ett platsvarumärke och att 

stora aktörer har ett visst övergripande ägande av platsvarumärket, på grund av att stora 

aktörer har möjligheten att påverka varumärkesbilden som kopplas med platsen. Vårt 

empiriska material presenterar att ingen i slutändan äger platsvarumärket och tycks vara 

grundat över att ingen i slutändan egentligen kan besitta full kontroll över 

                                                
73 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
74 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
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platsvarumärket. Det empiriska materialet framhäver att det alltid finns faktorer kopplade 

till platsvarumärket som inte går att påverka. Vår tolkning blir således att det istället faller 

sig naturligt att alla agerande aktörer och intressenter ses som delägare av platsvarumärke 

ofta i samförstånd med en kommunal enhet eller DMO. Vi kan dock konstatera att 

delägandet påverkar platsvarumärkets karaktär vilket också gör det problematiskt för en 

DMO. I enlighet med det teoretiska materialet kan vi utläsa att det existerar en 

problematik i kontrollerandet av de flertal aktörer och intressenter som agerar på en plats 

som besitter egna mål, visioner och viljor.  

 

Det har framkommit att en DMO som en fristående enhet är till dess fördel. Mönster visar 

att en enhet, bolag eller organisation i form av DMO som är fristående eller delvis 

finansierat av kommunala myndigheter påverkar många faktorer. Politiken är en stor del 

av en DMOs beslutsprocess och innehar olika påverkningsfaktorer såsom kortare 

beslutsvägar, friare tyglar, människor i ruljans, bredare fokusområden och smal budget. 

Det empiriska materialet påvisar däremot att den nuvarande politiken som existerar hos 

Kalmar betraktas mer som en stödfunktion till resterande enheter i relation till kommunen. 

Det har även framkommit i studien att kommunen ansvarar för processer som främst rör 

lokalbefolkningen och Destination Kalmar ansvarar för processer som behandlar 

besöksnäringen. Denna uppdelning kan dock leda till en problematik om vem som ska 

göra vad när exempelvis ett evenemang ska tillfredställa båda målgrupperna. Vi har därför 

noterat att det finns en viss förvirring över ansvarsfördelning.  

 

Vi har noterat att Destination Kalmars engagemang anses vara till en fördel för 

destinationens vidare utveckling men även för samtliga agerande på platsen. Vi tolkar det 

som att Destination Kalmars engagemang vidare genererar i ett ökat deltagande och 

engagemang hos deras samarbetspartners, vilket går i linje med aspekt som 

samarbetspartnerna framhäver. Vi kan konstatera, precis som teorin beskriver, att alla 

intressenter och aktörer bör involveras och på så sätt skapa engagemang. Intressenters 

och aktörers involverande har också framkommit i det empiriska materialet där Ekman75 

poängterar att det inte det fungerar att “ha gubbar runt ett bord för att bestämma saker”. 

Noterbart är att det utifrån det empiriska materialet även framkommit att det krävs 

drivkraft och engagemang från enskilda personer inom organisationen och att ledningen 

                                                
75 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
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i form av enskilda personer bidrar till den positiva utvecklingen. De teoretiska aspekterna 

visar dock att ledarskapet i sig är avgörande och inte personerna som besitter ledarskapet.  

 

Vi har noterat att det existerar en problematik för städer att ses som unika på den globala 

marknaden idag. Problematiken grundar sig i att många städer idag använder sig av 

liknande attribut, kärnvärden och associationer i sitt platsvarumärke. Det kan vara värt att 

begrunda hur en stad och dess DMO förvaltar sina kärnvärden och sin identitet samt hur 

dessa internt kommuniceras ut till aktörer och intressenter. Det teoretiska materialet 

föreslår att aktörer och intressenter måste få ta del av den uppbyggda identiteten för att 

således kunna kommunicera ut platsvarumärket, vilket även det empiriska materialet 

fokuserar på. Vårt resonemang ligger i linje med ovanstående diskussion och det har 

framkommit att Destination Kalmar har försökt samla sina intressenter och aktörer kring 

ett gemensamt styrdokument för att kommunicera ut en enhetlig bild. Vidare kan vi se att 

Kalmars attribut och kärnvärden är tydligt utkommunicerade till samtliga 

samarbetspartners. Utifrån ovanstående resonemang kan vi dock ifrågasätta om DMO 

lyckats kommunicera ut sina attribut med hjälp av styrdokument på ett fördelaktigt vis 

eller om de format attribut som är så pass tydliga att de ses som självtalande.  

 

Teorin styrker empirin och beskriver att platser och städer använder sig av kärnvärden 

och attribut för att differentiera sig. Ytterligare en faktor som framkommit i vår studie är 

betydelsen av unika attribut. Det teoretiska materialet föreslår att unika attribut och 

kärnvärden är det som i slutändan differentierar varumärket medan empirin föreslår att 

det egentligen inte är Kalmars attribut som gör staden unik då attributen ses som 

allmängiltiga. Trots detta arbetar DMO aktivt med att utveckla specifika profilområden 

och kärnvärden. Vi ifrågasätter således om hur pass differentierade Kalmar är i relation 

till andra städer och hur dem lyckas konkurrera mot andra städer när attributen de 

använder sig av speglar många andra städer.  
 
I studien har det framkommit att det är viktigt att besitta en helhetssyn och på så vis forma 

rätt strategier. Ytterligare en aspekt som har framkommit i vår studie är att utvärdering är 

en vital del i det arbete en DMO gör, bland annat för för att skapa underlag för beslut. 

Däremot kan vi notera en komplexitet i att det tar lång tid innan en stad kan utläsa ett 

resultat av deras implementerade strategier vilket gör dem svåra att utvärdera. Vår 

reflektion resulterar i om hur DMOs mäter platsvarumärkets framgång när det inte finns 
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några konkreta värden att analysera.  

 

5.3  Analys samverkan och partnerskap 
Johnson76 och Nilsson77 menar att en bild av en stad inte kan speglas av en enskild individ, 

utan det krävs ett samspel mellan alla. Om inte alla inkluderas i processen finns det en 

risk att platsvarumärket inte speglar en rättvis bild, som Bregoli (2013) påpekar är 

grundläggande i en samverkan. Johnson framhäver betydelsen av samarbetet mellan 

kommunen, näringslivet och Destination Kalmar och att det främst genomförs för att 

behålla bilden av platsvarumärket levande och uppdaterad. Samtliga branschkunniga 

samt majoriteten av samarbetspartnerna anser att ett samarbete mellan kommunen och 

DMO är nödvändigt för att tillsammans gynna det geografiska området och arbeta framåt. 

Johnson och Nilsson beskriver Destination Kalmar och kommunens relation som helt 

annorlunda än tidigare och genom samverkan har de utvecklat ett neutralt digital 

plattform för hela Kalmars geografiska område. Detta går i linje med Andrea (2014) som 

påpekar att det bör existera en gemensam strategi mellan privata och offentliga sektorn. 

Nilsson förklarar att kommunen och Destination Kalmar har insett att varken budgeten 

eller personalstyrkan kommer att öka, det handlar om att förvalta resurserna på bästa sätt 

för att få ut så mycket som möjligt. 

 
Alla respondenter är eniga om att samarbete och partnerskap är till en plats fördel. 

Respondenternas uttalanden går att koppla ihop med Dinnie (2011) som anser att 

samarbete med aktörer och intressenter är den grundläggande faktorn i att utveckla och 

upprätthålla ett platsvarumärke. Vidare anser alla samarbetspartnerna att samarbetet 

mellan DMO och aktörer och intressenter har kommit att visa sig vara betydande. En 

aspekt som de branschkunniga samt samarbetspartnerna belyser är den förbättrade 

kommunikation mellan parterna, vilket har kommit att påverka samarbetet till det 

positiva. Detta styrks av Dinnie (2011) och Holešinská (2013) som beskriver att det krävs 

att aktörer och intressenter involveras i samarbetet och att de aktivt bör delta i 

utformningen av ett varumärke, vilket även Kapferer (2012) påstår.  

 

 

                                                
76 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
77 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
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Majoriteten av Destination Kalmars samarbetspartners beskriver att de förstår betydelsen 

av samverkan samt att det är nödvändigt vare sig partnerskapet gynnar dem direkt eller 

indirekt. Samtliga samarbetspartners förstår vikten av att representera staden som en 

gemensam bild, vilket kan kopplat till Bornhorst et al. (2010) som förklarar att en 

framgångsrik destination bör ha aktörer och intressenter som förstår betydelsen av att 

presentera en destination som en helhetsbild. Vidare förklarar Andersson78, Johnson79 och 

Roloff80 att partnerskapet är extremt viktigt då det finansierar och möjliggör platsens 

utveckling. Samarbetspartner C påpekar däremot att det inte finns en klar bild på vad 

samarbetspartners finansiella investeringar används till och ifrågasätter om de går till 

löner och nyanställningar eller till nya evenemang. Ovanstående resonemang är därför 

mindre överensstämmande med Bornhorst et al. (2010) teori som förklarar att en 

framgångsrik destination också bör ha aktörer och intressenter som förstår destinationens 

fullständiga koncept. 

 

Samtliga samarbetspartners är positiva till Destination Kalmars samarbete och 

partnerskap. En del respondenter påpekar att Destination Kalmars framgång beror på en 

bättre kommunikation och samarbete över gränser. DMOs envägskommunikation till 

samtligas fördel och precis som Holešinská (2013) belyser så är kommunikation en viktig 

aspekt i samordningen. Däremot finns det tendenser hos samarbetspartners som visar att 

det saknas en dialog och tvåvägskommunikation mellan Destination Kalmar och dess 

samarbetspartners. Ovanstående resonemang kan visas vara mindre överensstämmande 

med Bornhorst et al. (2010) som belyser att ett framgångsrikt platsvarumärke grundas av 

olika intressenter och aktörer och deras perspektiv. Ett fåtal samarbetspartners har även 

påvisat att samverkan snarare har blivit ett krav för att främja destinationen. Nilsson81 

påpekar vidare att en del aktörer och intressenter genom partnerskap investerar sin del i 

platsens utveckling för att sedan lämna över engagemanget och kommunikationen till 

Destination Kalmar.  

 

                                                
78 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
79 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
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81 Henrik Nilsson, personlig intervju, 2017-04-19 
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Ekman82, Johnson83, Andersson84 och Roloff85 förklarar svårigheten i att motivera 

intressenter och aktörer till att investera tid och pengar i att utveckla platsvarumärket 

genom partnerskap. Respondenternas argument styrks delvis av Bregoli (2013) som 

påpekar att destinationer är ytterst fragmenterade och problematiska för DMO att hantera. 

Det finns tendenser hos respondenter som visar på att engagemanget hos 

samarbetspartnerna varierar, medan Ekman poängterar att Kalmars engagemang upplevs 

som i framkant i kontrast till många andra destinationer. Ekman menar att en 

framgångsrik plats innefattar just engagemang, åsikter och konflikter för att utvecklas. 

Johnson och Nilsson86 påpekar att vissa intressenter och aktörer är mer engagerade än 

andra men att det hela landar i enskilda individer. Andersson menar däremot att det är den 

sammansatta gruppens engagemang som i slutändan är det viktiga och inte den enskilda 

individen. Intressenters och aktörers engagemang kommer enligt Andrea (2014) och 

Sheehan et al. (2016) att berika och fördjupar varumärkesuppbyggandet med nya 

perspektiv, vilket de även påpekar är ovärderligt.  

 

En övervägande del av samarbetspartners är överens om att Destination Kalmar 

uppmuntrar, är lyhörda och öppna för förslag för att vidare kunna utveckla 

platsvarumärket gemensamt. De visar hänsyn och uppmanar till feedback på sina möten. 

Detta är i enlighet med Bregoli (2013) som poängterar att en av den främsta faktorn för 

ett framgångsrikt samarbete och platsvarumärke är att visa intressenter och aktörer 

support och stöd. Destination Kalmar arbetar aktivt med att försöka motivera befintliga 

och framtida intressenter och aktörer genom att visa på fördelarna. DMOn har också 

anställt ny personal som ska arbeta med partnerskap samt forma nya strategier som ska 

visa på en förenklad och förbättrad kommunikation och ge förståelse för samverkan och 

dess fördelar. Samtliga intervjuade samarbetspartners visar förståelse till partnerskapet 

men det finns de som anser att samarbetet måste generera tillbaka för att ett fortsatt 

samarbete ska vara aktuellt. Destination Kalmars tillvägagångssätt är till viss del 

förekommande då Pike (2004) och Sheehan et al. (2016) förklarar att DMOs kan motivera 

befintliga samt framtida intressenter genom att visa på framtidsvisioner.  

                                                
82 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
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84 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
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Johnson87 förklarar att intern kommunikation har blivit betydligt viktigare i dagens 

samhälle och exemplifierar detta genom att Destination Kalmar har anställt en person som 

ska sköta enbart kommunikationen. Precis som Johnson antyder förklarar Bregoli (2013) 

att intern kommunikation har blivit mer central i dagens organisationer. Mortensen88 

belyser att det inte går att kommunicera vad som helst utan att de krävs att rätt budskap 

kommuniceras externt men också internt. För att göra detta förklarar Roloff89 och Nilsson 

att Kalmar har skapat en neutral plattform som ska ses som ett hjälpmedel för att få alla 

aktörer, intressenter och lokalbefolkningen att få mer kunskap om platsen. Detta ska i sin 

tur ska hjälpa, oavsett om det är en invånare eller ett företag, att presentera en positiv och 

enhetlig bild av staden. Respondenternas resonemang styrks av Spjuth (2006) som hävdar 

att desto tydligare en plats kommunicerar enhetligt, desto bättre. 

  

Enligt Destination Kalmar är interna möten ett annat sätt att kommunicera mer med sina 

samarbetspartner vilket kan kopplas till Rollof (2004) teori om att möten är en vanlig 

förekommande metod för att kommunicera internt. Vad som är gemensamt för samtliga 

samarbetspartner är att de önskar att mötena skulle innehålla mer dialog, vilket går i 

enighet med Rollof (2004) som menar att möten bör vara mer kreativt uppbyggda. 

Samarbetspartnerna berättar att de vill ha ytterligare tid och möjlighet till diskussioner på 

de gemensamma mötena istället för att mötas av ett utskick av massa information, och på 

så vis utveckla en tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikation är något Rollof 

(2004) nämner som viktigt för att kunna främja en högre interaktion och kunskapsutbyte 

vilket går i linje med hur samarbetspartnerna önskar att mötet skulle vara istället. Rollof 

(2004) menar även att möten är utvecklade för främja engagemang, vilket är något som 

skiftar när det kommer till samarbetspartnerna. Rollof (2004) hävdar att möten är viktiga 

för beslutstagande vilket samarbetspartner A instämmer om då möten får alla att samlas.  

 

5.4  Diskussion samverkan och partnerskap 
Återkommande tendenser inom det vi kan kategorisera som samverkan och partnerskap 

påvisar att följande ämnen är aktuella att diskutera vidare; partnerskap, kommunens 

inblandning och intern kommunikation. 
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Det har framkommit att betydelsen att involvera och inkludera samtliga parter i processen 

för att visa på en rättvis bild samt att samverkan är grundläggande. Vi har kunnat utläsa 

att DMOs genom en tydlig samordning och samverkan kan skapa ett tillvägagångssätt där 

fokus befinner sig i att alla aktörer och intressenter på en destination tillsammans 

konkurrerar mot andra regioner, inte mot varandra. Empiri och teori har redovisat 

samarbetet som fördelaktigt om alla är eniga om att det är till fördel. Destination Kalmar 

visar att de har viljan att utvecklas som organisation genom att våga satsa på nya områden, 

områden som partnerskap, som enligt de själva avgör hela deras överlevnad. Det visar på 

kompetens och medvetenhet men också framtidsvisioner. Däremot saknas en tydlig 

utkommunicerad framtidsvision mot intressenter och aktörer som i sin tur ska motivera 

befintliga och framtida intressenter och aktörer. 

 

Vi har kunnat utläsa att samarbetspartners idag har kommit att förväntas ingå i ett 

partnerskap. Noterbart är att det även framkommit att det finns en viss diskussion hos 

samarbetspartnerna kring om hur deras finansiella resurser fördelas. Vi har vidare kunnat 

utläsa att den finansiella investeringen är en känslig fråga för samarbetspartnerna. Vi har 

noterat att det är problematiskt för en DMO att visa en exakt fördelning på de resurser 

som samarbetspartners bidrar med. Vi kan vidare tolka att samarbetspartnerna kan finna 

svårigheter i att förstå fördelningen av deras resurser ur ett långsiktigt perspektiv. Vi har 

därför kunnat utläsa att det kan krävas ett tydligt upplägg kring vart de finansiella 

resurserna fördelas.  

 

Vi kan utifrån vårt empiriska material tolka Destination Kalmars arbete med partnerskap 

som fördelaktigt, främst då de själva beskriver att partnerskapet har ökat. Vi kan reflektera 

kring att konstellationen med partnerskap på en destination idag existerar i mindre 

utsträckning vilket också resulterar i att det inte finns något att jämföra med. Vidare kan 

vi tolka att det också gör det svårt att veta hur deras arbetsprocess kan bli effektivare. Det 

kan ur vårt insamlade empiriska material utläsas att Destination Kalmar vet att deras 

grundmodell som berör partnerskap fungerar. Däremot har vi reflekterat i om deras 

arbetssätt påverkas av att det är relativt unikt, då främst större städer använder sig av 

tillvägagångssättet, och Destination Kalmar istället får prova sig fram för att utveckla en 

konkurrenskraftig destination.  
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Vi har också kunnat utläsa att Destination Kalmar har förstått att det är partnerskapet som 

är väsentligt för både marknadsföringens och evenemangens överlevnad, och vidare 

anställt ytterligare resurser för att endast fokusera på partnerskap. Värt att begrunda är att, 

bara för att det inte finns ett partnerskap, betyder det inte att det inte finns en samverkan. 

Vi anser att det även är av relevans att reflektera över att samverkan inte är ett nytt 

fenomen, men om det är den strategiska plånboken mellan Destination Kalmar och 

samarbetspartners som är det centrala i den intensiva utvecklingen och upprätthållandet 

av ett platsvarumärke.  

 

Det har i vår studie utifrån det empiriska samt teoretiska materialet framkommit att 

samarbete mellan kommunen och DMO är nödvändigt. Samarbetet bidrar med många 

faktorer dock har det i vår studie framkommit en problematik i det nära samarbetet mellan 

de två enheterna. Problematiken grundar sig i ansvarsfördelningen och det faktum att 

Destination Kalmar främst ska vara riktad mot besöksnäringen medans kommunen ska 

verka för de som lever i Kalmar, vi kan utifrån empirin konstatera att det kan vara 

problematiskt att förslagsvis evenemang rent teoretiskt kan landa på båda parternas bord. 

Utifrån föregående resonemang samt det empiriska och teoretiska materialet tolkar vi det 

som att ett nära samarbete är högst fördelaktigt men att det inte är helt problemfritt. Värt 

att reflektera över är att det empiriska materialet framhäver att det i slutändan landar i den 

enskilde individen. Vi kan också konstatera att det inte är den enskilde individen, utan att 

det är helheten som måste fungera, hela laget.  

 

Värt att begrunda är att personer med branschkännedom och majoriteten av 

samarbetspartners framhåller sig själva som engagerade. Det anses relevant att reflektera 

vidare kring det faktum att ett fåtal samarbetspartners delger att vissa samarbetspartners 

inte visar sitt engagemang eller sätter krav i partnerskapet. Det existerar också mönster i 

att de turismaktörer som ser en direkt vinning av ett partnerskap med Destination Kalmar 

engagerar sig i större utsträckning, mer än de som påverkas indirekt. Det teoretiska 

materialet påpekar däremot att intressenter och aktörer förhoppningsvis kommer att bidra 

med engagemang om de ses vara inkluderade i varumärkesuppbyggandet och 

upprätthållandet. Det är förstått att vissa aktörer och intressenter väljer att engagera sig i 

platsvarumärket mer än andra, vilket även det påverkar platsvarumärkets uppbyggnad och 

upprätthållande. Vi kan således notera att det teoretiska materialet däremot inte är 
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överensstämmande med ovanstående resonemang då vi har funnit att samarbetspartners 

till viss del bidrar med engagemang 

 

I vår studie kan vi notera att Destination Kalmar arbetar mest med en 

envägskommunikation vilket vi anser kan vara relevant att resonera vidare kring då det 

har framkommit att samarbetspartnerna kräver en förbättrad dialog och att Kalmar bör 

skapa en tvåvägskommunikation. Det har även framkommit i det teoretiska materialet att 

aktörers och intressenters deltagande bidrar till utveckling och framgång för en DMO 

vilket även det empiriska materialet har visat mönster på. Vår reflektion blir således om 

det saknas en arena för diskussion och om Destination Kalmar är medvetna om att de 

främst erbjuder möjlighet till envägskommunikation ur ett strategiskt perspektiv. Vi kan 

se att det saknas en arena som enbart är ämnat för diskussion och mindre information men 

att det går att skapa arenor som främjar diskussioner utan att inkludera komplexa aspekt 

såsom beslutstagande. Det är enligt teorin och empiri av vikt att erbjuda möten då de 

påverkar beslutstagande. Frågan blir således om intressenter och aktörer bör inkluderas i 

beslutsprocessen eller om det försämrar effektiviteten och de snabba beslutsvägar som 

tidigare varit till Destination Kalmars fördel. Ett annat intressant inslag ur det empiriska 

materialet är att det går att skapa arenor som främjar diskussioner  

 

5.5  Analys enhetligt platsvarumärke 
Mortensen90 och samarbetspartner F förklarar att det är möjligt att staden visar på flera 

bilder så länge bilderna är fördelaktiga samt tydligt kopplade till en röd tråd. Det går i 

linje med Kavaratzis och Ashworth (2005) som förklarar att enhetliga platsvarumärken 

bör framställas som en helhet vilket är svårt om platser inte visar på flera bilder. Att 

ledarskap och samverkan har betydelse för det enhetliga platsvarumärket står även klart 

utifrån våra respondenter, vi kan dock tala om enhetlighet utifrån olika perspektiv. 

Samarbetspartner C förklarar att städer har flera varumärken i ett stort gemensamt 

varumärke för att kunna attraherar olika målgrupper. Samarbetspartner B förklarar även 

att fördelen att ha fler bilder som är sammanhängande med varandra gör att staden syns i 

olika sammanhang. Ovanstående resonemang går i enighet med Kavaratzis och Ashworth 

(2005) som poängterar att städer har olika varumärken som är designade för att attrahera 

olika målgrupper med olika behov.  

                                                
90 Björn Mortensen, personlig intervju, 2017-05-02 
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Ekman91 belyser svårigheter och komplexitet med att utveckla ett enhetligt 

platsvarumärke. Svårigheten befinner sig i att platser är heterogena då platser har 

varierande kultur och utbud. Johnson92 belyser ytterligare en svårighet i utvecklingen och 

upprätthållandet av ett platsvarumärke, genom att visa på ett flertal olika bilder kan i 

slutändan bilderna kollidera. Dessa argument kan kopplas till Kavaratzis och Ashworth 

(2005) som påpekar svårigheten med att bygga upp och upprätthålla ett enhetligt 

platsvarumärke för en destination, men belyser även betydelsen av det. Samtliga 

samarbetspartnerna belyser däremot betydelsen av att inneha ett enhetligt och 

sammanhängande platsvarumärke med flera kärnvärden. De flera kärnvärdena tillför en 

variation till platsen vilket sammanfattas av samarbetspartner D som menar att “...det 

finns något för alla”. Lazär och Chirca (2007) och Corgiats (2016) är eniga med 

samarbetspartnerna och menar att städer inte endast har en identitet utan ett flertal. Det 

finns en tydlig kommunicerad varumärkesidentitet bland Kalmars intressenter och aktörer 

samt stor del av respondenterna, vilket kan instämma med Hanna och Rowley (2011) som 

menar att identiteten är beståndsdelar till att skapa ett enhetligt varumärke. 

 

Samtliga respondenter framhäver att alla bör arbeta mot samma riktning för att 

åstadkomma ett enhetligt platsvarumärke, vilket vi kan koppla till den problematik som 

Neamtu och Leuca (2007) nämner. Författarna anser att det är problematiskt att prata om 

en stad som ett enstaka varumärke då alla aktörers och intressenters olika varumärken 

automatiskt inkluderas i det totala platsvarumärket. Andersson93 poängterar också att det 

är viktigt för en destination att fokusera på framtiden samt att arbeta med mål och vision. 

Detta går i linje med Virgo och de Chernatony (2006) som menar att det framförallt är de 

stora aktörerna på en destination som ska visa på en framtidsvision som sedan alla ska 

sträva efter. Johnson förklarar att Destination Kalmar tillsammans med kommunen 

sammanställer långsiktiga planer, vilket har resulterat i en plan som benämns som Vision 

2025. Roloff94 förklarar dock problematiken med att ta fram en gemensam vision då 

näringslivet inte är bundna till platsen. Även samarbetspartnerna ser svårigheten med att 

ha en gemensam vision för alla aktörer och intressenter då samtliga har sina egna visioner 

och mål. Svårigheten med att skapa en gemensam vision för destinationen, kopplas till 

                                                
91 Per Ekman, personlig intervju, 2017-04-21 
92 Stefan Johnson, personlig intervju, 2017-04-21 
93 Åke Andersson, personlig intervju, 2017-04-18 
94 Jenny Roloff, personlig intervju, 2017-05-02 
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Dinnie (2011) och Govers och Go (2009) som förklarar att platsvarumärken är för 

komplexa för att det ska gå att implementera en gemensam vision för alla. 

 

5.6  Diskussion enhetligt platsvarumärke 
Återkommande tendenser inom det vi kan kategorisera som enhetligt varumärke påvisar 

att följande ämnen är aktuella att diskutera vidare; påverkningsfaktorer för ett enhetligt 

platsvarumärke samt multifacetterade varumärken.  

 

Vi har utifrån tidigare resonemang kunnat finna aspekt som kan påverka samt främja det 

enhetliga platsvarumärke. Vi kan således notera utifrån vår empiri att i vilken form 

platsvarumärket förvaltas inte har en direkt påverkan på hur enhetligt det kommuniceras 

ut. Däremot påvisar det empiriska materialet att hur ledarskapet hanterar platsvarumärket 

och dess komponenter kan vara betydande. Det har i vår studie framkommit att en väl 

utkommenderade bild är viktigt men än mer att samverkan och engagera aktörer och 

intressenter som verkar på platsen för att åstadkomma ett enhetligt platsvarumärke. Vår 

tolkning är att dessa aspekt tillsammans kan att påverka en destination mot ett enhetligt 

platsvarumärke.  

 

Utifrån tidigare resonemang kan vi se att det existerar olika aspekt som kan antas främjar 

strävandet mot ett enhetligt varumärke. Genom både det teoretiska- samt empiriska 

materialet har vi noterat att det är möjligt att upprätthålla ett enhetligt platsvarumärke 

trots spretighet och de många olika bilderna platser kan behöva arbetar med. De teoretiska 

aspekterna framhäver att ett enhetligt varumärke är möjligt att åstadkomma så länge de 

olika bilderna som visas är sammanhängande och har en genomgående röd tråd. Noterbart 

är att det även framkommit i studien att Destination Kalmar försöker skapa en enhetlighet 

i deras varumärke. Detta genomförs genom att visa på sex profilområden och attribut som 

ska tydliggöra vilka bilder destinationen speglar.  

 

Ett annat intressant inslag är den teoretiska och empiriska aspekt att platsvarumärken och 

dess bilder återigen är komplexa på grund av deras multifacetterade natur. Vi kan i vår 

studie se tendenser av att ett multifacetterat platsvarumärket i slutändan ses som något 

positivt snarare än komplext. Vi tolkar det som att komplexiteten i att destinationer är 

multifacetterade kan ses som fördelaktigt om DMO kan kommunicera ut de olika bilder 

på ett tydligt, konsekvent och sammanhängande tillvägagångssätt. Ett enhetligt 
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platsvarumärke är således något att sträva efter enligt samtliga respondenter trots detta 

har vi nu börjat ifrågasätta huruvida ett enhetligt platsvarumärke går att åstadkomma och 

hur positivt detta kan ses vara i slutändan.  

 
Ytterligare en faktor som framkommit vara väsentligt vid utformandet av ett enhetligt 

platsvarumärke är tydliga gemensamma mål och visioner, vilket främst framhävs i det 

teoretiska materialet. Vi kan tolka det som att destinationens aktörer och intressenter 

behöver något att samlas kring, vilket också kan bidra till motivation. Däremot kan vi 

utläsa att det saknas en tydlig utkommunicerad framtidsvision mot intressenter och 

aktörer som i sin tur ska motivera befintliga och framtida intressenter och aktörer.  
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6  Slutsats 
I det avslutande kapitel presenteras de slutsatser som den teoretiska och empiriska 

analysen har genererat i. Svaret på forskningsfrågan samt studiens syfte besvaras för 

att sedan presentera förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 
6.1  Svar på forskningsfrågorna 
Syftet med denna studie är att undersöka hur platser arbetar med varumärkesbyggande i 

en konkurrenskraftig miljö. Tillsammans med syftet utformades tre forskningsfrågor med 

fokus på varumärkesbyggandet från ett produktionsperspektiv, vilka besvaras nedan. 

 
6.1.1  Hur påverkar ledarskap och styrning ett varumärke för en plats?  

Under uppsatsens gång har det framkommit att ledarskap är högst väsentligt när det gäller 

platsvarumärkets konkurrenskraft. Resultatet visar att ledarskap, oavsett i vilken 

konstellation, påverkar hur platsvarumärket förvaltas. Detta grundar sig främst i att platser 

är multifacetterade och påverkas av många olika aktörer och intressenter. 

Påverkningsfaktorerna är många men det har i denna studie framkommit att det visat sig 

vara fördelaktigt när DMO arbetar som ett eget bolag för snabbare beslutsvägar och ett 

större fokus över besöksnäringen. Vi kan även konstatera att trots att DMO fungerar som 

ett fristående bolag är en nära anknytning till den kommunala enheten samt politiken 

något att eftersträva. Studien har även visat att det inte ägandet av platsvarumärket och 

de olika diskussionerna kring detta som är det vitala utan snarare alla aktörer och 

intressenter som agerar på platsen påverkar platsvarumärket vilket leder till att det är allt 

viktigare att samarbeta mot samma mål. 

 

Ytterligare en påverkningsfaktor som vår studie visar på är att för ett ledarskap ska vara 

effektivt krävs det engagemang och drivkraft hos den enskilde individen men att det i 

slutändan landar det på att hela organisationen ska arbeta mot samma mål. Det krävs 

eldsjälar, från personnivå till organisationsnivå, som ansvarar över tydliga delar. Alla bör 

i slutändan se sin del i platsvarumärket för att främja samverkan och arbetet mot 

gemensamma mål. Det har även framkommit att det krävs ett stort engagemang av både 

stadens kommun, DMO och politiker för att i slutändan arbeta med ett gemensamt 

varumärke. Vi ser det således som att eldsjälarna kan ses vara grunden, men att det krävs 

politikers engagemang och ett arbete utanför ramar och förutsättningar för att i slutändan 

skapa ett framgångsrikt attraktivt platsvarumärke. Det har vidare framkommit att 
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ledarskapet för ett platsvarumärke är dem som möjliggör en samverkan och påverkar den 

gemensamma synen på platsvarumärket. Genom styrdokument kan DMO främja en 

gemensam bild av varumärket men det är också viktigt att använda attribut som speglar 

en verklig bild. Ytterligare en aspekt som inte ses som en direkt påverkningsfaktor är 

utvärdering, vilket även ses som en väsentlig faktor dels för att underlätta att ledarskap 

och styrning arbetar på ett fördelaktigt sätt men även som ett verktyg för att skapa 

beslutsunderlag. 

 

Vad som bidrar till Kalmar platsvarumärke är slutligen ett effektivt ledarskap, ett väl 

fungerande samarbete och partnerskap som få destinationer i Sverige använder sig av. 

Kalmar som stad har insett styrkor och begränsningar för hela området och har på ett 

effektivt sätt förädlat platsen och dess arenor. Kalmar har framförallt eldsjälar med stor 

drivkraft och engagemang som bygger en attraktiv stad. De använder sig av sina arenor 

och tillsammans med kommunala enheter, samarbetspartners och DMO kan de bygga ett 

attraktivt enhetligt varumärke.  

 

6.1.2  Hur påverkar samverkan och partnerskap ett varumärke för en plats?  

Det har i vår studie framkommit att Destination Kalmars engagemang och fokus på 

samarbetet mellan aktörer och intressenter är avgörande för platsvarumärket. Vidare 

utmärks platsens aktörer och intressenter som påverkningsfaktorer. Vi kan utläsa att stora 

som små aktörer har alla en påverkan på platsvarumärket, men i olika bemärkelser.  

 

Ännu en påverkningsfaktor är att Destination Kalmar har en vilja att utvecklas som 

organisation och har genom att vågat satsa på partnerskap, uppnått ett positivt resultat. 

Att våga satsa på partnerskap visar på kompetens men också medvetenhet då partnerskap 

är mindre förekommande på många platser i Sverige. Destination Kalmars grundmodell 

har hjälpt till att utveckla partnerskap som i sin tur är extremt viktigt då det finansierar 

och möjliggör platsens utveckling, det skulle annars inte finnas evenemang eller 

marknadsföringskommunikation utan samarbetspartnerna. Samarbetspartnerna själva 

visar att de bidrar med finansiella investeringar och de som påverkas direkt av ett ökat 

näringsliv bidrar även med engagemang. Partnerskapet ses som framgångsrikt så länge 

partnerskapet genererar tillbaka och att samarbetspartnerna får ut något i gengäld. 
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Vi har konstaterat att det krävs ett involverande av samarbetspartnerna för att främja 

utvecklandet och upprätthållandet av ett platsvarumärke. Detta involverande bidrar med 

nya perspektiv som kan bidra till en autentisk och rättvis bild av staden. Det har vidare 

framkommit att städer bör främja diskussioner då de bidrar till utveckling, fler åsikter, 

engagemang och röster som vidare leder till en expansiv stad. Utifrån det empiriska 

materialet kan vi se att Destination Kalmar har förstått betydelsen av att motivera och 

engagera sina samarbetspartners i både utvecklandet och upprätthållandet av 

platsvarumärket. Däremot kan vi konstatera att DMOs bör öppna upp fler arenor, utöver 

informativa mötesarenor, som främjar tvåvägskommunikation som vidare kan gynna 

destinationens utveckling till det positiva och främja engagemang.  

 

Ett annat intressant inslag är att det i vår studie har framkommit att engagemang och 

samarbete över gränser även är en bidragande faktor till samverkan och således en 

destinations framgång. Detta grundas i att en DMO och dess anställda upplevs som 

engagerade och lyhörda, vilket uppmuntrar engagemang hos samarbetspartners. Vi kan 

konstatera att samarbete idag är en självklarhet. Destinationers fragmenterade och 

komplexa natur kan genom samverkan och ett helhetstänk påverka ett platsvarumärkes 

framgång, att tillsammans bidra till en mer attraktiv stad.  

 

6.1.3  Faktorer som utmärker upprätthållandet av ett enhetligt platsvarumärke  

I all sin enkelhet är det ledarskap och styrning samt samverkan och partnerskap som 

utmärker upprätthållandet av ett enhetligt platsvarumärke. Men när vi tittar djupare på 

begreppet finns det fler beståndsdelar till ovanstående aspekt. Vi ser att ovan nämnda 

tillvägagångssätt är aspekt som främjar ett enhetligt platsvarumärke.  

 

Dock kan vi se ett annat intressant inslag som vi väljer att lägga ett större fokus på. 

Insikterna studien har bidragit med har utifrån det teoretiska- och empiriska materialet 

beskrivit den problematik och komplexitet med platsvarumärken. Studiens insikter 

lämnar begrepp som multifacetterad med en negativ innebörd samt visar på 

problematiken i att forma ett enhetligt platsvarumärke. Vi ser att just konceptet 

multifacetterad stad inte bör ses som en negativ aspekt utan snarare användas till en stads 

fördel. Precis som att ett enhetligt- och homogent platsvarumärke inte alltid bör ses som 

en positiv aspekt.  
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Studien har frambringat en annan synvinkel på begrepp som enhetligt- och homogent 

platsvarumärke, med det menar vi att städer idag möjligtvis inte bör sträva efter en allt 

för konsekvent och homogen bild utan att det snarare berikar en plats att vara heterogen 

och visa på en rik mångfacetterad bild. Att jobba mot ett konkurrenskraftigt varumärke 

betyder inte att alla håller med varandra, det är snarare att de inte gör det. Med detta menar 

vi att varje enskild aktör och intressent bidrar med sin del till det mångfacetterade 

platsvarumärket och därmed berikar det för att sedan få tillbaka långsiktiga fördelar när 

platsvarumärket blir allt attraktivare, alla för destinationen och destinationen för alla. 

 
6.2  Återkoppling till syftet 
 
Vi vill återigen lyfta fram att syftet med studien är att undersöka hur platser arbetar med 

varumärkesbyggande i en konkurrenskraftig miljö. 

 

I dagens konkurrenskraftiga miljö har det blivit allt mer aktuellt för mindre städer att 

synas på marknaden. Det har även i vår studie framkommit att platser idag är i ett behov 

av ett platsvarumärke. Så vad krävs egentligen för att människor ska välja mindre orter 

framför de större städerna som anses ha allt? Det finns ett flertal faktorer som påverkar 

varumärkesbyggande i dagens samhälle men aspekter som samarbete och ledarskap ska 

tas väl i beaktning för att vidareutveckla men även upprätthålla ett platsvarumärke. För 

att ovanstående aspekt ska kunna genomföras krävs det en DMO eller en fristående 

organisation som leder, samordnar samt engagerar platsens aktörer och intressenter. 

Vidare är det inte destinationens attribut som gör en plats unik utan snarare hur attributen 

kommuniceras ut och vilka som är avsändaren till att det genomförs. För att platsen ska 

kunna vara konkurrenskraftig extern, krävs det att platsen utvecklas internt. Vilket gör att 

det krävs engagerade eldsjälar som för staden framåt och som brinner för 

platsvarumärkets utveckling. Vi ser utifrån följande studie att det är möjligt att överföra 

delar av materialet till praktiska implikationer men att studien främst kan bidra med 

inspiration för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt platsvarumärke. 
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6.3  Förslag till vidare forskning 
Med anledning av dagens växande städer och platser kan det ses lämpligt att studera detta 

fenomen ur ett antal synvinklar. Denna studie har begränsats på grund av de tidsmässiga 

aspekterna även om en djupare studie hade varit att föredra. För vidare forskning ser vi 

att en mer djupgående studie med en bredare variation av respondenter med från ett flertal 

varierande destinationer hade varit att föredra för att bredda kunskapsområdet ytterligare 

vilket också kan ge en liknande studie högre validitet.  

 

Vi skulle även se det som relevant att undersöka invånarnas perspektiv på en verkande 

DMOs arbete kontra det arbete kommunen gör på destinationer som har två separata 

organisationer för destinationsutveckling. Vidare utgår denna studie från respondenter 

som är branschkunniga inom området samt anslutna samarbetspartners till en DMO, för 

att få ytterligare ett perspektiv hade respondenter som valt att inte ansluta sig i ett 

partnerskap varit att av intresse att undersöka.  

 

 



  
 

i 
 

7  Referenser 
Aaker, D. & Joachimsthaler, E. (2000). The brand relationship spectrum: Key to the brand 
architecture challenge. California Management Review, 42, 8–23. 
  
Aaker, D.A. (2010). Building Strong Brands. Sydney: Simon & Schuster Australia. 
  
Alvehus, J. (2013). Skriva Uppsats Med Kvalitativ Metod. En handbok. Stockholm: Liber 
AB. 
  
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning Och Reflektion, Vetenskapsfilosofi Och 
Kvalitativ Metod. 2.uppl., Lund: Studentlitteratur. 
  
Anholt, S. (2009). Handbook on tourism destination branding. Madrid: World Tourism 
Organization ; Brussels: European Travel Commission.  
  
Asti- Aksari, N. M. & Bendesa, I. K. G. (2016). Exploring destination identity and 
destination image in the new age of tourism: a case study of Bali brand. E-Journal Of 
Tourism, 3(1). 
  
Baker, B. (2012). Destination branding for small cities: The essentials for successful 
place branding. 2. uppl., Portland: Creative Leap Books. 
  
Barreda, A. A., Bilgihan, A., Nusair, K., & Okumus, F. (2015). Generating brand 
awareness in Online Social Networks. Computers in Human Behavior. 50(10), ss. 600-
609. 
  
Beckman, E., Kumar, A., & Kim, Y. (2013). The Impact of Brand Experience on 
Downtown Success. Journal Of Travel Research, 52(5), ss. 646-658. 
  
  
Bornhorst, T., Ritchie, J. R .B. & Sheehan, L. (2010). Determinants of tourism success 
for DMOs & destinations: An empirical examination of stakeholders' perspectives. 
Tourism Management, 31(5), ss. 572-589. 
  
Bose, S., Roy, S. K. & Tiwari, A. K. (2016). Measuring customer-based place brand 
equity (CBPBE): an investment attractiveness perspective, Journal of Strategic 
Marketing, 24(7). 
  
Bregoli, I. (2013). Effects of DMO Coordination on Destination Brand Identity: A Mixed-
Method Study on the City of Edinburgh. Journal Of Travel Research, 52(2), ss. 212-224. 

  
Bryman, A. & Bell. E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl., 
Stockholm: Liber. 
  
Bohlin, M. & Elbe, J. (2007). Utveckla turistdestinationer: Ett svenskt perspektiv. 
Malmö: Liber AB. 
  
Christensen, S. Daugaard-Jensen, P. E. & Lindkvist, L. (2014) Makt, beslut, ledarskap. 
Märkbar och obemärkt makt. Uppl. 2., Lund: Studentlitteratur AB.  
  
Corgiat, J. (2016). Why is Cohesive branding and why is it important?. 



  
 

ii 

http://www.leapgo.com/what-is-cohesive-branding/ [2017-04-09] 
  
Denscombe, M. (2002). Forskningens grundregler, samhällsforskarens handbok i tio 
punkter. Studentlitteratur. Lund. 
  
Destination Kalmar (2005). Varumärkesguide Kalmar. [internt material]. Kalmar: 
Destination Kalmar.  
 
Dinnie, K. (2011). City Branding - Theory and cases. Hampshire: Palgrave Macmillan. 
  
  
Eriksson, L.T., Hultman, J. (2014). Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok. 
Stockholm: Liber AB. 
  
Fejes, A. & Thornberg, R. (2005). Handbok i kvalitativ analys. 2.uppl., Stockholm: Liber 
AB. 
 
Fernström, G. (2005) Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin, 
Riga: Fernia Consulting AB. 
  
García, J. A., Gómez, M. & Molina, A. (2012). A destination-branding model: An 
empirical analysis based on stakeholders, Tourism Management, Vol. 33, ss. 646-661. 
  
  
Gelder, S. (2011). City Branding and Stakeholder Engagement. I Dinnie, K. (red.) City 
Branding. Theory and Cases. Hampshire: Palgrave Macmillian. 
  
Go, F. M. & Govers, R. (2000). Integrated quality management for tourist destinations: 
A European perspective on achieving competitiveness. Tourism Management, 21(1), ss. 
79-88. 
  
Govers, R. & Go, F. (2009). Place Branding - Glocal, Virtual and Physical Identities, 
Constructed, Imagined and Experienced. Hampshire: Palgrave Macmillian. 
  
Govers, R. (2013). Why place branding is not about logos and slogans, Place Branding 
& Public Diplomacy, 9(2), ss. 71-75. 
  
Gummesson, E. (2000). Qualitative methods in management research. 2. uppl,. Thousand 
Oaks: Sage. 
  
Hankinson, G. (2007). The management of destination brands: Five guiding principles 
base on recent development in corporate branding theory. Journal of Brand Management, 
14, ss. 240–254. 
  
Hankinson, G. (2009). Managing destination brands: Establishing a theoretical 
foundation. Journal of Marketing Management, 45(1-2), ss. 97-115. 
       
Hanna, S. & Rowley, J. (2011). Towards a strategic place brand-management model. 
Journal Of Marketing Management, 27(5-6), ss. 458-476.   
  
Herget, J., Petrù, Z. & Abrhám, J. (2015). City branding and its economic impacts on 
tourism. Economic & Sociology, 8(1), ss. 119-126. 
  



  
 

iii 

Holešinská, A. (2013). DMO – A dummy-made organ or a really working destination 
management organization. Czech Journal of Tourism, Vol 2 (1).  
  
Hospers, G-J. (2011). City branding and the tourist gaze. I Dinnie, K. (red.) City branding. 
Theory and Cases. Hampshire: Palgrave Macmillian. 
  
  
Houghton, J & Stevens, A. (2011). City Branding and Stakeholder Engagement. I Dinnie, 
K. (red.) City Branding. Theory and Cases. Hampshire: Palgrave Macmillian. 
   
Håkansson, B. (2006). Ta kontroll över varumärket! I Spjuth, A. (red.) Kommunen som 
varumärke: Att stärka kommunens profil. Höganäs: Kommunlitteratur AB. 
  
Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? - Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur AB. 

Janiszewska, K. & Insch, A. (2012). The strategic importance of brand positioning in the 
place brand concept: elements, structure and application capabilities. Journal of 
International Studies, 5(1), ss. 9-19.  
 
Jones, R. (2005). Finding sources of brand value: Developing a stakeholder model of 
brand equity. Journal of Brand Management, 13(1), ss. 10–32. 
  
Jørgensen, O. (2016). Key performance indicators in Danish place and city branding - 
Proposal for a new brand strategy platform. Place Branding and Public Diplomacy, 12(4), 
ss. 339-351. 
 
Jernsand, E.M. & Kraff, H. (2015). Participatory place branding through 
design: The case of Dunga beach in Kisumu, Kenya, Place Branding and Public 
Diplomacy, 11(3), ss. 226-242.  
  
Kapferer, J-N. (2012). The New Strategic Brand Management: Advanced Insights And 
Strategic Thinking, London: Kogan Page. 
  
Kavaratzis, M. & Ashworth, G. J. (2005). CITY BRANDING: AN EFFECTIVE 
ASSERTION OF IDENTITY OR A TRANSITORY MARKETING TRICK?, Journal of 
Economic and Social Geography, 96(5), ss. 506-514.  
 

Kaya, F. & Marangoz, M. (2014). Brand attitudes of entrepreneurs as a stakeholder 
towards a city. Procedia social and behavioural science. 150, ss. 485-493. 

Keller, K. L. (2004). Strategic Brand Management. building, measuring and 
managing brand equity. 3. uppl., New Jersey: Pearson 
  
Kelly, M. (2016). Analysing the complex relationship between logo and brand. Place 
branding and public diplomacy, 18(1), ss. 18-33. 
  
Kerr, G., & Balakrishnan, M. S. (2012). Challenges in managing place brands: The case 
of Sydney. Place Branding & Public Diplomacy, 8(1), ss. 6-16. 
  
Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. uppl. 3:1., Lund: Studentlitteratur AB. 
  
Lazăr, D. T. & Chirca, A. (2007). Place Marketing. Cluj-Napoca City Case Study. 



  
 

iv 

Transylvanian Review of Administrative Sciences. 
 
Luna, K. & Bessma, M. (2013). (Re)branding Amman: A 'lived' city's values, image and 
identity. Place Branding & and public diplomacy, 9(1), ss. 49-65.  
 
Macdonald, E. & Sharp, B. (2003). Management perceptions of the importance of brand 
awareness as an indication of advertising effectiveness. Bulletin Marketing. 14(2), ss. 1-
15.  
  
Maio, E. (2003). Managing Brand in the New Stakeholder Environment, Journal of 
Business Ethics, 44(2-3), ss. 235-246. 
  
Marzano, G. & Scott, N. (2006) Dimensions of Power and Collaboration in the Context 
of Destination Branding: A Theoretical Framework, Cauthe 2006 Conference – “to the 
city and beyond…” ss. 1292-1297. 
 
McCabe, S. (2014). The Routledge handbook of tourism marketing. Hoboken: Taylor and 
francis.  
  
Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken. 
Malmö: Liber AB. 
  
  
Middleton, A. (2011). City branding and Inward Investment. I Dinnie, K. (red.) City 
branding - theory and cases. Hampshire: Palgrave Macmillian. 
  
Moilanen, T. & Rainisto, S. (2009). How to brand nations, cities and destinations: a 
planning book for place branding, Chippenham: CPI Antony Rowe. 
 
Moilanen, T. (2015). Challenges of city branding: A comparative study of 10 European 
cities, Place branding & Public, 11(3). ss. 216-225.  
  
Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (2007). Destination Branding - Creating the Unique 
Destination Proposition, 2. uppl., Hoboken: Taylor and francis.  
      
 
Morgan, N. & Pritchard, A. (2014). Key issues in destination brand management. I 
McCabe, S. (red.) The Routledge handbook of tourism marketing. Hoboken: Taylor and 
francis.  
 
Myers, M. D. (2009). Qualitative research in business & management. London: SAGE. 
  
Mårtenson, R. (2009). Marknadskommunikation: Kunden, varumärket, lönsamheten, 3. 
uppl., Lund: Studentlitteratur. 
 
Neamtu, B. & Leuca, C. R. (2007). From Competing Urban Imaginaries to Cohesive City 
Brands - New Challenges for Local Governments. Transylvanian Review of 
Administrative Sciences, 3(21), ss.73-85. 
  
Patel, R. & Davidson. B. (2011). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 
  
  
Pike, S. (2004). Destination Marketing Organisations. Oxford: Elsevier.  



  
 

v 

  
Pike, S. (2008). Destination marketing: an integrated marketing communication 
approach. Oxford: Butterworth-Heinemann, USA. 
  
Pike, S. (2012). Destination Marketing. Hoboken: Taylor and Francis.  
 
Pike, S. & Page, S. J (2014): Destination marketing organizations and destination 
marketing: A narrative analysis of the literature. Tourism Management, 41, ss. 202-227. 
  
Presenza, A., Sheehan, L., & Ritchie, J. B. (2005). Towards a model of the roles and 
activities of destination management organizations. Journal of Hospitality, Tourism and 
Leisure Science, 3(1), ss. 1-16. 
  
Rainisto, S. K. (2003). Success factors of place marketing: a study of place marketing 
practices in northern Europe and the United States. Helsinki: Helsinki University of 
Technology, Institute of Strategy and International Business. 
  
Rollof, J. (2004). Ledarskap för kreativitet: Att vistas i framtidens landskap. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
  
Sheehan, L., Vargas-Sánchez, A., Presenza, A., Abbate, T. (2016). The Use of 
Intelligence in Tourism Destination Management: An Emerging Role for DMOs. 
International journal of tourism research.18(6), ss. 549-557. 
  
Smith, S. L. J. (2017). Practical tourism research. Oxfordshire: CABI Publishing. 
  
Spjuth A. (2006). Kommunen som varumärke: Att stärka kommunens profil. Höganäs: 
Kommunlitteratur AB. 
  
Statistiska Centralbyrån, (2017). [2017-04-18].  
 
Svanström, S. (2015). Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad. 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Dagens-urbanisering--inte-pa-
landsbygdens-bekostnad/ [2017-04-18].  
 
Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I Ahrne, G & Svensson, P. (red.). 
Handbok i kvalitativa metoder. uppl. 2:2. Malmö: Liber AB.   
   
  
Uggla, H. (2002), Affärsutveckling genom varumärket. Kristianstad: Kristianstads 
Boktryckeri AB. 
 
Virgo, B., & de Chernatony, L. (2006). Delphic brand visioning to align stakeholder buy-
in to the City of Birmingham brand. Journal Of Brand Management, 13(6), ss. 379-392. 
  
  
Wang, Y. & Pizam, A. (2011). Destination marketing and management: theories and 
applications, Wallingford: CABI. 
  
Westlund, I. (2015). Hermeneutik. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.). Handbok i kvalitativ 
analys. 2.uppl., Stockholm: Liber AB.      
       
Yin, R. K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur. 
  



  
 

vi 

Zenker, S., & Beckmann, S, C. (2013). "My place is not your place – different place brand 
knowledge by different target groups", Journal of Place Management and Development, 
6(1), ss. 6-17. 
  
Zenker, S., & Braun, E. (2010). Branding a City: A Conceptual Approach for Place 
Branding and Place Brand Management. Paper presented at The 39th EMAC Annual 
Conference 2010, Frederiksberg, Denmark. 
  
  
 
  



  
 

vii 

8  Bilagor 
8.1  Bilaga A Intervjuguide branschkunniga  
Vi har för avsikt att under intervjutillfället diskutera följande aspekter utifrån olika 
erfarenheter och synvinklar.     
      

Intervjuguide 
Branschkunniga 

  

 Frågor: Notiser: 

 
Varumärke 

1. Vad har det för betydelse att arbeta 
med ett platsvarumärke? 

Fördelar och anledningar till varför man bör 
arbeta med ett platsvarumärke. 
Differentiering och attraktionskraft 

 2. Vad kännetecknar ett starkt 
platsvarumärke? 

Attribut, differentiering, strategier, 
kärnvärden, identitet, loggor / slogans, 
implementering 

Management 3. Vem bär huvudansvaret i 
uppbyggandet och upprätthållandet av 
ett platsvarumärke? 

Individer, betydelsen av en egen enhet i 
utvecklandet av platsvarumärket mot 
besöksnäringen, kommunen och DMOs 
olika roller, hade det varit annorlunda utan 
en destinations organisation 

 4. Vilken betydelse har ledarskap i 
uppbyggandet och upprätthållandet för 
ett platsvarumärke? 

Påverkan på effektivitet, visioner och 
engagemang 

 5. Vad har aktörer för roll i ett 
platsvarumärke? 

Varför bör de inkluderas, finns det fördelar? 

 6. Vilken betydelse har samarbete med 
intressenter och aktörer på en 
destination? 

Partnerskap, gemensamma strategier, en 
helhet. Vilka är aktörerna och 
intressenterna? Hur viktig är detta, främst 
turismaktörer eller även indirekta? 

 7. Vad har kommunikation med 
intressenter och aktörer för betydelse för 
ett platsvarumärke? 

Envägs-tvåvägskommunikation, 
engagemang 

 8. Hur mäter man framgång för ett 
platsvarumärke? 

Utvärdering, är det möjligt? 

 9. Hur viktigt är det att skapa ett 
enhetligt platsvarumärke? 

Varför är det viktigt?/Varför är det mindre 
viktigt? 
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8.2  Bilaga B Intervjuguide samarbetspartners 
Vi har för avsikt att under intervjutillfället diskutera följande aspekter utifrån olika 
erfarenheter och synvinklar.   
 
 

Intervjuguide 
Samarbetspartner 

  

 Frågor Notiser 

Management 1. Vad skulle säga att en DMOs roll 
är i en stad? 

Hade det varit annorlunda utan en 
destinations organisation? Kommunens del i 
det? 

 2. Arbetar den DMO ni är anslutna 
till för att samarbetspartners ska 
engagera er i deras arbete? 

Kan ni och vill ni påverka och engagera er? 
Mötesplatser, arenor för detta? Kan de arbeta 
mer med detta? 

 3. Vad är eran roll som 
samarbetspartners i en DMO? 

Inkluderade, envägs kommunikation? 
tvåvägs kommunikation? 

 4. Som en direkt samarbetspartner 
till en DMO, på vilka sätt känner ni 
att ni samarbetar? 

Vad finns det för förväntningar på DMOn, 
vad får ni ut av det? 

 5. Blir ni försedda med 
marknadsföringsmaterial av DMOn? 

Är denna väl kommunicerad? Har de samma 
bild av destinationen, vad finns det för 
attribut att luta sig mot? Logga och slogan 
för ett varumärke ? åsikter om det 

 6. Hur definerar du ett lyckat 
platsvarumärke? 

 

 7. Hur ser du på ett gemensamt 
varumärke av en stad? 

Arbetar DMOn, kommunen, näringslivet och 
lokalbefolkningen med samma bild enligt din 
åsikt. Finns det en gemensam vision du är 
medveten om som alla i staden bör sträva 
mot. Vill de skapa en enhetlig bild 
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