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Förord 
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inspiration. Till sist vill vi tacka alla respondenter som har ställt upp med sin tid och kunskap.  
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Sammanfattning 
 
Titel Integration av handel i ett varumärke 

Författare:  Maria Andersson och Hanna Eliasson 

Handledare:  Leif Rytting 

Termin:  Vårterminen 2008 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga hur den 
konsumentorienterade handeln kan utvecklas och integreras i varumärket 
Västervik.  

Metod:  Vi har använt oss utav en kvalitativ undersökningsstrategi och gjort en 
fallstudie på Västervik. Vi har utfört semi-strukturerade intervjuer med hjälp 
utav en intervjuguide. Vi har intervjuat åtta respondenter med olika bakgrunder 
men med hög kompetens inom de områden som behandlas i uppsatsen.  

Nyckelord:  Handel, varumärke, placemarketing, turism, Västervik.  

Resultat:  I detta kvalitativa arbete har vi kommit fram till olika aspekter som Västervik 
bör ta i beaktning för att integrera handel i varumärket. Vi har även utifrån en 
modell visat vilka gemensamma nämnare som handel och turism har och som 
Västervik bör satsa på för att integrera handeln i varumärket.  Vårt resultat 
presenteras i sin helhet i slutdiskussionen, där vi har sett vissa återkommande 
tendenser angående handelns utveckling och hur handeln ska integreras i 
varumärket. 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to analyze and investigate how the consumer-oriented commerce 
can be developed and integrated to the brand Västervik.  

This thesis has a qualitative approach and we have done a case study of the Swedish city 
Västervik. We have performed interviews, with eight selected respondents who have different 
backgrounds, but with competence in different problem areas that we investigate in this thesis.  

We have, in this qualitative thesis, found aspects that Västervik should consider if they want 
to succeed with an integration of commerce in the brand.  We have through a model found 
common facets that commerce and tourism shares and which Västervik should consider in the 
process of branding the city.  

The results of this thesis are presented in chapter six, there we also have featured reappearing 
tendencies that consider the development of commerce and how the commerce could be 
integrated in the brand Västervik.  

Keywords:  Commerce, brand, placemarketing, tourism, Västervik 
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1. Inledning 

I detta kapitel syftar till att presentera tankarna bakom vår uppsats. Vi tar upp bakgrunden 
till vårt arbete vilket följs av en problematisering av ämnet. Detta utmynnar i syftet med 
uppsatsen och de avgränsningar vi har gjort.  

1.1. Bakgrund 

Tänk dig att du sitter på ett café i en stad och kollar på alla människor som går förbi. Du 
kommer troligtvis att se en hel uppsjö av människor av olika bakgrund, ålder, ursprung och 
yrke. Dessa människor har förmodligen olika ärenden att utföra i staden som shopping, äta 
något eller kanske delta i någon kulturell aktivitet. Vissa av dessa människor kanske inte alls 
har något ärende i staden utan helt enkelt bara är ute på en promenad. Har du någon gång 
reflekterat över varför de har valt just denna stad att utföra eller inte utföra dessa aktiviteter 
i? Och kanske en viktigare fråga, varför är just du där? Dessa frågeställningar ligger nära 
vårt arbete som handlar om handel i städer. 

Nu tar vi ett nytt scenario med ett lite annorlunda perspektiv. Tänk dig nu att du är på väg ut 
på en shoppingrunda. Du har troligtvis en mental bild av det ställe du ska besöka, kanske har 
du till och med du skapat en mental karta som visar dig hur du ska ta dig runt i detta 
handelsområde. Om du ska åka till en ny stad eller ett nytt samhälle för att handla har du 
troligtvis vissa förväntningar på hur stadens utbud ska vara, vilka du kan ha fått ifrån diverse 
marknadsföringskanaler som till exempel ”Word of Mouth”, annonser, tv-reklam och från 
artiklar i tidningar. Det utbud du förväntar dig kan innehålla alltifrån skoaffärer, teknikaffärer, 
antikbutiker till klädbutiker. 

Frågan är då varför du åker till den valda staden? Är det handelsutbudet, priserna, 
marknadsföringen, miljön eller andra attraktioner som lockar? Tycker du att denna stad helt 
enkelt utstrålar shopping? Du kanske har ditt jobb i staden vilket gör att du måste ta dig 
igenom stadens handelscentrum varje dag? Alla dessa aspekter är viktiga frågeställningar för 
en stad att ta hänsyn till i sin positionering och detta är även intressant för oss i vårt arbete 
som behandlar handeln i Västervik. 

Om du har varit i en viss stad innan kanske du vet att staden har en bra mix av affärer och 
företag och det är det som gör att du återbesöker staden? Eller du kanske vet att invånarna i 
denna stad är mycket trevliga och staden i sig är mycket gemytlig i alla avseenden och det är 
det som lockar dig dit? Den bild du och de andra shopparna, invånarna och besökarna har av 
staden och vad det är som staden har som gör att ni är där och utför era aktiviteter, detta är 
viktiga aspekter att ta i beaktning när vi utför vår undersökning. 

En stad kan erbjuda en mängd olika saker utöver handel till olika målgrupper. En stad kan 
erbjuda aktiviteter, utbildning eller arbete för besökare och invånare, staden kan även erbjuda 
arbetskraft och utvecklingsmöjligheter till företag och även erbjuda boende för personer som 
vill flytta till en stad eller invånare som vill byta läge. Hur är handeln relaterat till dessa 
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faktorer? Denna frågeställning är nära relaterat till vårt problemområde vilken behandlar hur 
en stads handel kan utvecklas.  

Handeln har stor betydelse för en stad. Enligt Bergström och Wikström (2002) påverkar 
handeln samhället och samhällsekonomin samtidigt som dessa faktorer simultant påverkar 
handeln. En stads utformning kan även påverkas av handeln enligt dem, eftersom det finns 
många städer som har utvecklats på grund av att de har varit en bra handelsplats.  

Enligt SCB (2008a) ökade hushållens konsumtionsutgifter med 3,1 procent under 2007, vilket 
visar på att handeln är under stark utveckling. SCB ser också en ökning av hushållens 
disponibla inkomster vilken kan vara en av förklaringarna till den ökande handeln.  

1.2. Problemdiskussion 

En stad i dagens samhälle möter enligt Levy och Weitz (2001) inte bara den interna 
konkurrensen mellan de olika butikerna utan staden måste konkurrera med de kringliggande 
regioner och städer om samma målgrupp. Författarna har uppmärksammat problemet med 
konkurrensen mellan olika handelsregioner. Vid en diskussion med Ulrika Pecher, ordförande 
i Västerviks centrumförening, framkom planer på att Västervik vill etablera sig som ett 
handelscentrum i regionen norra Kalmar län. Levy och Weitz (2001) menar att för att kunna 
etablera sig som ett starkt handelscentrum behövs både kundtillströmning och attraktiva 
butiker, detta för att handelsföretag etablerar sig på orter där det finns en återkommande 
kundkrets. 

Begreppet ”Syns man inte finns man inte” är allmänt känt och det anser vi stämma inom alla 
verksamheter och därför är marknadsföring idag viktigt inom alla områden. Placemarketing är 
enligt Thufvesson (2006) att på flera sätt finna lösningar som gör så många människor som 
möjligt nöjda. Han menar också att placemarketing kan översättas till det svenska ordet 
platsutveckling. Platsmarknadsföring är enligt författaren något som allt mer har börjat 
tillämpas av olika städer. Författaren menar att turismföretag och kommuner använder sig av 
platsmarknadsföring för att locka turister, företag och invånare till städer. Marknadsföring av 
platser är enligt Rainisto (2003) lika viktig som marknadsförings av produkter och tjänster. 
Författaren förtydligar att genom platsmarknadsföring kan en stad nå flera olika mål, som till 
exempel att skapa en positiv image och locka till sig invånare, turister och företag. Hur kan 
Västervik för att locka till sig dessa målgrupper? 

Vi tycker att platsmarknadsföring är intressant område som vi har analyserat vårt arbete. 
Analysen har sin utgångspunkt i hur platsmarknadsföringen skulle kunna hjälpa till att 
förstärka en handelsimage för Västervik. Nedanstående citat kommer från Västerviks 
kommunchef Conny Jansson i artikeln ”Västervik har en strategisk plan”, skriven av 
Lagerman (2008).  

”Att Västervik har ett bra utgångsläge rent geografiskt är välkänt, som sommarstad är den 
nästan oöverträffad. Nu tänker kommunen dra nytta av detta och både vända 

befolkningstrenden, sänka arbetslösheten och göra staden till en året-runt-destination.” 
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I artikeln av Lagerman (2008) visas även tyngdpunkterna som kommunen arbetar med för att 
göra staden till en året-runt-destination. Dessa punkter är befolkningsutveckling, den marina 
sidan, turismen och den kommunala servicen. Handel nämns endast lite kort då Jansson säger 
att när besöksnäringen ökar kommer handeln att få in mer intäkter, vilket visar att Västerviks 
kommun inte i nuläget koncentrerar sig på att integrera handeln i varumärket eller att locka 
besökare, turister eller shoppingturister med hjälp av shopping. Varför inte tänka tvärt om och 
genom handel öka antalet besökare? Hur kan handeln i Västervik utvecklas för bli förknippad 
med stadens varumärke? 

Bergström et al. (2004) framhäver det faktum att turismnäringen har sin höjdpunkt under 
sommaren och det är också under denna period som detaljhandelns försäljning ökar mest. Vi 
tycker att detta faktum är intressant eftersom Västervik tydligt har lagt sin fokus som en 
sommarstad och har inte prioriterat handeln i turismsatsningarna. När det gäller att framhäva 
Västervik som turiststad tycker vi också att det är intressant att undersöka Västervik som en 
handelsstad och då inte endast i anslutning till den traditionella turismsäsongen. Vi ser att det 
blir allt viktigare för kommunerna att arbeta med sin stad som ett varumärke och skapa en 
image kring varumärket för att få en plats i konsumenternas hjärta. Andersson (2006) 
understryker att många politiker oroar sig över sina städers image och varumärke. Hon menar 
vidare att det har blivit allt viktigare att marknadsföra städer eftersom de allt mer ses som en 
produkt och därför är konsumtionsbara. Vi tycker detta är spännande och vi vill i detta arbete 
beakta vikten av att integrera handeln och en handelsimage i stadens varumärke.  

Städer måste enligt Rydén (2005) slåss mot varandra i dagens globaliserade värld för att få en 
del av välståndet, denna kamp kan vinnas genom att till exempel göra staden mer 
upplevelsefylld och spännande. Vi kan se att mindre städer med säsongsbetonad handel 
kämpar med att få handeln att överleva under lågsäsongen. Levy och Weitz (2001) framhåller 
att många småstäder försöker att locka kunder från kringliggande orter under hela året, vilket 
kan vara svårt då det många städer som konkurrerar om samma kundkrets. Frågan är då vad 
kan en stad göra för att bli mer spännande och upplevelserik? Kan handel och shopping 
uppfattas som en upplevelse?  

Ett starkt varumärke, enligt oss, innehåller flera värden där handeln är en viktig del. Enligt 
Tasci och Kozak (2006) har en stad mycket att vinna på att skapa ett starkt varumärke för 
staden. Ett sådant varumärke kommer att ge många möjligheter som inte funnits förut. Ett 
starkt varumärke kan enligt författarna bidra till sänkta marknadsföringskostnader då 
varumärket genererar positivt ”Word of Mouth”. På vilket sätt kan handel användas i 
processen för att skapa ett starkt varumärke för Västervik? 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga hur den konsumentorienterade 
handeln kan utvecklas och integreras i varumärket Västervik.  

1.4. Avgränsningar 

Våra slutsatser grundar sig endast på de intervjuer vi gjort samt den teoretiska referensramen, 
vi har inte aktualiserat kundernas perspektiv genom att genomföra en kundundersökning.  
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2. Västervik 

I detta kapitel presenteras fakta om och kring Västervik. Materialet är i huvudsak hämtat från 
olika typer av turistbroschyrer i annat fall finns källor angivna. Under avsnittet om 
Graffman-rapporten är allt hämtat ur denna rapport och de respondenter vi hänvisar till är 
från denna undersökning. 

Västerviks kommun ligger i Småland i Kalmar län och är en av de största kommunerna i 
Sverige till ytan enligt Västerviks kommun (2008). Vidare berättas det att det bor 36 500 
invånare i regionen, varav drygt 20 000 bor inne i staden Västervik.  

2.1. Events och aktiviteter 

Västervik stad erbjuder många olika events. De olika events som marknadsförs är 
Visfestivalen, Mc-dagarna, allsångskvällar, durspelsstämman i Ankarsrum, diverse 
konstutställningar och Smaka på Tjust. Den största enskilda händelsen i Västervik är 
visfestivalen, vilken äger rum mitt under högsäsongen i juli och vad de kallar Sveriges viselit 
gästar då staden. Detta event har anordnats i Västervik i över 40 år. I anslutning till 
visfestivalen finns det andra aktiviteter kopplat till detta såsom vissamlingarna och visarkivet. 
En annan attraktion som Västervik är känd för är speedway. Laget i Västervik tillhör 
världseliten och flera matcher går under sommaren. 

Det är inte bara stillsamma events som erbjuds i Västervik, för den aktive turisten finns det 
flera aktiviteter att välja på. Tillgången på vandringsleder är stor och havet erbjuder bra fiske. 
Inom Västerviks kommun går det också att hitta tre golfbanor. Eftersom närheten till vattnet 
är påtaglig i Västervik finns det möjligheter att utforska skärgården med hjälp av kanot, kajak 
eller kanadensare.  

I Tjust skärgård finns över 5000 öar, både stora och små. Från Västervik ordnar utflykter till 
dessa öar men det finns också möjlighet att båtluffa emellan dem. Under sommaren ordnas 
flera marinaaktiviteter som till exempel Skärgårdens dag, Hasselörodden, Rågödagen och 
BoatMeet.  

2.2. Utveckling och etableringar i Västervik 

Västervik framåt är ett bolag som drivs gemensamt av kommunen och näringslivet i 
Västervik. De senaste tre åren har Västervik utvecklats mot att bli ett handelscentrum i norra 
delen av Kalmar län. Stora etableringar som har skett i Västervik är bland annat Elgiganten, 
Rusta och Cheapy. Andra etableringar som är på gång är en ny ICA Maxi butik och 
Byggmax. 

Det planeras också nya handelsområden i anslutning till infarten till Västervik och söder om 
staden. Dessa handelsområden kommer också att medföra att nya trafiklösningar måste hittas 
för att underlätta för handeln.  
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En stor och viktig etablering som är planerad i Västervik är Holiday Club. Holiday Club är 
enligt Västerviks kommun (2008) ett upplevelsehotell som kommer att omfatta 250 hotellrum 
och 250 andelslägenheter, utöver detta kommer det i samband med anläggningen finnas 
tillgång till golfbana, konferensanläggning, restauranger och äventyrsbad. Denna etablering 
kommer att tillföra mycket till Västervik både vad det gäller arbetstillfällen och turism. 
Holiday Club har ökat turistnäring i flera andra orter där de har etablerat sig.  

Enligt Västerviks kommun (2008) är det planerat att anläggningen ska vara färdig 2009 eller 
2010. Petersson (2008) skriver att etableringen har stött på hinder då både 
naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket har överklagat beslutet att häva strandskyddet 
där golfbanan planläggs att byggas. Petersson (2008) skriver vidare att Holiday Clubs VD 
menar att om strandskyddet inte upphävs kommer anläggandet av golfbanan inte blir möjligt 
och det kommer inte bli någon etablering för Holiday Club i Västervik.  

2.3. Västerviks Handel 

Västervik har en aktiv centrumförening som går under namnet Västerviks Handel. Föreningen 
är ideell och deras främsta syfte är att främja de drygt 70 medlemmarnas försäljning på kort 
och lång sikt. Ett annat syfte de har är att företräda medlemmars intressen gentemot 
myndigheter. Föreningen samarbetar för att utveckla Västervik som både besöks och 
handelsort. Västervik handel vision är: 

”Vår vision är att Västervik ska vara en handelsstad som med sitt breda utbud och härliga 
mix av shopping och upplevelser, ska ha en dragningskraft såväl i Västervik som inom 

hela vår närregion.”  
(Västerviks Handel, 2008) 

Föreningens viktigaste frågor att bearbeta handlar mycket om tillgänglighet, där till exempel 
de strävar efter ökad marknadsföring av hela staden, mer generösa öppettider, renare och 
attraktivare stadsmiljö, samt bättre trafikplanering och ökad inpendling till staden.  

Föreningen har även i samarbete med Giraf media skapat en tidning, ”Shopping i Västervik” 
som delas ut till hushållen i Västervik, Vimmerby och Oskarshamn. Tidningen innehåller 
diverse information, erbjudanden och tävlingar. Västerviks Handel arbetar även med olika 
evenemang som kan främja handeln, exempelvis ”Shopping och skärgårdsmässan” och 
speciella jul-evengemang.  

2.4. Handelsdata 

Enligt Handeln i Sverige (2007) ökar handeln allmänt i Kalmar län, där detaljhandeln ökar 
mest i Kalmar med 16 % och följs utav Västervik som ökade handeln med 8 %. Västervik och 
Kalmar har även ökat sällanköpsvaruhandeln med 22 % vardera. I Kalmar kan detta förklaras 
med Ikeas etablering och i Västervik lyder förklaringen att flertalet företag har etablerat sig i 
kommunen. Genom att se till försäljningsindex från Handeln i Sverige (2007), kan vi se att 
Västervik ligger på ett relativt dåligt index jämfört med andra turistorter som Borgholm. 
Borgholm ligger på ett index på 159 på dagligvaror medan Västervik har den låga siffran 106.  
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2.5. Graffman rapporten 
Denna rapport är genomförd under 2006 av Graffman Företagsutveckling AB som på 
uppdrag av Västervik Framåt undersökt: 

o Nuläget för destinationen 
o De viktigaste utvecklingsområdena 
o Förslag till en utvecklings process 

Rapporten ger en inblick i vad beslutsfattare och andra personer som arbetar med 
besöksnäringen i Västervik egentligen tycker om sin egen stad. 

Enligt Graffman rapporten har de flesta svårt att förklara och beskriva hur de vill att 
Västervik ska utvecklas. De flesta svarande i undersökningen menar att Västervik i stort 
sett har allt, men det fattas en riktig orsak att resa dit. Det går även att urskilja en viss 
kluvenhet i frågan om vilken profil Västervik ska inrikta sig mot. Det finns de som hävdar 
att en profil ska tas fram för besöksstaden Västervik medan andra tycker att det borde 
finnas en profil som går att använda bredare till besöksnäringen, etableringar och 
inflyttning. Det finns ett starkt behov av att hitta en profil som alla kan samlas kring. 
Många vill ha en profil som de tillsammans kan fylla med innehåll. Det finns en okunskap 
om vilka grunder utvecklingsarbetet borde vila på, många pratar om att ta fram en 
gemensam slogan för Västervik istället för att prata om kärnvärden. 

Det finns evenemang som Västerviksborna är stolta över som bidrar till att ge Västervik en 
profil. Respondenterna tycker att det finns utrymme för fler evenemang i Västervik och de 
ser gärna att de är utspridda över året så att det blir en ”säsongsförlängning”. Många ser 
också själva staden som en produkt i sig som går att sälja. Centrum i Västervik är genuint 
och mysigt, men många kritiserar också hur centrum ser ut för turister som anländer via 
sjövägen. Under alla intervjuer i Graffman-rapporten behandlas tillgängligheten, för att ta 
sig till Västervik krävs det att besökarna har tillgång till egen bil.  

Många tycker att ansvaret för marknadsföringen ska flyttas från turistbyrån till en annan 
aktör. Ett problem som beskrivs är bristen på nytänkande, det framgår att det finns en åsikt 
om att det är samma människor som är med på alla möten och att det finns ett allt för stark 
fokus på enskilda personer istället för fokus på organisationer och företag. 

Holiday Club ses av många som något som ska frälsa destinationen. Det finns också 
respondenter som är oroliga för att Holiday Club inte alls kommer att engagera sig i 
Västervik. Många tycker också att det vore bra om Holiday Club tog ansvaret för 
marknadsföringen av Västervik och gav direktiv till övriga aktörer om vad som gäller för 
att få vara med. Flera respondenter påpekar också att etableringen kommer att innebära att 
det blir en större konkurrens om kompetent personal eftersom Holiday Club kommer att bli 
en attraktiv arbetsgivare där det kommer att finnas bra utvecklingsmöjligheter för 
personalen.  
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3. Metod 

Detta kapitel har för avsikt att öka läsarens insikt i vårt tillvägagångssätt med denna uppsats. 
Vi kommer att presentera vilken ansats vi har använt och även olika tekniker som används i 
insamlandet av data. Den metod som används i en uppsats är mycket viktig då den ökar 
trovärdigheten och validiteten.  

3.1. Undersökningsstrategi 

3.1.1. Kvalitativ forskning  

Vi kommer i denna uppsats genomföra en kvalitativ undersökning. En kvalitativ ansats 
präglas av att vara induktiv, tolkande och konstruktionistisk enligt Bryman och Bell (2005). 
Vi kommer ha en hermeneutisk infallsvinkel eller med andra ord ett tolkande perspektiv, 
eftersom vi genom detta kan skapa en förståelse för hur verkligheten ser ut och fungerar i det 
problemområde som vi har valt. Hermeneutik handlar om enligt Patel och Davidsson (2003) 
att se på verkligheten ur ett samhälleligt och beskrivande perspektiv, vars motsats kan sägas 
vara positivism vilken istället utgår från naturvetenskapliga eller fysiska metoder. Författarna 
menar att denna hermeneutiska verklighet, som är en sammansättning utav sociala 
interaktioner och händelser och detta kan kopplas till hur vi har gått tillväga för att tolka och 
förstå det problemområde vi har. Hermeneutik betyder just tolkningslära enligt Patel och 
Davidsson (2003) och är flitigt använd vid vetenskapliga undersökningar. En aspekt som 
präglar kvalitativ ansats är enligt Bryman och Bell (2005) konstruktionism, vilken handlar om 
denna nyss nämnda sociala verklighet och är ett perspektiv på den. Författarna framhäver att 
verkligheten påverkas utav att olika sociala aktörer genom olika metoder skapar sociala 
händelser och värderingar, den är med andra ord konstruerad, vilket vi tycker kan kopplas till 
Västervik och dess varumärke, placemarketing, handel och turism.  

Bryman och Bell (2005) framhäver att den kvalitativa forskningen utmärks utav att det är ord 
som använts som grund för undersökningen och det är deltagarnas uppfattning som skapar 
resultat. Undersökningen inom denna ansats bygger enligt författarna på närhet till den sociala 
verkligheten och att nya teorier kan skapas. Vidare betonas att motsatsen till kvalitativ 
forskning är den kvantitativa, som präglas exempelvis utav att den oftast byggs upp utav 
siffror genom statistiska resultat. Den kvantitativa forskningen präglas med andra ord av hård 
data, som kan ses som mycket reliabel medan den kvalitativa har mjuk data som kan behövas 
stärkas för att skapa trovärdighet. Seymour (1992) påtalar att förståelsen av dessa hårda data 
är mycket viktig och användbar, men den förklarar inte och skapar inte förståelse. En 
kvantitativ forskning kan visa hur många som hade ett visst motiv eller intryck, men inte ge 
mer förklaring till varför. En kvalitativ forskning däremot kan förklara aspekter som till 
exempel motiv, värderingar och intryck. Vi har i vår undersökning försökt komma så nära 
undersökningspersonerna som möjligt för att skapa en närhet och förståelse för deras åsikter 
och värderingar, vilket gör att vi har en kvalitativ ansats i undersökningen.  
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3.1.2. Fallstudie 

Bryman och Bell (2005) framhåller att den vanligaste associationen av ett fall är en fallstudie 
där en specifik situation granskas intensivt. Ejvegård (2003) beskriver en fallstudie som en 
undersökning där forskaren granskar en liten del av ett stort förlopp. Denna studie och 
granskningen av den kommer enligt författaren att skildra och representera verkligheten. 
Vidare framhävs det att fallstudier gör att forskaren kommer mer nära det som analyseras, till 
skillnad mot vad till exempel statistiska undersökningar gör. En statistisk undersökning kan 
göras på avstånd, medan fallstudien görs i närhet eller tillsammans med 
undersökningsobjekten, vilket skapar mer inlevelse och förståelse i problemområdet som 
utreds. Bryman och Bell (2005) framhäver att en fallstudiedesign fungerar bra ihop med en 
kvalitativstudie eftersom ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer ofta ingår i 
sådana studier, något som också fungerar bra då ett speciellt fall ska detaljgranskas. Enligt 
Patel och Davidsson (2003) utgår en fallstudie från ett helhetsperspektiv och har som syfte att 
få en så heltäckande bild som möjligt. Bryman och Bell (2005) poängterar att forskare som 
använder sig av en fallstudiedesign inte har som mål att generalisera sitt resultat till andra fall. 
Målet med en fallstudie är att ingående studera ett enda fall. En fallstudie är inte 
nödvändigtvis förknippad med ett induktivt arbetssätt utan kan innehålla både teorigenerering 
och teoriprövning. Vi har gjort en fallstudie av Västervik och deras varumärke. För att ha 
möjlighet att analysera hur den konsumentorienterade handel kan utvecklas och integreras i 
varumärket Västervik, har vi också tagit hänsyn till allmänna åsikter kring 
platsmarknadsföring och staden som varumärke. Gummesson (2007) anser att en fallstudie 
försöker att ta hänsyn till en komplex bild genom att tillåta användandet av riklig och 
djupgående förklaringar. Vidare betonas att en fallstudie tillåter ett induktivt synsätt utan att ta 
hänsyn till extern teori, men en fallstudie tillåts även ha ett deduktivt synsätt eller till och med 
en kombination av dessa två perspektiv. 

Patel och Davidsson (2003) menar att generaliserbarheten hos de resultat som erhålls ur en 
fallstudie är beroende på hur fallet har valts. Bryman och Bell (2005) framhäver betydelsen av 
att använda en kombination av både kvalitativ och kvantitativ forskning för att stärka 
generaliserbarheten hos resultatet. Författarna menar vidare att forskare som använder sig av 
en fallstudie inte ska ha intentioner om att hitta ett fall som kan appliceras på andra fall inom 
samma ämneskategori, ett fall är inte ett urval som består utav en enda enhet. Patel och 
Davidsson (2003) menar att generaliserbarheten kan stärkas utav att flera olika fall studeras 
och jämförs eller att ett fall slumpmässigt väljs ut ur en större population. Vi har valt att 
endast studera ett fall, Västervik, och är därmed medvetna om att resultaten vi får fram inte är 
direkt applicerbara på andra fall då vi har vår utgångspunkt i Västervik. 

3.2. Datainsamling 

3.2.1. Urval 

När urvalet av intervjupersoner ska göras framhäver Bryman och Bell (2005) framförallt två 
olika metoder, bekvämlighetsurval och kedjeurval. En typ av bekvämlighetsurval kan vara att 
forskaren väljer att endast intervjua en viss kategori av personer på ett företag exempelvis 
Vd:n eller endast personer under 45 år. Kedjeurval används för att få kontakt med personer 
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som inte kan ställas upp i en urvalsram. Bryman och Bell (2005) menar vidare att forskare 
som använder sig av kedjeurval kan be personer som intervjuas att ge förslag på andra 
personer som kan tänkas ha intressanta åsikter om det område som undersöks. Till våra 
intervjuer har vi valt ut personer som har nära anknytning till Västervik men även personer 
som saknar anknytning till Västervik men istället är sakkunniga inom de ämnesområden vi 
har valt att analysera i denna uppsats. Vi har delvis använt oss av kedjeurval då vi har fått 
kontakt med vissa av våra intervjupersoner genom andra respondenter.  

3.2.2. Intervjumetod 

En intervju i ett kvalitativt arbete utmärker sig enligt Bryman och Bell (2005) genom att vara 
avsevärt mindre strukturerade än vid en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie läggs fokus på 
intervjupersonernas egna uppfattningar och ståndpunkter. Intervjupersonerna tillåts också att 
avvika från den intervjuguide som finns och istället följa upp respondentens svar genom 
följdfrågor. Vid en kvalitativ intervju kan forskaren i huvudsak använda sig av två olika typer 
av intervjuer; ostrukturerade eller semi-strukturerade. Vid våra intervjuer har vi valt att 
använda oss av en semi-strukturerad intervjumetod, vilket innebär att vi utgår från en 
intervjuguide. Vi har använt oss utav en diktafon vid intervjuerna och genom detta har vi haft 
möjlighet att transkribera intervjun i efterhand och fånga upp all information respondenten 
gett vid intervjun. Vid en semi-strukturerad intervju har forskaren enligt Bryman och Bell 
(2005) specifika teman som ska tas upp under intervjun samtidigt som det lämnas ett stort 
utrymme för respondenten att svara fritt. Seymour (1992) betonar vikten av öppna och slutna 
frågor. En öppen fråga ger respondenten möjligheten att själv lägga in sina åsikter och känslor 
i svaret medan en sluten fråga söker ett mer koncist svar. Vi anser att genom att låta våra 
respondenter svara fritt på frågorna kan de på ett tydligare sätt få fram sina egna ståndpunkter 
och det anser vi vara viktigt för att vår analys ska få det djup som vi önskar. Eftersom de 
respondenter vi valt har olika bakgrund tror vi också att vi kommer att få fram mer 
nyanserade och intressanta svar som ger ytterligare en dimension till vår analys och slutsats. 
Bryman och Bell (2005) påvisar de positiva aspekterna i att använda sig av en ostrukturerad 
eller semi-strukturerad intervju genom att framhäva den flexibilitet denna metod innebär. Att 
använda sig av denna typ av intervjuer gör att intervjuaren lättare kan hitta den personliga 
prägeln i svaren hos de olika respondenterna.  

Vid en intervju finns det enligt Bell (2000) alltid en viss risk för skevhet i svaren. Om 
forskaren har specifika och starka åsikter i ett visst ämne finns det en stor risk att detta också 
påverkar respondentens svar. Med vilket tonfall en fråga ställs kan påverka vilket svar som 
erhålls och två personer kan ställa samma fråga med olika tonfall och få helt olika svar. 
Forskare ska enligt Bell (2000) vara medvetna om att ifall intervjuaren har en viss åsikt inom 
ett ämne måste frågorna utformas med extra noggrannhet för att inte färga respondenternas 
svar. Eftersom det är vi som är verktygen i den analytiska processen kommer resultatet delvis 
färgas av våra kunskaper och individuella tolkningar.  

3.2.3. Intervjuguide  

Bryman och Bell (2005) påpekar att en intervjuguide är mindre specifikt utformad än det 
formulär som används vid en strukturerad intervju. I en intervjuguide kan ämnesområden som 
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ska behandlas under intervjun skrivas ner och vid en semi-strukturerad intervju kan specifika 
frågeställningar finnas med. Det är viktigt att frågorna lämnar utrymme för forskaren att vara 
flexibel under intervjun, frågorna får inte vara så pass specifikt utformade att de inte går att 
anpassa efter situationen. Vi valde i vår intervjuguide att behandla de delar, som vi också har 
valt att ta fram teori om, var för sig. Inom varje område ställde vi också upp specifika frågor 
som vi tyckte var extra viktiga för vår analys och genom att skriva ner dem i intervjuguiden 
säkerställde vi att vi skulle få svar på dessa frågor. Genom att ha skrivit ned specifika frågor 
anser vi att svaren de olika respondenterna ger på dessa frågor kan jämföras på ett bra sätt. 
Detta eftersom alla respondenterna har fått samma fråga, något som annars inte skulle vara 
fallet om vi enbart hade utgått från ämnesområdena.  

3.2.4. Sekundärdata 

Patel och Davidsson (2003) beskriver olika strategier för att samla in information. Oberoende 
av vilken metod som används för att samla in informationen är det viktigt att material som 
inte passar in i studien inte skiljs ut och bidrar till en skevhet i resultatet. De skiljer också på 
primär och sekundärkällor, där primärkällor är sådana källor där informationsutbytet sker 
genom personlig kontakt även kallat ögonvittnesskildringar. Övriga källor är sekundärkällor.  

Bell (2000) menar att det vanligaste arbetssättet för forskare är att de har ett problemorienterat 
angreppssätt. Med detta menas att ett antal frågeställningar sätts upp och utifrån detta läser 
författaren sekundärkällor innan arbetet med insamlandet av primärdata fortsätter. Bell (2000) 
beskriver en primärkälla som en källa som tillkommer under arbetets gång medan en 
sekundärkälla är någon som hänt tidigare och som innebär att forskaren måste tolka den.  

I vår studie har vi i insamlandet av empiri använt oss utav primärdata då vi personligen har 
genomfört intervjuerna med intervjupersonerna. Vi har valt att göra åtta intervjuer med 
personer vi har funnit vara relevanta för vår studie och som också besitter sakkunskap inom 
de områden vi har valt att undersöka. Den sekundärdata som återfinns i vår uppsats är främst 
presenterad i den teoretiska referensramen och i kapitlet om Västervik.  

3.3. Kunskapsprocessen 

3.3.1. Sambandet mellan teori och empiri 

Bryman och Bell (2003) menar att deduktion och induktion handlar om hur teori och empiri 
relateras till varandra. De två metoderna skiljer sig från varandra, eftersom de börjar från 
olika utgångspunkter.  

Som vi nämnde innan präglas det kvalitativa angreppssättet av en induktiv ansats. Induktion 
handlar om att skapa teori genom studier av praktiken enligt Bryman och Bell (2005), teorin 
är med andra ord ett resultat från en undersökning. Patel och Davidsson (2003) nämner att när 
fakta från enskilda fall bearbetas för att skapa en teori, vilket leder till en induktiv prägel. En 
induktiv forskare väljer att genomföra sin studie utan att först ha förankrat denna studie i en 
allmän teori och sedan utifrån insamlade data skapa en teori. 
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Motsatsen till induktion är enligt Bryman och Bell (2005) deduktion, där teorin ligger som 
grund för uppsatsen och dess uppbyggnad. Patel och Davidsson (2003) beskriver deduktion 
som ett arbetssätt där forskaren utgår från befintlig teori. Eftersom befintlig används kan 
objektiviteten i arbetet stärkas då andra forskares synpunkter får komma fram i teorin  

Patel och Davidsson (2003) framhäver ett tredje angreppssätt, vilket är abduktivt. Genom att 
börja med en induktiv framhållning där utgångspunkten är data från verkligheten, för att 
sedan gå över till en deduktiv arbetsprocess där teorin testas på nya fall, för att sedan återigen 
gå över till induktion för att skapa en ny teori. Vi anser att vi har en blandning av induktion 
och deduktion eftersom vi har teorier inom problemområdet som vi vill befästa, men är även 
öppna för att se till befintliga teorier som stöd och för att se om dessa kan bekräftas. Genom 
att vi använder oss av semi-strukturerade intervjuer ger detta en induktiv prägel till arbetet. 
Detta samtidigt som våra befintliga kunskaper ligger till grund för den intervjuguide som vi 
har använt under intervjuerna präglas av ett deduktivt arbetssätt. Vi har i uppsatsen använt oss 
av ett växelspel mellan induktiva och deduktiva processer. 

3.3.2. Vår process 

Vi har under hela processen med uppsatsen känt att vi har valt ett bra och intressant ämne, 
som har gett oss bra kunskap inom detta problemområde och som vi även kan använda till 
andra områden. Från början var inte vår kunskap inom det valda problemområdet stor, vilket 
har betytt mycket läsning och studier av befintliga teorier för att skapa en bra kunskapsbas. Vi 
fick även mycket hjälp av vår handledare, Leif Rytting, som hjälpte oss in på rätt spår i 
undersökningen.  

Innan vi började leta teorier valde vi fyra stora rubriker som vi ville att uppsatsen skulle kretsa 
kring, vilka var handel, varumärke, placemarketing och turism, där vi även tar upp 
shoppingturism. Vi har inte upplevt att det har varit något större problem med att hitta 
relevant och bra referenslitteratur. 

Eftersom vi har valt en kvalitativ forskningsansats där vi på ett mer ingående sätt tolkar och 
kan förstå vårt problemområde, har vi att använda oss själva som undersökningsinstrument för 
att komma så pass nära ämnet och våra intervjupersoner som möjligt. Empiriinsamlingen har 
gått över förväntan och har varit mycket kul och intressant att genomföra. Vi har lätt fått tag i 
relevanta intervjupersoner till vår uppsats och utan några ansträngningar fått möten 
inplanerade med dessa. Intervjuerna har flutit på bra och intervjupersonerna har varit mycket 
tillmötesgående och intresserade av vad vi arbetar med. Efter transkriberingen av 
intervjumaterialet har vi skickat tillbaka detta till respondenterna för att de ska kunna läsa 
igenom och godkänna det vi har skrivit.  

3.4. Vetenskapliga krav 

3.4.1. Validitet och reliabilitet 

De två begreppen validitet och reliabilitet kan enligt Bryman och Bell (2005) ses som ett mått 
på trovärdigheten och äktheten av en rapport, uppsats, avhandling eller liknande arbeten. 
Reliabilitet handlar enligt författarna om att resultat från en undersökning ska bli densamma 
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även om undersökningen görs på nytt efter en viss tid. Bryman och Bell (2005) nämner vidare 
att i en kvalitativ forskning kan ett resultat vara svårt att återfå vid en replikation, men det 
finns strategier för att öka trovärdigheten. Forskarna måste vid den kvalitativa 
undersökningen, försöka ha en liknande inställning i vad författarna kallar för den sociala 
rollen som forskarna har under undersökningen och att resultatet av undersökningarna ska 
tolkas på liknande sätt. Bell (2000) menar att ställer en forskare en fråga och får ett visst svar i 
en situation och får ett helt annat svar vid en annan situation är inte detta tillförlitligt eller 
reliabelt. Vidare nämner författaren att det finns sätt kontrollera trovärdigheten genom att 
använda sig av alternativa formuleringar när forskaren ställer frågor för att se om svaren blir 
samma eller liknande. Bell (2000) betonar att en forskare kontrollerar reliabiliteten när denne 
formulerar frågorna och denne kan hantera sitt instrument, vilken är forskaren själv i en 
intervjusituation.  

Resonemanget om reliabilitet tolkar vi som att vi ska ha samma tillmötesgångssätt och 
därmed samma intervjuguide till alla intervjupersoner för att skapa en liknande grundläggande 
bas till vår empiri, vilket vi har gjort och detta skapar trovärdighet för vårt resultat. Vi har 
även tolkat resultatet från de olika undersökningarna på samma sätt, genom att relatera det 
empiriska materialet till den teoretiska referensramen. 

Validitet handlar enligt Patel och Davidsson (2003) om att det som ska undersökas i en 
uppsats verkligen undersöks. Om till exempel en termometer inte mäter det den avser att 
mäta, blir resultatet inte sanningsenligt och har ingen validitet. Detta begrepp präglar till stor 
del den kvantitativa forskningen. Bryman och Bell (2005) understryker att begrepp kan ha 
olika innebörd. Validitet vid en kvalitativ forskning kan skapas genom att forskarnas 
undersökningsmetoder överensstämmer, vilket den gör i alla våra undersökningar med 
intervjupersonerna i och med vår intervjuguide och samma tillvägagångssätt vid alla 
intervjuer. Skott (2004) framhäver att validitet handlar om att skapa giltighet i forskningen 
och vidare framhävs att inom tolkande forskning är respekten för validitet mycket hög. Denna 
respekt ska speglas i forskningsprocessen genom att ha en öppenhet för många tolkningar av 
samma problemområde. Vi är öppna för andras tolkningar i och med att vi stödjer vår analys 
med teorier. 

Bell (2000) framhäver att det är viktigt att kritiskt granska intervjufrågorna innan intervjuerna 
för att skapa giltighet och validitet. Vidare framhålls att om inte rätt frågor ställs, kan målet 
med att få ett bra representativt urval av svar inte nås utan resultatet blir missvisande. Detta 
har vi tagit hänsyn till genom att noga tagit fram frågor som väl passar vårt problemområde 
och som kan stödja vår teori. Vi har även fått intervjuguiden godkänd av vår handledare Leif 
Rytting. 

3.4.2. Källkritik 

En forskare bör vara källkritisk enligt Ejvegård (2003) för att skapa objektivitet och distans 
till problemområdet som det forskas runt. Vidare framhålls att de enda källor som uppfyller 
alla vetenskapliga krav är doktorsavhandlingar och uppslagsverk. Författaren menar att det 
finns flera aspekter och regler att se på när källor ska användas. En aspekt som tas upp är 
färskhetskravet, där Ejvegård (2003) menar att det är bättre att använda sig utav en nyare källa 
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än en äldre. En ny källa bör enligt författaren innehålla nyare och mer relevanta fakta och rön 
än en äldre källa. Färskhetskravet kan kopplas till vad författaren kallar samtidighetskravet, 
där det är viktigt att se till hur nära i tiden en källa ligger till den beskrivna händelsen. Han 
menar att detaljerna i en tidsnära källa kan vara mer sakenliga och överensstämmande än en 
källa som har tillkommit tidsmässigt långt ifrån. Detta menar han har att göra med vad han 
kallar förståelsefaktorn likaväl som glömskefaktorn. Vi har i vår uppsats använt oss utav så 
pass nya källor som möjligt och även använt oss utav artiklar som enligt Bell (2000) kan 
uppfattas som en mycket mer aktuell informationskälla än en bok.  

Ejvegård (2003) betonar även att meriterade källor skapar auktoritetstro och med dessa källor 
kan en forskare komma långt i akademiska ämnen. Vi har använt källor som är välkända inom 
sina expertisområden och som ofta är citerade av andra, som till exempel Grönroos och 
Melin. Bell (2000) understryker att en forskare måste vara källkritisk och se till hur den 
använda källans anseende i forskningsvärlden är, vilket vi tycker att vi har gjort genom att 
använda kända författare. Ejvegård (2003) skriver att om flera referensers uppgifter styrker 
varandra ökar sannolikheten för korrekt information, vilket vi anser att många av våra källor 
har gjort.  
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram vi har valt för vår uppsats. Denna 
referensram ligger till grund för det fortsatta arbetet. Vi har valt att dela upp detta kapitel i 
fyra huvuddelar vilka är handel, varumärken, turism och placemarketing.  

4.1. Handel 

Vi har valt att ta upp detta kapitel om handel eftersom det går i linje med vårt syfte. Vi 
kommer behandla aspekter som till exempel handelns betydelse i en stad, demografi och 
konkurrens inom handelsregioner.  

4.1.1. Staden och handel 

Pooler (2003) framhäver att kunder åker till vissa städer för att shoppa eftersom de har en 
mental bild över hur stadens shoppingutbud ser ut. Han menar vidare att stadens hela utbud av 
butiker spelar stor roll för kunden tillsammans med andra aspekter som parkering och vägar. 
För att locka kunder behövs enligt Bohlin (2003) ett bra urval av butiker, vilket en stad måste 
koordinera och planera på bästa sätt för att skapa den handelsmiljö som de eftersöker, något 
som även Levy och Weitz (2001) och Pooler (2003) instämmer i. 

Enligt Levy och Weitz (2001) är den bästa och mest attraktiva handelsregionen, ur handlarnas 
perspektiv, det område som skapar mest försäljning och har högst åtråvärdhet. För att skapa 
en sådan attraktiv region eller stad, måste flera aspekter tas i beaktning, såsom företagsklimat, 
demografi och livsstilar i regionen, konkurrens från andra handelsregioner och även regionens 
kapabilitet att planera utbudet av handel.  

Levy och Weitz (2001) framhäver att en stads eller regions företagsklimat handlar, sett från 
ett handelsperspektiv, om anställningar och arbetslöshet inom området. En stad med mycket 
arbetslöshet har inte mycket köpkraft, vilket inte attraherar nyetableringar eller leder till 
utveckling inom handeln. Vidare framhålls att det är viktigt för en stad att ständigt utvecklas 
och skapa möjligheter för invånarna för att kunna locka till sig nya företag.  

Utvecklingar kan även gå åt det negativa hållet vilket Levy och Weitz (2001) nämner i en 
diskussion angående arbetsmarknaden. De menar att ett positivt antal arbetande eller 
arbetslösa i en region inte alltid attraherar nyetableringar och skapar utveckling inom handel i 
området. Exempelvis är städer med militärbaser med många anställda mindre attraktiva för 
handeln eftersom att nedskärningar och avvecklingar inom detta område är vanligt.  

4.1.2. Shopping, livsstilar och målgrupper 

Shoppingen är i dagens samhälle enligt Pooler (2003) ett sätt för människor att uttrycka sig 
och visa deras verkliga jag. Vidare skriver han att individer kommer gå igenom flera olika 
faser i livet, där de har olika prioriteringar när det gäller vad som ligger dem varmt om hjärtat. 
Författaren framhäver även att dessa faser har identifierats och visar att människor i olika 
faser har olika shoppingbehov och begär, vilka är unika för just den aktuella fasen. Pooler 
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(2003) poängterar att det är en mycket viktig aspekt att identifiera dessa demografiska 
preferenser för att förstå shopping, i synnerlighet för handeln och marknadsföring. Författaren 
menar att genom att förstå demografi, kan kundens val lättare förstås, exempelvis vad 
människor i en viss ålder vill göra, vart de vill gå, hur de shoppar och till och med att förutspå 
vad de kan tänkas köpa.  

Poolers (2003)  nyss nämnda resonemang styrks av vad Grönroos (2007) framhäver, vilket är 
att kunder har mycket olika behov och önskningar och därför kan inte en organisation eller 
stad tillgodose allas behov och önskningar. Vidare menar han att dessa kunder bör 
segmenteras in i målgrupper, för att lättare nå ut till de olika kundblock som organisationen 
eller staden vill nå ut till.  

Demografi och livsstilar inom staden är enligt Levy och Weitz (2001) viktiga aspekter att ta i 
beaktning för att en stad ska kunna locka till sig den sorts företag som de eftersträvar. En bra 
kombinerad mix av företag kan i sin tur attrahera den önskvärda målgruppen. Vidare tar 
författarna upp att det välkända amerikanska företaget Subway, vilka ofta etablerar sig i nya 
shoppingcentrum för att företaget hoppas på att den kringliggande bygden ska växa i och med 
köpcentrumet. Den nämnda utveckling runtomkring köpcentret kan enligt författarna få en 
kedjereaktion då stadens tillväxt av folkmängd kan vara ett sätt för staden att locka till sig 
ytterligare företag och butiker. Levy och Weitz (2001) menar vidare att om antalet butiker och 
företag ökar i regionen, kommer området få mer uppmärksamhet och bli mer attraktivt för 
invånare och kunder.  

Familjernas utformning och storlek påverkar även regionens attraktivitet för nyetableringar av 
handel. Levy och Weitz (2001) nämner att butiker som Toys R Us etablerar sig i orter där 
deras målgrupp är stor, det vill säga där det finns många småbarnsfamiljer. Andra mer 
exklusiva företag vill ofta etablera sig i regioner där det bor höginkomsttagare. Solomon et al. 
(2006) betonar att familjernas utformning även påverkar hur deras shoppingbeteende ser ut. 
Ett exempel som författarna ger är att en småbarnsfamilj anpassar deras inköp efter de 
handlare som kan tillgodose deras behov. Familjelivscykeln påverkas enligt Solomon et 
al.(2006) utav fyra olika demografiska aspekter, vilka är ålder, civilstånd, barn och barnens 
ålder. Cykeln visar förändringar i behov inom olika områden som handel, nöjen, matvanor, 
lyxvaror och tjänster. Exempelvis kommer familjelivscykeln ändras när ett par får sitt första 
barn. Vanor kommer att läggas om som att gå ut och äta, resor och semester. Solomon et al. 
(2006) påpekar att par utan barn eller singlar har de mest moderna könsrollerna, dessa 
människor utmärks utav att träna regelbundet, gå på klubbar, konserter, bio, restauranger och 
så vidare. Barnlösa par och singlar lägger med andra ord mycket av sin budget på nöje och 
upplevelser. Resonemanget om familjer fortsätter med att desto äldre en person blir, desto 
högre lön får denne i de flesta fall och då brukar även preferenser förändras och därigenom 
ändras även köpvanorna. Desto äldre människor blir, ju mer värderar de hemmet, bilen och 
annat som till exempel en singel inte värderar lika högt.  

Solomon et al. (2006) framhåller att livscykeln och växandet av de olika familjerna skapar 
många nya tillfällen att nå ut till dessa olika målgrupper. Exempelvis ökar antalet nyskilda 
ständigt, vilket har skapat en ny slags målgrupp med nya behov och livsstilar. Vidare menar 
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författarna att genom att rikta sig till dessa människor kan handeln i stad skapa många nya 
möjligheter.  

Levy och Weitz (2001) poängterar att livsstilar inom till exempel en stad påverkar handeln. 
Finns det en högskola i staden, betyder det troligtvis att staden har många låginkomsttagare. 
Vidare menas att detta inte behöver vara negativt på sikt, då studenterna blir högutbildade 
vilket ger ett attraktivt arbetskraftsutbud till företagen, om staden lyckas behålla studenterna. 
Levy och Weitz (2001) betonar att hur folk spenderar pengar är minst lika viktigt som att hur 
mycket pengar folk tjänar.  

4.1.3. Hantering av stadens handelsutbud 

Levy och Weitz (2001) framhäver att det kan finnas olika grader av konkurrens i en stad och 
dessa grader påverkar stadens utvecklingsmöjligheter. De olika konkurrensgraderna som 
framförs är den mättade, undernärda och överfyllda.  

Den första graden är enligt Levy och Weitz (2001) den mättade, som ger ett bra utbud av 
produkter och tjänster till kunderna samtidigt som företagen kan gå med vinst. Den mättade 
konkurrensen i stad är i enligt författarna mycket attraktiv för både kunder och företag inom 
handeln. Detta menar författarna eftersom kunder dras till det stora utbud av handlare, vilka i 
sin tur upplever att de har en unik säljproposition att erbjuda kunderna. Vidare framhävs att 
den mättade konkurrensen skapar en stad dit handelsföretag och shoppare vill komma.  

Bohlin (2003) påpekar att mixen av butiker av samma nisch lockar en viss kundkrets, vilket 
kan styrks utav Levy och Weitz (2001) påstående angående konkurrenter. De menar att vissa 
företag lockas till en stad på grund av att en konkurrent finns där, exempelvis har Burger King 
en tendens att etablera sig där McDonald’s finns i närheten. Det poängteras att detta är en 
utarbetad strategi som Burger King har eftersom de tar tjuren vid hornen när de möter sin 
värsta konkurrent och kan genom detta utveckla bra konkurrensfördelar. Denna strategi att 
följa efter sina konkurrenter har sina fördelar menar författarna. Detta menar de eftersom om 
konkurrenten överlever och går med vinst, finns det en marknad för branschen i detta område. 
Levy och Weitz (2001) skriver vidare att om Burger King skulle starta upp i ett område utan 
konkurrens, skulle troligtvis en konkurrent följa efter och då kan restaurangen ha förlorat sina 
marknadsandelar och tappat sin konkurrenskraft.  

Den andra graden av konkurrens, den undernärda, är enligt Levy och Weitz (2001) när en stad 
inte har det handlarutbud som kunderna efterfrågar. Författarna framhäver att det finns 
handelsföretag som har som strategi att etablera sig i dessa undernärda städer, som till 
exempel Wal-Mart i USA. I de städer som Wal-Mart har etablerat sig i, har företaget en stor 
del av stadens marknadsandelar och har även lyckats locka shoppare från kringliggande städer 
och regioner.  

Levy och Weitz (2001) beskriver den tredje graden som en övermättad stad, vilken är 
överfylld med butiker och företag, vilket leder till att det erbjuds mer produkter än vad 
kunderna efterfrågar. I exemplet med Wal-Mart skrev författarna att företaget har tagit över 
marknadsandelar, vilket kan leda till att andra företag tappar sina andelar och går i konkurs. 
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Vidare menar författarna att det är svårt att utveckla eller etablera handel inom överfyllda 
regioner, såvida företaget inte har en mycket bra strategi och något unikt att erbjuda kunden . 

Utbudet av butiker är enligt Pooler (2003) mycket viktigt eftersom en stads olika butiker 
placerar sig på kundens så kallade mentala shoppingkarta, vilken senare påverkar när kunden 
ska shoppa. Författaren menar vidare att om en stad inte lyckas skapa en positiv mental karta 
kan kunden mycket lätt åka till en annan stad för att shoppa. Genom att erbjuda ett stort utbud 
av all sorts handel kommer kunden placera detta på sin karta och återkomma till staden.  

Bergström och Wikström (2002) skriver om butiker som lyckas attrahera kunder och är mer 
framgångsrika än andra, vilka till exempel är de stora butikerna som ingår i en kedja och har 
ett brett utbud och generösa öppettider. De menar även att små butiker med en hög 
servicenivå och specialiserat utbud kan vara framgångsrika eftersom de lockar till sig kunder 
med lite större plånböcker.  

För att en stad ska kunna erbjuda ett bra utbud av olika butiker och företag måste staden enligt 
Levy och Weitz (2001) skapa en handelsmiljö där butiker och tjänsteföretag vill etablera sig. 
Vidare framhålls det att handelsföretag vill etablera sig i attraktiva handelsområden där de vet 
att det finns en återkommande kundkrets. Författarna tar upp ett köpcenter som exempel inom 
detta område och förklarar att konkurrensen är mycket hög inom centret, men läget gynnar 
handlaren genom de lojala kunderna till köpcentret. Resonemanget som Levy och Weitz 
(2001) för om en fungerande och attraktiv handelsmiljö kan kopplas ihop med vad Svensk 
handel (2006) nämner om etableringar och infrastrukturen i en stad. De menar att för att få 
handeln att fungera måste, förutom utbudet av butiker, även infrastrukturen vara väl utformad 
och uppbyggd för att attrahera företag och butiker till staden. Svensk handel (2006) påpekar 
även att stadskärnorna måste vara rena, ge en känsla av trygghet och ha en god åtkomlighet i 
form av parkeringar och kollektivtrafik, detta för att kunna skapa bra etableringsmöjligheter 
för nya butiker och företag.  

Bohlin (2003) tar upp frågan om varför företag och butiker väljer att etablera sig i områden 
där det redan finns mycket handel och starka konkurrenter. Anledningen till etableringen 
beror enligt författaren på synligheten och vad han kallar ”Economics of scale in shopping”, 
med detta sistnämnda nationalekonomiska begrepp menar han att kunderna spar tid och 
transportkostnader när de kan handla allt vid samma tillfälle och på samma plats. Vidare 
menar författaren att vissa handelsområden är mer attraktiva än andra, vilket beror på 
synligheten som vi skriver om senare i detta kapitel där mikronivån behandlas.  

Levy och Weitz (2001) betonar att hantering och planeringen av handeln är mycket viktig för 
att inte skapa kannibalism. Kannibalism innebär enligt författarna att det finns för många 
butiker av samma slag som slåss om samma kundkrets och den starkaste butiken kommer att 
”äta” upp de andra butikernas marknadsandel och vinst. De poängterar att rätt antal handlare 
inom ett område därför är viktigt för att inte skapa en negativ trend i utvecklingen av handeln. 
Även Bohlin (2003) tar upp problemet med antalet handlare och han menar att ett stort antal 
butiker kan öka den sociala välfärden, men samtidigt kan antalet butiker minska butikernas 
vinster. Vidare framhålls att om antalet butiker ökar i en stad ökar även synligheten, men även 
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kundernas priskänslighet. Detta resonemang förtydligar enligt författaren att det är mycket 
viktigt att hitta en balans mellan dessa olika aspekter.  

4.1.4. Dragningskraft på mikro och makronivå 

Det är inte bara butiker, livsstilar och företagsklimatet som påverkar handeln i en region enligt 
Levy och Weitz (2001), utan även andra aspekter fungerar som dragningskraft på både mikro 
och makronivå.  

Levy och Weitz (2001) nämner att makronivån handlar om en stads åtkomlighet, vilken är 
mycket viktig för kunder och företag, då den rör faktorer som parkeringar och vägarna i 
staden eller regionen där dess mönster och skick är av mycket stor vikt. Denna åtkomlighet 
som författarna tar upp kan försvåras genom både naturliga och artificiella problem, såsom 
floder, berg, motorvägar och parker. Vidare menas att detta är något en region eller stad måste 
ta i beaktning för att kunna skapa en positiv handelsplats för både kunder och företag.  

Makronivån kan kopplas till den diskussion angående marknadslägen, som Bergström och 
Wikström (2002) framför i sin rapport. De menar att ett bra marknadsläge för butiker är inom 
de regioner där det finns en stor och växande population, bra arbetsmarknad och positiv 
inkomstutveckling. Försäljningen i ett område beror enligt författarna på flera makroaspekter 
såsom befolkningens storlek, inkomstnivåer och hur mycket konsumenterna är villiga att 
lägga på shopping av sin inkomst. De poängterar även att försäljningen inom en region beror 
på och påverkas mycket av shoppingturism, det vill säga konsumenter utifrån regionen. 
Landets totala konsumtion beror enligt Bergström och Wikström (2002) även på börsen, 
valutor och andra ekonomiska aspekter.  

Levy och Weitz (2001) framhäver att mikronivån handlar om det som sker inne i staden som 
påverkar dragningskraften till området. Denna aspekt handlar enligt författarna om parkering, 
synlighet, trafikflöde, trafikstockningar, med andra ord åtkomligheten inne i staden. Dessa 
mikroaspekter framhäver även Pooler (2003) och Svensk Handel (2006) som viktiga för skapa 
en attraktiv stad ut handelsperspektiv. Vidare menar Levy och Weitz (2001) och Pooler 
(2003) att parkeringsmöjligheter inne i en stad påverkar kundernas åtkomst till handeln och är 
därför mycket viktig för både kunderna och handlarna inne i staden. Mängden parkeringar 
samt kvalitén på dessa är av stor betydelse anser Levy och Weitz (2001), eftersom om 
kvaliteten inte motsvarar kundens förväntningar kommer kunden inte att återkomma till detta 
område. Författarna poängterar att parkeringarna kan i detta fall vara för få, men även för 
många, en parkering med allt för många lediga platser kan signalera att dessa butiker inte 
håller måttet och är opopulära. Pooler (2003) menar att parkeringsproblem i en stad lätt kan 
påverka kundens mentala shoppingkarta av staden, vilken ska hjälpa kunden att lätt ta sig runt 
i staden. Vidare menar han att om det skapas negativa vinklar i denna mentala karta, kommer 
troligtvis inte kunden komma att tillbaka till denna stad, utan åka till andra orter där den 
mentala kartan innehåller bra parkeringsmöjligheter.  

Synlighetsaspekten är något som Bohlin (2003) framhäver som mycket viktigt i och med 
butikers etableringar i ett område eller stad. Författaren har skapat en modell där han utgår 
från att butiker maximerar sin synlighet för kunderna när de etablerar sig i handelstäta 
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områden. Han anser även att en stad borde ha en ”butiksplanerare” som skapar en vinnande 
mängd butiker i staden för företagen och konsumenterna. Poolers (2003) resonemang stärker 
denna diskussion och han kommer fram till att ett tydligt synligt urval av butiker kommer 
skapa en bred upplevelse för kunden vilket kommer locka tillbaka denne till 
shoppingområdet. Bohlin (2003) åsyftar att den största och viktigaste uppgiften som 
planeraren har är att skapa synlighet för butikerna, där även prisnivåer och mångfalden av 
butiker i staden tydliggörs och förmedlas till konsumenterna. Denna planering av butiker 
skapar enligt författaren en tydlig marknadskommunikation, eftersom mångfalden av butiker 
som visas gemensamt är mycket mer slagkraftig och genomträngande, än vanlig 
marknadsföring av enskilda butiker.  

Synligheten tar även Levy och Weitz (2001) som en aspekt som påverkar handeln och den 
handlar om hur pass väl besökaren hittar och ser det han eller hon söker inne i staden. Söker 
en besökare efter en speciell mataffär måste denne lätt hitta affären och kunna parkera vid den 
på ett enkelt sätt. Vidare framhävs av författarna att vid områden med mycket flyktig 
population, som vid turistanläggningar, måste handeln vara väl synlig från vägen för att kunna 
uppmärksamma kunderna på att företagen finns där. Författarna poängterar även att 
synligheten har olika betydelse beroende på hur väletablerad affären är och på kundlojaliteten. 
Levy och Weitz (2001) påpekar även att en butik som Kmart i USA anses inte behöva ha en 
hög synlighetsgrad för att locka kunder, men detta företag insisterar på att butiken ska vara 
väl synlig utan att någonting annat stör kundens synsinne.  

Levy och Weitz (2001) tar upp flöde och stockningar i trafiken som faktorer vilka påverkar en 
stads dragningskraft och som starkt påverkar handeln. Vidare framhävs att en stad som ofta 
har svårigheter inom dessa trafikrelaterade problem, kan mista sina shoppare. Författarna 
pekar på att om en stad ska bygga eller planera handelsområden bör de planeringsansvariga 
tänka på de aspekter som kan påverka trafiken, såsom arbetsplatser med många anställda och 
även skolor. En planering av de trafikrelaterade aspekterna kan motverka köer när de 
anställda ska till eller från jobbet eller skolan. Levy och Weitz (2001) framhäver även 
stockningar av människor, istället för bilar, är ett problem. De anser att om det ofta är för 
mycket folk i staden eller i affärerna som skapar stockningar kan detta framkalla irritation 
bland kunderna och påverka handeln och stadens dragningskraft negativt. Vidare menar 
författarna att om de ansvariga för stadens planering kan skapa ett jämnt och relativt högt 
flöde med kunder, kan detta skapa bra dragningskraft till handeln och staden.  

4.2. Varumärken 

I detta kapitel avser vi att framhäva betydelsen av en stads varumärke, eftersom att detta har 
kommit att öka på senare tid. För att vi ska kunna följa vårt syfte och integrera handel i 
varumärket Västervik är det viktigt att förstå varumärkets betydelse. 

4.2.1. Varumärken och Platsvarumärken 

Den vanligaste tillämpningen av varumärken är på produkter eller tjänster enligt Armstrong 
och Kotler (2005) . De definierar ett varumärke som ett namn eller en symbol och säger att 
det idag nästan inte finns något som är varumärkeslöst. Tasci och Kozak (2006) har sett ett 
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ökat användande av varumärken inom turismbranschen och i slutet av 90-talet blommade 
detta ut i ”destination branding”. Jaffe och Nebenzahl (2006) menar att det är möjligt på 
många sätt att använda samma varumärkesstrategier för produkter som för platser men att det 
finns vissa grundläggande skillnader mellan produkt- och platsvarumärken. Den största 
skillnaden är att det inom platsvarumärken är många fler aktörer inblandade som ska vara 
tillfreds med hur varumärket framställs. Detta är något som även Van Ham (2008) behandlar 
då han påpekar att platsvarumärken ska ses som ”corporate brands” eftersom det finns många 
aktörer med olika viljor och intentioner med varumärket. Ett platsvarumärke står inte under en 
enskild persons makt utan måste vårdas av ett helt samhälle och aktörerna i detta. Aaker 
(2004) framhäver att ett sätt att hantera “corporate brands” är att börja prioritera vilka 
varumärken som är viktiga. Han menar vidare att det problematiska med detta arbete är att det 
är svårt att urskilja vilka varumärken som är de viktigaste eftersom alla inriktningar har sina 
anhängare. Jaffe och Nebenzahl (2006) anser att betydelsen av platser som varumärken har 
ökat på senare tid då många länder har fått ökade investeringar och växande ekonomier. De 
menar vidare att konkurrensen om turister har ökat markant och stora 
marknadsföringskampanjer försöker att locka turisterna till just sin del av landet.  

Kuzmeski (2008) påpekar att ett varumärke inte är detsamma som en logotyp eller ett 
färgschema, ett varumärke är hur andra uppfattar märket. Hon menar vidare att det som 
förmedlas utåt är mycket viktigt, speciellt genom internet eftersom detta oftast är den första 
kanal där människor söker information i ett initialt skede. För att lyckas med sitt varumärke 
anser Kuzmeski (2008) att det första intrycket som ges ska vara så pass fyllt av information 
som möjligt för att detta ger ett långvarigt intryck. Hur ett varumärke kommer att uppfattas 
beror på flera olika saker och Mikunda (2004) betonar vikten av att arbeta innovativt och 
skapa upplevelser för turisterna genom att göra oväntade saker som till exempel förvandla ett 
torg till en sjö. Vidare framhålls att sådana events är uppskattade av både turister och de 
skapar uppmärksamhet. Aaker (2003) framhäver att det mest klassiska sättet att särskilja ett 
varumärke från ett annat är att lägga till en tjänst. Han menar vidare att det som är tänkt att 
särskillja varumärket från andra måste vara kopplat till huvudvarumärket. Det värsta som kan 
hända är att varumärket, istället för att särskilja, förknippas med en konkurrents varumärke. 

Murphy et al. (2007) betonar att varumärkets personlighet spelar en central roll i effektiva 
varumärken och framförallt inom destinationsvarumärken. De betonar att det bör finnas en 
koppling mellan destinationens varumärkespersonlighet och den tilltänka målgruppens 
självimage för att kunna differentiera destinationen från andra. Murphy et al. (2007) 
framhåller vidare att varumärkets attribut kan tilltala både rationella och emotionella sidor hos 
besökarna och sammansättningen av de olika varumärkesattributen bildar tillsammans 
varumärkets personlighet. Tasci och Kozak (2006) poängterar att en stad har allt att vinna på 
att skapa ett starkt varumärke eftersom det kommer att ge många nya möjligheter för staden. 
Några av de fördelar de nämner med att ha ett starkt varumärke knutet till staden är att 
kostnaderna för marknadsföring minskar eftersom ett bra varumärke leder till positivt ”Word 
of Mouth” och denna marknadsföring skapar också ett ökat förtroende. 

Morgan et al. (2002) förklarar att för att kunna arbeta med varumärken måste det finnas en 
klar bild av hur marknaden ser ut och vilka konkurrenterna är. Inom 
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destinationsmarknadsföring kan detta vara extra svårt eftersom det finns olika typer av 
konkurrens beroende på vilken typ av turism som avses. Längre semestrar ger en större 
geografisk konkurrens medan kortare ledighet har en mindre geografiskt område att 
konkurrera med. Författarna menar vidare att det är mycket viktigt att känna till och 
identifiera staden målgrupp. Morgan et al. (2002) framhäver att många städer traditionellt sett 
använder familjer som sin primära målgrupp. Författarna menar dock att denna typ av 
målgruppsindelning måste styckas ner i mindre delar och på så sätt skapa subgrupper till 
huvudmålgruppen. Författarna ger ett exempel på att en målgrupp kan beskrivas som; en 
familj som bor i en storstad som är ute efter både kort- och långvariga semestrar med lantliga 
aktiviteter. De menar också att det finns skillnader inom familjerna angående vad som 
efterfrågas i staden. 

4.2.2. Positionering av varumärken 

Melin (1999) anser att positionering alltid har varit en del av marknadsföringen och att detta 
begrepp är utvecklat från USP (unique selling proposition) som ofta används när budskap 
inom reklam ska utformas. Tanken med positionering är enligt Melin (1999) att skapa 
utrymme för varumärket i kundernas medvetande för att detta senare ska leda till 
märkeslojalitet från kundernas sida. Positionering är enligt Blythe (2006) hur en produkt eller 
tjänst upplevs av kunderna i jämförelse med konkurrenterna. Tasci och Kozak (2006) 
framhäver att en positionering ska innehålla aspekter som är unika och som skiljer ut ett visst 
varumärke från ett annat och detta är också tanken bakom konceptet med 
destinationspositionering. De menar vidare att ett varumärke innehåller komponenter som är 
specifika för just detta varumärke och dessa egenskaper är kopplade till 
varumärkesmedvetandet hos konsumenterna. Tasci och Kozak (2006) framhåller att 
destinationsvarumärken kan ses som en relation mellan varumärket och besökarna. 
Författarna förklarar detta genom att det sker en matchning mellan destinationens image och 
besökarnas självimage.  

För att kunna skapa ett framgångsrikt positioneringskoncept anser Melin (1999) att det är 
viktigt att en positioneringsanalys genomförs. I en positioneringsanalys görs en 
kundundersökning som har till syfte att kartlägga konkurrenternas positioner i kundernas 
medvetande. En analys av konkurrenternas positioner ger enligt författaren en kännedom om 
vilka positioner på marknaden som är upptagna men en sådan analys kan också ge inblickar i 
vilka lediga positioner som finns. Melin (1999) framhåller att positioneringen av 
framgångsrika märkesprodukter ofta innehåller samma kärnvärden över en lång tid. Att 
framhålla specifika kärnvärden bidrar till att ladda varumärket med ett mervärde som kan vara 
i form av både funktionella och emotionella värden. 

Tasci och Kozak (2006) belyser att det finns en debatt angående varumärke och image. De 
menar att många författare anser att destinationsvarumärken är starkt associerade med 
destinationsimage. Tasci och Kozak (2006) lyfter fram att andra författare menar att det finns 
en tydlig skillnad mellan varumärke och image. Grönroos (2007) ser en skillnad mellan 
varumärkesimage och varumärkesidentitet. Varumärkets image skapas enligt författaren av 
kunderna i deras medvetande medan varumärkets identitet kan användas av marknadsförare 
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för att beskriva den image man vill att varumärket ska förmedla. Genom att skilja på 
begreppen varumärke och varumärkesimage ges intrycket av att ett varumärke kan skapas 
utan kundens medverkan. Grönroos (2007) menar dock att varumärkesimagen skapas av 
kunderna med hjälp av de ”varumärkes meddelanden” som sänds ut genom marknadsföring 
och därigenom skapar kunderna sig en uppfattning om varumärket. Tasci och Kozak (2006) 
anser att eftersom image och varumärke har en stark koppling till varandra är image en viktig 
byggsten i att skapa ett destinationsvarumärke. Detta eftersom varumärkesimage är definierad 
som den uppsättning av uppfattningar som konsumenterna har om ett visst varumärke. 

4.2.3. Plats som produkt 

Ek och Hultman (2007) framhåller att de relationer människor har till olika platser är lika 
komplexa som relationer mellan olika människor. Vidare beskriver de att när en plats 
produktgörs och blir kommersialiserad är detta en del i en process som innebär att staden får 
en strategisk och kommersiell betydelse. Thufvesson (2006) framhåller att det finns platser 
som har väldigt starka varumärken men som egentligen inte har arbetat aktivt för att nå detta, 
exempelvis London och Rom. Utöver de självskapade starka varumärken finns det många 
städer och regioner som är mer okända och som måste kämpa för att skapa ett varumärke som 
är knutet till staden eller regionen. Thufvesson (2006) anser att arbetet med att bygga ett 
platsvarumärke från grunden kräver ett hårt systematiskt arbete där mycket tid läggs på att 
positionera städer, nå ut till sin målgrupp och skapa ett grundläggande budskap som ska 
kommuniceras. En plats som är känd för sol och bad kan sakta arbeta in sitt historiska arv, sin 
kultur eller arkitektur i sitt varumärke. Thufvesson (2006) påtalar även vikten av att ha 
samlade symboler som en hel region eller en stad kan enas kring. Morgan et al. (2002) 
framhåller att en stad inte kan ses som en enda produkt utan som en sammansättning av flera 
olika aspekter som tillsammans bildar en helhet. Urry (2005) anser att turister konsumerar 
platser och detta görs framförallt visuellt. Konsumtionen av platser innebär också konsumtion 
av produkter som är unika för den aktuella platsen. Författaren tar whiskey som ett exempel 
på en produkt som är starkt sammankopplat med Skottland. Lokala specialiteter har mist sin 
attraktionskraft då det är möjligt att avnjuta lokala specialiteter från specifika orter nästan var 
som helst i världen. 

4.2.4. Kommuners varumärken 

I de flesta kommuner är tillväxt en fråga om överlevnad enligt Spjuth (2006). Det finns många 
olika sätt att skapa tillväxt, bland annat genom att locka till sig fler invånare eller genom att 
locka fler besökare till staden. Vidare framförs att oavsett hur tillväxten sker måste 
kommunen locka målgrupperna till sig och detta sker genom att staden marknadsför sig utåt 
och visar upp vilka möjligheter som finns. Spjuth (2006) menar att den primära uppgiften för 
varumärket är att urskilja det från andra konkurrenter och på ett tydligt sätt visa upp vad som 
erbjuds och som är unikt just för detta varumärke.  
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Spjuth (2006) ställer upp en rad faktorer som är fundamentalt i varumärkesbyggande några av 
dessa är:  

Identitet 

Image 

Profil 

Målgrupp 

Kanaler 

Värderingar 

Positionering 

Kommunikation

Hon menar vidare att det som är viktigt att tänka på kring varumärkesbyggande är att lyfta 
fram det som är unikt och särskiljande för kommunen. Andersson (2006) hävdar att 
kommunerna inte bara konkurrerar med omkringliggande kommuner och orter utan också 
nationellt. Detta genom att alla försöker locka till sig nationella nyetableringar för att locka till 
sig ännu fler företag och invånare för att på så sätt öka tillväxten. Spjuth (2006) framhäver att 
en del i att skapa ett starkt platsvarumärke är att framhäva något unikt. Andersson (2006) ser 
dock en fara i att allt fler kommuner, i strävan efter att vara unika, allt mer börjar likna 
varandra. Istället för att ta tillvara på de genuina och historiskt utmärkande dragen som finns i 
kommunen satsar de på nya spektakulära byggnader som ger kortvarig uppmärksamhet. Även 
Rydén (2005) har sett de allt mer homogena platsvarumärken och påpekar att en slogan kan 
vara en del av stadens varumärke, men den måste i likhet med helheten vara genuin för just 
den stad den representerar och inte någon slumpmässig plockad klyscha som skulle fungera 
på vilken stad som helst. 

Spjuth (2006) anser att det i de flesta kommuner finns någon slags plan för hur arbetet med 
kommunens varumärke ska se ut. Det är dock så att det inte alltid finns klara riktlinjer för hur 
denna plan ska implementeras i de olika verksamhetsområdena som finns inom en kommun. 
För att framgångsrikt kunna arbeta med kommunens varumärke hävdar Spjuth (2006) att de 
tre övergripande verksamheterna turism, näringsliv och invånarna måste ha en tydlig plan för 
hur arbetet med varumärket ska ske inom dessa områden. Hon påpekar vidare vikten av att 
våga välja sin målgrupp. Många kommuner satsar på en allt för bred målgrupp och blir därför 
osynliga i mängden. Spjuth (2006) framhäver att städer bör istället fokusera på en tydlig 
målgrupp som går hand i hand med det som kommunen vill stå för bäddar för ett mycket 
bättre resultat. Författaren menar att allt arbete måste ske entydigt, det går inte att skilja 
mellan den administrativa delen av kommunen och den geografiska kommunen. Besökare och 
andra som betraktar kommunen utifrån ser inte dessa två delar utan är av uppfattningen att 
kommunen är en helhet. Författaren framhäver vidare att det inte går att låta den 
administrativa delen av kommunen ha en inriktning och turismnäringen i kommunen en annan 
eftersom detta lätt förvirrar betraktarna.  

Att varumärkessätta orter och destinationer är enligt Tasci och Kozak (2006) svårt eftersom 
både abstrakta och mer konkreta attribut måste tas i beaktning samtidigt som det är många 
intressenter inblandade vars intressen ska tillgodoses. Tasci och Kozak (2006) hänvisar till 
Buhalis (2000) när de har ställt upp fyra kriterier för att lyckas med sitt 
destinationsvarumärke: 
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o De olika intressenterna bör samarbeta istället för att konkurrera med varandra under 
den varumärkesuppbyggande processen 

o Överenskommelserna kring varumärket ska beakta vilka värden som finns hos 
destinationen och inkludera både fysiska och kulturella tillgångar 

o Strategin kring varumärket ska vara tydligt inriktad på en väldefinierad målgrupp 
o Ska stötta destinationens vision om utveckling 

4.3. Turism 

Vi anser inte att det går att studera Västervik utan att framhäva turismen. Västervik är en av 
Sveriges största turistorter på sommaren. Turister har en stor inverkan på handeln i en stad 
och detta ämne är starkt kopplat till vår uppsats.  

4.3.1. Turism i en stad 

Turism är en växande näring enligt SCB (2008b) vars siffror från 2001 till 2007 visar att 
antalet inkvarteringar på kommersiella anläggningar har ökat med 17 procent. Turism är 
enligt Kandampully (1997) en stor bidragande faktor till den ekonomiska utvecklingen. 
Turismsektorn är en typiskt tjänstesektor och är en betydelsefull näring för städer för att skapa 
arbetstillfällen och inkomster till samhället. Kandampully menar vidare att turismsektorn kan 
ses som en upplevelsebransch, där turisten samspelar med tjänsteleverantören och skapar en 
upplevelse tillsammans. Bull (1997) framhäver att trots att den mesta lediga tiden spenderas 
nära hemmet, är det ändå en betydande andel av fritiden som spenderas på resor till andra 
orter. Dessa människor som reser på sin fritid räknas oftast inte in som turister eftersom deras 
dagsutflykter inte innebär att de övernattar på resmålet men de har ändå många likheter med 
traditionella turister. Enligt Bull (1997) kan fritidsturisterna ha olika inverkan på besöksorten. 
För besöksorten kan dagsturisterna ha enligt författaren både positiva och negativa effekter, 
de kan antingen bidra till att öka intäkterna till staden genom att de exempelvis spenderar 
pengar i staden. Dessa typer av turister kan också bidra med kostnader för staden.  

Vilka aspekter som ligger bakom om ett turistmål är attraktivt eller inte kan enligt  Cronholm 
och Bergström (2005) liknas vid de avgörande faktorerna för framgångsrik detaljhandel. De 
aspekter som ofta lyfts fram gällande detaljandelns framgång är konceptet, läget, detaljerna, 
marknadsföringen och personalens betydelse. Det finns många olika element som attraherar 
turister, för att kunna attrahera turister krävs enligt författarna att det finns attraktioner som 
medför att det finns något för turisterna att sysselsätta sig med. Utöver detta måste det finnas 
ett bra serviceutbud, möjligheter att övernatta, bra kommunikationer och tillgång till 
information genom till exempel en turistbyrå. 

Även om det som tidigare nämns finns många aspekter som påverkar om ett turistmål är 
attraktivt eller inte påpekar Cronholm och Bergström (2005) att det allra viktigaste för ett 
turistmål är att det finns en attraktion. De delar in attraktionerna i tre olika klasser. Den första 
klassen kallas den primära attraktionen och det innebär att det finns en specifik attraktion som 
gör att turisterna väljer ett resmål på grund av denna attraktion. Ett exempel på en sådan 
attraktion kan vara en skidanläggning såsom Sälen där resmålet valts med utgångspunkt från 
att det finns en skidanläggning på denna ort. Den andra typen av attraktion är enligt Cronholm 
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och Bergström (2005) den sekundära. En sådan attraktion kan ha betydelse för turistorten men 
den är inte den primära orsaken till varför turisterna väljer just denna ort. Den tredje typen av 
attraktion är oftast inte känd av turisterna innan de har kommit till resmålet utan upptäcks på 
plats, det kan vara till exempel en restaurang. 

Cronholm och Bergström (2005) har sett att när turister kommer till en region bidrar de till en 
rad positiva effekter. En positiv effekt är att efterfrågan på besöksnäringsutbudet ökar och 
detta leder sedan i sin tur till en ökad sysselsättning inom orten.  

4.3.2. Shoppingturism 

Under sommaren är turismen som störst och Bergström et al. (2004) framhäver att det därför 
också är under denna period som försäljningen för detaljhandeln ökar mest. Han framhåller 
vidare att shoppingen vanligtvis inte är den primära orsaken till varför en turist väljer ett visst 
resmål, men det är ändå viktigt för de allra flesta turister att tillgången till shopping finns då 
vädret inte alltid tillåter traditionella sommaraktiviteter. Tosun et al. (2007) menar att 
shopping inte längre uppfattas som något absolut nödvändigt som görs för att tillgodose de 
dagliga behoven, utan shopping har alltmer blivit ett nöje.  

Timothy (2005) delar upp sambandet mellan shopping och turism i två olika delar. Den första 
delen är den typ av turism där målet med resan är att shoppa. Den andra delen är den där det 
primära målet är själva resan och shoppingen är sekundärt. Även om inte shopping är den 
primära orsaken för resan är det en aktivitet som är världsomspännande och ökar attraktionen 
för resmålet. Han menar vidare att även om ett resmål har en speciell attraktion är fortfarande 
shopping den största aktiviteten. Ett exempel är Las Vegas där en undersökning visade att 67 
procent av besökarna shoppade i första hand medan endast 18 procent sade sig spela i första 
hand. 

Bergström et al. (2004) åsyftar att turismen har en betydande roll för handeln eftersom cirka 5 
procent av den totala omsättningen från handel uppskattas komma från försäljning till turister. 
Tosun et al. (2007) menar att shopping är en av de viktigaste turismattraktionerna eftersom 
den har en stor inverkan på ekonomin. De menar vidare att även om turisterna har en positiv 
effekt på stadens ekonomi finns det andra sätt att ytterligare dra nytta av turisternas 
shoppande. Tosun et al. (2007) påpekar att genom att använda sig av det faktum att turister 
shoppar på deras semester, kan shoppingturismen hjälpa staden att skapa en image genom de 
produkter som säljs. De menar att det inte bara är de faktiska turisterna som får ta del av de 
inköpta varorna utan även deras vänner och familjer då varorna visas upp efter semestern. 
Timothy (2005) framhäver att de allra flesta turister på sin semester köper souvenirer för att 
minnas sin semester och för att kunna visa upp dem för sina vänner. Tosun et al. (2007) menar 
att en stad strategiskt kan planera vilken typ av shopping som erbjuds på turistmålet och detta 
kan skapa en image kring staden som sedan förmedlas vidare genom det som inhandlas.  

Tosun et al. (2007) pekar på olika faktorer som är viktiga för att avgöra om en turist ska 
handla eller inte och om de kommer att uppfatta shoppingen som en upplevelse eller ej. Den 
viktigaste variabeln för om turister kommer att shoppa eller inte är om prisnivån skiljer sig 
från turistens hemort. Om priserna på turistorten är lägre än i hemorten kommer de allra flesta 
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turister att handla. Detta är enligt Tosun et al. (2007) mest tillämpbart på städer som Hong 
Kong och Singapore som säljer tullfria varor. Bergström et al. (2004) framhåller att detta även 
är tillämpbart i Sveriges mindre orter och syftar då på Gekås i Ullared som lockar många 
shoppingturister men också fabriksbodarna i Glasriket som är kända för att sälja kvalitetsglas 
till lägre priser än i övriga Sverige. Timothy (2005) framhäver att det finns otaliga 
anledningar till varför turister shoppar, några av orsakerna kan vara att det höjer självkänslan, 
av nostalgiska skäl eller fåfänga. Han menar även att turisternas drivkraft att shoppa kan 
också påverka vilket resmål de väljer för sin semester.  

Timothy (2005) ser att en anledning till varför shopping är en stor sysselsättning på turistorter 
är på grund av att shopping är enkelt att kombinera med andra aktiviteter. Många 
turistaktiviteter, som exempelvis skidåkning, strandliv eller sightseeing går att kombinera med 
shopping på ett naturligt sätt. Många av dessa typiska semesteraktiviteter skapar enligt 
Timothy (2005) ett behov av att handla, det kan vara allt ifrån ett par nya solglasögon, en bok 
eller ett par skidor. Han påpekar att eftersom shopping har blivit en så pass stor del av 
turismnäringen har allt fler turistorter försökt att allt mer profilera sig som en shoppingstad. 

Timothy (2005) framhäver events och festivalers inverkan på försäljningen. Festivaler och 
olika events lockar till sig människor från omkringliggande städer men också mer långväga 
resenärer. Många festivaler grundar sig enligt författaren på att besökarna ska handla men 
även andra typer av festivaler såsom musikfestivaler och filmfestivaler ökar försäljningen för 
affärerna eftersom människor tenderar att shoppa när de är på semester. Timothy (2005) 
framhäver att eftersom shopping i detaljhandeln är den största utgiftsposten för 
eventsbesökare bör arrangörerna av olika evenemang möjliggöra shopping för besökarna 
eftersom detta ökar intäkterna. Han anser också att arrangörerna av evenemang bör inkludera 
information om vilka andra attraktioner, exempelvis shopping, som finns i anslutning till det 
aktuella evenemanget eftersom det kan locka mer besökare.  

Cronholm och Bergström (2005) beskriver ett samband mellan handel och turism med en 
figur (se figur 1). I figuren kan vi se olika aspekter som är viktiga för de båda områdena och 
det som binder samman dessa branscher är en positiv shopping turism. Vad som är 
gemensamt för shoppingturism som med handel och turism, är att de innehåller liknande 
grundläggande aspekter. Dessa är lika viktiga för att få en lyckad shoppingturism som det är 
för att få en lyckad handel eller lyckad turism. 

Handel 
 

Koncept 
Läget 

Detaljer 
Personal 

Marknadsföring 
Inkomst/Befolkning 

Turism 
 

Attraktion 
Service 

Kommunikation 
Marknadsföring 

 

Shoppingturism 

Figur 1, Samband mellan handel och turism 

(Cronholm och Bergström, 2005) 
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4.4. Placemarketing 

Vi anser att för att Västervik ska kunna integrera handel i varumärket behöver handeln 
utvecklas. Begreppet placemarketing är platsutveckling översatt till svenska, vilket betyder att 
genom att förstå hur placemarketing fungerar kan vi följa vårt syfte.  

4.4.1. Begreppet placemarketing 

Thufvesson (2006) framhäver att det engelska ordet placemarketing på svenska är 
platsmarknadsföring, men poängterar även att placemarketing bättre kan översättas till 
platsutveckling. Han menar vidare att de som främst arbetar inom denna genre är 
turismföretag som försöker locka turister till en viss stad, plats eller område. Vidare framhålls 
att även kommunens näringslivskontor arbetar mycket med placemarketing i och med att de 
arbetar med invånarna i regionen eller potentiella inflyttare. Thufvesson (2006) beskriver att 
mindre aktörer som lokaltidningar, butiker, krögare och företagare även jobbar inom 
placemarketing, detta eftersom de förstärker och profilerar en plats och kan locka till sig 
exempelvis kunder och anställda. Detta resonemang kan kopplas till vad Rainisto (2003) 
framhäver, vilket är att en plats är en stor offentlig organisation och placemarketing handlar 
om att marknadsföra denna stora organisation. Vidare beskrivs en plats som alla olika ställen 
som finns, till exempel städer, stadsdelar, regioner, samhällen, områden, kommuner och 
länder.  

4.4.2. Måltavlor och ekonomisk välfärd  

Syftet med placemarketing är enligt Rainisto (2003) att tillfredställa och tillgodose 
målgruppernas behov i till exempel en stad. Placemarketing har lyckats med sin uppgift enligt 
författaren när invånarna och företagen är nöjda med staden de befinner sig i och att staden 
kan leva upp till besökarnas förväntningar. Dessa nyss nämnda besökare är enligt Thufvesson 
(2006) mycket viktiga och det är viktigt att ständigt arbeta med att till exempel locka flera, få 
dem att konsumera mer, få besökarna att stanna längre och återkomma oftare. För att 
förtydliga förklarar författaren att en besökare kan vara en turist, en person som reser i 
tjänsten eller en person som kommer från en annan stad för att shoppa eller roa sig. Rainisto 
(2003) anser att de som är måltavlor för placemarketing är många och städer har mycket att 
vinna på att satsa på denna typ av marknadsföring. Författaren menar vidare att målgrupper 
som kan nås genom placemarketing är till exempel producenter, investerare, invånare, turister 
och kompetenta nyinflyttare. Placemarketing ska enligt författaren skapa en positiv profil och 
image för en stad och det är mycket viktigt att städer ska kunna locka till sig dessa 
målgrupper. Hultman (2007) konstaterar att syftet med placemarketing är att attrahera 
köpkraft och att det är många olika aktörer i staden som arbetar med att locka till sig bärare av 
kapital, som nya företag, inflyttare och turister, vilka är de målgrupper som även Rainisto 
(2003) nämnde.  

Rainisto (2003) framhäver att när en stad har lyckats med sin placemarketing, kan de skapa en 
ständig positiv utveckling med dessa nyetablerade företag, nya invånare och turister. Detta 
kan kopplas till vad Florida (2005) skriver om utveckling och ekonomisk välfärd. Han menar 
att de städer och regioner som utvecklas, är där de utbildade och begåvade människor finns 
och det är dessa växande områden som lockar till sig företag. Dessa utbildade människorna 
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dras till städer där det finns till exempel en bra arbetsmarknad, en allmänt öppen och tolerant 
inställning och där staden kan erbjuda ett kvalitetsfyllt liv. Florida (2005) betonar att ju mer 
kulturell en stad är och ju mer den kan urskiljas från andra städer på ett positivt sätt, desto mer 
attraktiv blir staden för dessa människor. Vidare framhävs att städer som lockar till sig dessa 
åtråvärda begåvande människor även lockar till sig företag, vilket genererar till ytterligare 
utveckling för staden, vilken leder till en kedjereaktion av positiv ekonomisk välfärd.  

Denna kedjereaktion kan kopplas till vad Thufvesson (2006) nämner om goda cirklar och 
konflikter. Han menar att ett av placemarketings främsta mål är att skapa goda cirklar som 
även ger en god vinst på strategiska satsningar. Konflikten som tas upp i diskussionen är 
mellan mål för placemarketing och för vardagligt samhällsbyggande, med andra ord handlar 
konflikten om hur samhällets pengar ska investeras. Thufvesson (2006) beskriver hur en 
invånare i en stad kanske inte förstår varför staden investerar i nya, dyra och storslagna 
byggnader och events när det finns andra stora hål att lägga pengarna i, som till exempel 
trafiken, brottslighet och underpresterande elever i skolan. Vidare poängteras att platser och 
miljöer är som vilka tillgångar, tjänster och produkter som helst, samtidigt som att det är en 
viktig skillnad mellan dessa och en stad. En stad har många olika intressen som ska tas till 
vara, medan en produkt är varje invånares eller individs ensak. Författaren framhäver att 
placemarketing inte bör belasta samhällets ekonomi för basservice utan bör mer ses som 
investeringar för framtiden, vilket kan ge den positiva ekonomiska välfärd som Florida (2005) 
betonar. Thufvesson (2006) menar dessutom att placemarketing ofta finansieras genom privat 
kapital.  

Florida (2005) fortsätter i sin diskussion angående en stads ekonomiska välfärd, med att ta 
upp hur Internet bidrar till eliminerande av geografiska avstånd, vilket författaren tar avstånd 
från. Han anser att städer och regioner är grunden för ekonomin och betyder nu mer 
betydelsefullt än någonsin ur många perspektiv, som till exempel konsumenters och 
företagares. Detta menar Florida (2005) eftersom städer innehåller en uppsjö av kreation, 
innovationer och nya industrier, vilket gör att städer kommer att utvecklas ytterligare i 
framtiden. Vidare framhålls att ekonomisk välfärd kommer ifrån människor och dessa finns 
på riktiga platser till motsats från Internet.  

4.4.3. Kommunikationskanaler för placemarketing 

Thufvesson (2006) betonar att placemarketing är mycket viktig, eftersom den har i syfte att 
visa och sälja staden genom flera olika marknadsföringskanaler. Vidare menar han att det 
enklaste, effektivaste och även det sätt som skapar mest trovärdighet är den marknadsföring 
som invånare och besökare gör genom ”Word of Mouth”. Detta styrks även av Falkheimer 
och Thelanders (2007) teorier om marknadsföringskanaler där de framhäver att bekantas 
berättelser, med andra ord de primära källorna, är de mest förtroendegivande 
marknadsförarna.  

Thufvesson (2006) framhåller att invånarna är mycket viktiga att ta hand om i en stad och 
ständigt påverka dem positivt, både de som bor i staden och de som är potentiella inflyttare. 
Nöjda besökare, företag samt nuvarande- och potentiella invånare är målet med 
placemarketing enligt Rainisto (2003) och menar även att marknadsföringen ska ha en väl 
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grundad strategi som har som mål att ta hand om, vårda och utveckla de naturliga, unika och 
potentiella egenskaperna som finns i en stad. 

Falkheimer och Thelander (2007) framhåller att medier egentligen bara är en av flera som 
skapar värden, attityder och beteenden hos människor. Vidare framhävs att om en stad ska 
skapa en god profil och image genom marknadsföring, krävs det ett växelspel mellan en 
mängd olika kanaler. Thufvesson (2006) betonar att för att göra invånare, besökare och 
företagare nöjda, kan en god placemarketing i form av diverse marknadsföringskanaler hjälpa 
en stad med att skapa trivsel, välbefinnande, stolthet och kreativitet. Vidare framhålls att 
nöjda invånare och besökare kommer att sprida en bra bild av staden till personer som inte bor 
i staden och kommer att locka dessa utomstående till staden. Detta stöds utav Floridas (2005), 
som framhäver att placemarketing kan vara nyckeln till en stads välfärd och detta visar hur 
viktigt det är att locka människor till en stad.  

4.4.4. Pluskantsutbud och Imagemodell 

Att vårda och utveckla de naturliga, unika och potentiella egenskaperna som finns i en stad är 
viktigt enligt Rainisto (2003) kan kopplas till vad Thufvesson (2006) kallar för 
pluskantsutbud. Detta begrepp är det unika som en stad kan erbjuda som ligger utöver 
basservicen som till exempel boende, skolor, vägstandard, kollektivtrafik och sysselsättning. 
Vidare poängterar författaren att pluskantsutbud inte handlar om ren lyxkonsumtion, utan det 
handlar om att ge människorna upplevelser genom konsumtionen av det som finns i staden. 
Thufvesson (2006) framhäver att skrattande småprat, en fotbollsmatch, umgänge med vänner 
och familj, konserter, vacker miljö och natur och en strand kan höja värdet på vad som än 
konsumeras. Detta är de extra upplevelser som en stad bör satsa på att erbjuda till alla 
invånare och besökare.  

I handelskapitlet togs det upp en diskussion angående den bild en person har av det 
handelsområde som denne besöker. Detta kan kopplas till vad Falkheimer och Thelander 
(2007) resonerar om i en diskussion angående ett antal faser som en individ går igenom när 
denne formar en uppfattning eller bild utav en stad. Genom att se till dessa faser kan stadens 
imagemodell och profil urskönjas. Den första bilden som en person får utav en stad skapas 
inte medvetet enligt författarna, utan bilden formas till exempel utav en bekants berättelse, 
från ett tv-program eller en film. Vidare ges även ett exempel på storstaden New York, vilken 
många av oss har en bild utav hur den ser ut trots att vi inte har besökt staden. Denna bild av 
en stad kan fastna i en persons medvetande, ifall inte personen ifråga blir intresserad av att 
veta mer om staden, troligtvis i syfte att åka till staden eller regionen. Det är i detta läge som 
individen går igenom den marknadsföring som staden har gett ut enligt Falkheimer och 
Thelander (2007) och det i form av till exempel reklam, reseguider eller tidningar och genom 
detta skapas en mer detaljrik eller en helt ny mental bild hos individen. Författarna framhäver 
att för att staden ska lyckas med sin marknadsföring i denna bildbyggande fas, måste 
informationen de lagt ut vara lättillgänglig och övertygande. Falkheimer och Thelander 
(2007) betonar även att på det sätt som staden har valt att visa upp sig är givetvis även 
avgörande för om individen ifråga kommer att ta sig till staden. Om individen bestämmer sig 
för att besöka staden, kommer denne att skapa vad författarna kallar för en komplex image av 
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staden. Individen kommer nu att bygga på, byta eller förändra den bild av staden han eller hon 
hade innan.  

Falkheimer och Thelander (2007) förtydligar att en stad bör ha som utgångspunkt i all slags 
marknadsföring att mottagaren alltid är aktivt tolkande och som själv tolkar budskap, 
värderingar och erfarenheter. Detta innebär enligt författarna att all kommunikation från 
staden bör vara genomtänkt och strategisk upplagd i den mån som det går att styra, detta 
gäller även den minsta lilla annons från en stad eller ett företag i staden. 
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5. Empirisk och teoretisk analys 

Vi har i detta kapitel sammankopplat vår teoretiska referensram med den empiri vi har samlat 
in. Strukturen i detta kapitel bygger på Spjuths (2006) grundläggande faktorer för 
varumärkesbyggande. Slutdiskussionen och resultatet av uppsatsen grundas på denna analys. 
Den empiri som redovisas i detta kapitel återfinns även i bilaga 2, där varje intervju är 
redovisad separat. 

5.1. Presentation av intervjupersoner 
 
Fredrik Blom 
Fredrik Blom är anställd på kommunledningskontoret och är kommuninformatör. Tidigare 
arbetade Fredrik ihop med turistbyrån men sedan organisationen gjorts om arbetas det mindre 
med marknadsförings frågor på kommunledningskontoret.  
 
Annika Boman och Peter Gustafsson 
Annika Boman arbetar på företaget Västervik Framåt med etableringar och marknadsföring. 
Under denna intervju medverkade också Peter Gustafsson som arbetar på Västervik Framåt, 
han arbetar med fördjupad affärsutveckling med tyngdpunkt på besöksnäringsutveckling.  
 
Per Ekman 
Per Ekman är VD för Geobrands i Kalmar, som är det enda företaget i Sverige som är 
specialiserat på "Place Branding". Per har många års erfarenhet inom projektledning och 
rådgivning. Han leder även olika utvecklingsprocesser som ska mynna ut i platsens 
varumärke. 
 
Regina Laine och Sara Dolk 
Regina Laine är planarkitekt och arbetar på kommunledningskontoret. Under denna intervju 
medverkade även Sara Dolk som är planarkitekt och som har varit med och utvecklat 
detaljplanerna kring Holiday Club etableringen.  
 
Frederick Lindström och Henrik Arnesson 
Frederick och Henrik är ägarna av Giraf media i Västervik, som i Maj månad har släppt ut en 
reklambroschyr åt Västerviks Handel. De ger även kontinuerligt ut en tidning om shoppingen 
i Västervik.  
 
Helena Nilsson 
Helena Nilsson arbetar på regionförbundet Kalmar län och är områdesansvarig för 
näringslivsutveckling. Regionförbundet hjälper till att utveckla näringslivet i länet och 
underlättar för företagen i deras vardag. De arbetar också med frågor inom turism och 
besöksnäring. 
 



39 

 

 
Pelle Sederkvist 
Pelle Sederkvist har arbetat inom marknadsföring i över tio år och är nu egen företagare, med 
marknadsföringsföretaget Sederkvist kommunikation. Företaget arbetar med att sälja ett 
helhetskoncept av marknadsföring till sina kunder.  
 
Anna Svensson 
Anna Svensson är turistbyråchef i Västervik. Hon har lång erfarenhet av turism inom 
regionen. Anna arbetar med utveckling av turistbyråns tjänster och marknadsföring. Hon 
arbetar också med turistbyråns hemsida 

5.2. Identitet och image 

5.2.1. Från kris till bra framtidsutsikter 

Helena Nilsson menar att Västervik var i en stor kris men har lyckats vända krisen till något 
positivt och nu går det mycket bra för staden. Västervik har enligt Helena mycket att ge inom 
alla placemarketingaspekter, framför allt finns det mycket företag som ökar möjligheterna för 
staden. Thufvesson (2006)  menar att ordet placemarketing kan översättas till det svenska 
ordet platsutveckling och berör faktorer som näringsliv, invånare och besökare, vilket stödjer 
Helena Nilssons uttalande angående att Västervik kan utvecklas i och med de många 
företagen i staden. Anna Svensson håller med Helena om att när Electrolux lades ner i 
Västervik för några år sedan var egentligen en bra händelse för staden. Vidare framhävs att 
det var vid detta tillfälle då kommunen ställde sig själva frågan om vart de kan hitta 
arbetstillfällen, vad det är som de har kompetens inom och vad det är som de är duktiga på, 
där noterar vi en koppling till vad Thufvesson (2006) framhäver om placemarketing och att 
kompetens är grundläggande faktor för att en stad ska vara attraktiv ur näringslivets 
perspektiv. Anna Svensson framhäver att det var vid detta tillfälle vid nedläggningen som 
kommunen kom fram till att de skulle satsa hårt på besöksnäringen. I och med nedläggningen 
av Electrolux i staden nämner Anna fick de ett bidrag från företaget för att investera i stadens 
utveckling där de har tagit fram en ny marknadsplan, en ny profil och de jobbar med 
etableringar av besöksnäringsföretag och produktutveckling av småföretag på landsbygden. 
Pengarna har även lagts på evenemangsstrategier, utveckling av internkommunikation och att 
utveckla kommunikationsplattformer.  

”Trots att nedläggningen av Electrolux var tråkig när den väl hände, var det kanske ändå det 
bästa som kunde hända eftersom det gjorde att saker och ting tog fart i Västervik” 

(Helena Nilsson)    

Helena Nilsson framhäver att Västervik har arbetat på bra med de medel som de har fått från 
olika håll för att driva det här utvecklingsarbetet som pågår och att kommunen har förvaltat 
det väl. Hon framhäver även att både kommunen samt näringslivet är duktiga på att arbeta 
med utveckling. Placemarketing handlar enligt Thufvesson (2006) om att få invånarna samt 
företagen nöjda och att staden kan leva upp till alla förväntningar, vilket kan kopplas till 
Helena Nilssons resonemang om att Västervik genom olika utvecklingar har lyckas överleva 
Electroluxkrisen och även öka befolkningstrenden. 
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5.2.2. Varumärket Västervik 

Det är allmänt känt att Västervik har många olika inriktningar i sin stad, några av 
inriktningarna som finns är Skärgårdsstaden, Visstaden och Speedwaystaden. Fredrik Blom 
menar att det inte har funnits en enighet från kommunens sida angående om vad de har för 
inriktning. 

”Vi har famlat genom åren med vad varumärket ska laddas med. Är vi en visstad eller är vi 
en evenemangsstad eller skärgårdsstad. Men där har vi ändå koncentrerat oss på att sälja in 

det goda livet där alla dessa aspekter är en del.” 
(Fredrik Blom) 

Vi ser en närhet i vad Fredrik Blom säger, till vad Murphy et al. (2007) skriver om 
varumärkesattribut. Enligt Murphy et al. (2007) ska ett varumärke attrahera både emotionella 
och rationella sidor hos besökarna. Spjuth (2006) framhäver vikten av att framhäva det unika i 
staden i marknadsföringen.  

Per Ekman berättar att det alltid finns olika profilområden inom en stad, de allra flesta 
kommuner har något som de kallar ”Top Brand” vilket förklarar platsen utifrån detta 
perspektiv. Han menar vidare att det inte är alltid en stad lyckas med detta och han tycker att 
Västervik är ett typexempel på detta i och med Visstaden. Per menar att Visstaden är ett 
profilområde, men han tror inte att många aktörer i Västervik tycker att detta är en tillräckligt 
stark profilering för att endast arbeta med denna inriktning. Pelle Sederkvist anser att 
Västervik bör fokusera på en huvudinriktning i sitt varumärke, men han ser också en 
möjlighet att ha ytterligare en inriktning, som till exempel handel som sekundär inriktning. 
Melin (1999) framhäver att inom traditionellt varumärkesarbete används samma kärnvärden 
över en längre tid för att ladda varumärket med mervärde. Detta mervärde kan vara enligt 
författaren i form av både emotionella och funktionella värden. Annika Boman berättar att 
många bland annat förknippar Västervik med plaststaden, något som egentligen syftar på det 
marina och den stora båtindustrin. Denna inriktning anser Annika var en positiv bild eftersom 
det finns många personer inom staden som har stor kompetens och kunskap inom detta 
område och det är positivt för näringslivet.  

Pelle Sederkvist anser inte att handel bör spela en central roll i varumärket Västervik, utan att 
det istället är ett komplement till den natur och kultur som erbjuds. Dessa upplevelsekopplade 
faktorer kan kopplas till vad Tosun et al. (2007) framhäver om shopping, vilket är att 
shopping inte längre handlar om att tillgodose de dagliga behoven utan har blivit ett nöje. 
Detta resonemang ligger nära vad Thufvesson (2006) framhäver angående placemarketing 
och pluskantsutbud. Han menar att pluskantsutbud innebär de upplevelser som en stad kan 
erbjuda förutom det basutbud som de flesta städer har. Författaren menar vidare att en stad 
kan genom att erbjuda en annorlunda konsumtion av varor, dock inte bara lyxkonsumtion, 
skapa en upplevelse utöver de vanliga för både invånare och besökare. Pelle Sederkvist anser 
att det är viktigt att se vilka stadens främsta konkurrensfördelar är. Han frågar sig om 
verkligen handeln den största konkurrensfördelen i Västervik eller finns det andra mer unika 
fördelar. Pelle tror att handeln bör fungera som ett plus i kanten till andra viktigare och 
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tydligare profilområden, handeln blir en sekundärprodukt som erbjuds till turisten utöver allt 
det andra.  

Vad som skiljer företags varumärkesarbete mot platsers varumärkesarbete är huvudsakligen 
att det inte finns en varumärkesinnehavare. Det är mängder av aktörer och intressenter som 

vill att platsen i sig ska marknadsföras och attraktionskraften ska bli stor.” 
(Per Ekman) 

Per Ekman hävdar att alla platsvarumärken har olika dimensioner som alla kan vara attraktiva 
men att det inte alltid går att knyta ihop detta till en enhet. Mycket pekar på att shopping och 
ett bra shoppingutbud är en central komponent i en stad och även ett bra utbud av upplevelser 
för människor kvällstid har en stor betydelse för en stad. Stadens attraktionskraft beror också 
mycket på hur utbudet av butiker ser ut, vilken karaktär staden har och om centrumet upplevs 
som genuint. Centrumföreningar spelar enligt Per en stor roll för att utveckla dessa faktorer. 
Bergström et al. (2004) menar att shopping oftast inte är den primära orsaken till varför en 
turist besöker en stad. Han framhåller dock att shoppingen är mycket viktig för de allra flesta 
turister speciellt då vädret inte tillåter andra traditionella turistaktiviteter. Per Ekman ser inga 
problem i att låta handel och shopping fungera som ett komplement till skärgårdsmiljön, det 
är istället ett oerhört bra tillägg.  

Per Ekman anser att ett varumärke kan stärkas utav ett levande centrum. Ett levande centrum 
skapas enligt Per utav både shopping samt upplevelser, vilka har en starkare inverkan på 
platsens varumärke än vad externa köpcentrum har. I detta resonemang kan kopplingar ses till 
vad Levy och Weitz (2001) skriver om den bästa och mest attraktiva handelsregionen, vilken 
är det område där kunderna spenderar pengar och återkommer till, samt det attraktiva 
handelsområdet ur företagarnas synvinkel vilken är den som har hög åtråvärdhet och skapar 
mest försäljning.  

Helena Nilsson betonar att handeln är mycket speciellt för en stad att arbeta med. Hon berättar 
att Kalmar län länge försökt att få med handeln i olika turismsatsningar, men handeln har 
egentligen bara följt med strömmen i olika utvecklingar. Tosun et al. (2007) menar att för att 
skapa en image kring en stad som andas shopping, bör staden strategiskt arbeta med att 
planera vilken typ av shopping som erbjuds. Helena Nilsson anser att det gäller att få alla 
företagarna att inse att de gemensamt har något att vinna genom att satsa på handel. Som det 
ser ut idag drar handlarna nytta av att det kommer mycket folk till en stad menar Helena, utan 
att handlarna bidrar med något konkret. Vidare framhäver hon att Västervik har en väldigt 
stark karaktär och de har därför goda förutsättningar att lyckas i sin profilering om de vill bli 
en stark handelsstad.  

Annika Boman förtydligar att det viktigt att följa upp hur Västervik uppfattas och vad det står 
för idag. Hon menar att Västervik är starkt förknippat med sommaren, men detta är något de 
vill förändra så att Västervik blir en året-runt-destination. Tasci och Kozak (2006) poängterar 
att destinationsvarumärken kan ses som en relation mellan varumärket och besökarna.  
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Per Ekman menar att det som skiljer ett företags arbete med varumärket från städers arbete är 
att det inte finns någon tydlig innehavare. Detta är även något Van Ham (2008) framhäver då 
han menar att ett platsvarumärke kan ses som ”corporate brands”. 

5.2.3. Handelns roll  

Västervik har enligt Anna Svensson inte varit förknippat med handel innan, men handelns 
omsättning i staden har ökat markant under de senaste åren enligt siffror från till exempel 
Handelns utredningsinstitut. Handeln totala omsättning i Sverige har enligt SCB (2008a) ökat 
med flera procent under 2007. Tosun et al. (2007) framhäver att shoppingen i dagens samhälle 
har utvecklats radikalt genom att gå från att handla det absolut nödvändiga till hemmet till att 
shopping är ett nöje, och därigenom är det för oss en upplevelserelaterat aktivitet. Pelle 
Sederkvist anser att handeln har en mycket stor betydelse i en stad och betydelsen har ökat 
med tiden. Vidare berättar han att en stad inte kan överleva om de inte satsar på handel och på 
att ständigt expandera denna.  

Frederick Lindström anser att handelsindexet i Västervik borde vara mycket högre med tanke 
på att det kommer över 400 000 besökare på sommaren. Han menar att indexet borde ligga på 
runt 150 men nu ligger närmare 100 och att det är något som är mycket fel med handeln i 
Västervik eftersom indexet är så lågt. Frederick jämför även indexet mellan en annan turistort, 
Borgholm på Öland, som har ett mycket högre index vilket enligt honom ytterligare tyder på 
att handeln i Västervik fallerar inom någon okänd anledning. Vidare framhäver han det inte 
går att leva utav de två månadernas intäkter på högsäsongen och hoppas på att överleva på 
den intäkten resten av året. Enligt Handeln i Sverige (2007) ökar handeln i Kalmar län, där 
detaljhandeln i Västervik ökade med 8 %. Västervik har även ökat sällanköpsvaruhandel-
indexet med 22 %. Anledningen till ökningen av handel i Västervik beror enligt Handeln i 
Sverige (2007) på att flertalet företag har etablerat sig i kommunen, vilket till exempel Regina 
Laine även talade om och berättade om Elgigantens etablering i staden. Försäljningsindex från 
Handeln i Sverige (2007) visar även att Västervik ligger på ett relativt dåligt index jämfört 
med andra sommarturistorter som Borgholm. I indexet går det att utläsa att Borgholm ligger 
på ett index på 159 på dagligvaror, samtidigt som Västervik har den relativt låga siffran 106. 

”Handel är ett sätt att konsumera men en stad måste även producera  
något för att utveckla handeln.” 

(Per Ekman) 

Per Ekman berättar att handel är till som en service för de som bor i en stad. Detta ligger nära 
Thufvessons (2006) diskussion angående pluskantsutbud och att det är viktigt att erbjuda 
upplevelser utöver basservicen i en stad. Per Ekman menar vidare att shoppingturism ger även 
en bra intäkt till städer, men det är invånarna i staden som står för den största delen av 
shoppingen och konsumtionen. Problemet är att pengarna hamnar hos handlarna och de stora 
kedjorna, vilka tar med sig pengarna och beger sig ut igen. Per anser att det pratas mycket om 
handel i Kalmar och att staden expanderar tack vare handel, men det är pengar som spenderas 
av invånarna i staden.  
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Han poängterar att det i handel är viktigt att en stad kan exportera handeln och få in pengar till 
samhället och staden. För att skapa intäkter till en stad menar Per att det är viktigt att ha en 
bra småföretagsverksamhet som successivt kan anställa fler och fler människor, vilket leder 
till en positiv arbetsmarknad där Västervik kan få in fler nya invånare och företag som till 
exempel inom handel. En stads företagsklimat är mycket viktigt enligt Per, vilket ligger nära 
vad Levy och Weitz (2001) framhäver angående företagsklimat ur ett handlarperspektiv. 
Författarna förklarar att arbetare inom alla sektorer, inte bara handel, skapar köpkraft och är 
därför mycket viktiga för att skapa en utveckling inom handel och för att skapa en attraktiv 
handelsstad.  

Fredrik Blom framhäver att Västervik har en mycket tät stadskärna och det är en del av 
mysigheten i centrum. Han berättar även att det inte finns några lediga tomter i centrum, 
vilket har skapat platsbrist i staden som har lett till att handelsområden utanför staden har 
uppförts. Dessa handelsområden har placerats vid den stora infarten till staden berättar 
Fredrik, eftersom det inte finns plats närmare centrum.  

”Vilken stad som helst kan erbjuda Elgiganten och Cheapy, men om dessa butiker kan 
kopplas ihop med den genuina handeln i centrum kan de positionera sig  

starkt mot andra städer”  
(Annika Boman) 

Pelle Sederkvist framhåller att det skapas konkurrens mellan externa köpcentren och handeln 
inne i en stads centrum. Jämförelsevis med Kalmar menar han att det finns flera områden som 
konkurrerar om kunderna, men samtidigt fungerar dessa konkurrenter som komplement. Han 
berättar att åker en person eller en familj till en stad för att gå på Ikea, drar även andra 
möbelaffärer nytta av dessa kunder eftersom de passar på att åka runt till flera snarlika butiker 
när de ändå är i staden. Konkurrenterna blir därmed även tillgångar för staden enligt Pelle, 
vilket totalt sett leder till att det är bra med många handlare i en stad, både interna och 
externa. Helena Nilsson diskuterar även dessa konkurrensfaktorer och menar att alla 
människor inte älskar köpcentrum, vilket gör att de olika handelscentrumen kan dra nytta av 
varandra. Hon menar att åker shopparna långt för att handla i ett köpcentrum, leder det kanske 
till att de vill åka in till centrum för att fika och ha det mysigt. Helena anser även att rätt 
hantering av de olika handelsområdena kommer skapa draghjälp åt varandra. Detta 
komplement av konkurrenter som Pelle och Helena framför, skapar en attraktiv handelsplats 
för både kunder och företagare, vilket kan kopplas till vad Levy och Weitz (2001) skriver den 
mättade konkurrensen inom en stad, vilken är den optimala framgångsfaktorn för en 
handelstad.  

”I USA finns exempel på städer som har blivit helt tomma då köpcentrum har  
etablerat sig utan för städerna”  

(Helena Nilsson) 

Detta skräckscenario som Helena Nilsson betonade kan ses i samband med vad Levy och 
Weitz (2001) framhåller om att det är mycket viktigt att en stad hanterar utbudet och mixen av 
handel rätt för att inte skapa kannibalism i sen stad. Detta ligger även nära vad författarna 
skriver om en övernärd konkurrens vilket leder till att butiker har svårt att överleva eftersom 
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det är mycket hög konkurrens om kunderna, med andra ord utbudet av handlare överstiger 
kundernas efterfrågan.  

Fredrik Blom diskuterade konkurrensen mellan de olika handelsområdena i Västervik och 
menar att det är en naturlig utveckling i en stad med externa handelscentrum. Han förklarar att 
de stora handelskedjorna ofta vill etablera sig i köpcentrum, vilket kan ändra bilden av 
stadskärnans handel där det istället kan skapas exklusiva butiker och mysiga caféer, med 
andra ord en annorlunda shopping som skapar en ny dragningskraft. Anledningen till varför 
kedjorna vill etablera sig där är enligt Levy och Weitz (2001) eftersom kunder har en tendens 
att återkomma till köpcentren och ha lojala relationer till dessa. Detta ligger även nära vad 
författarna skriver om angående konkurrenter. De menar att många företag etablerar sig i 
städer där dess konkurrenter finns eftersom det innebär flertalet fördelar, som till exempel att 
företaget vet att det finns en trogen marknad till konkurrenternas produkter, vilka produkter är 
snarlika dess egna produkter.  

Fredrik Blom anser att konkurrensen mellan den interna och den externa handeln är mycket 
gynnsam för en stad som Västervik. Detta stämmer överens med vad Annika Boman anser om 
de olika handelsområdena. Annika Boman anser även att det är viktigt att butikerna i centrum 
kan samarbeta för att stå emot den externa konkurrensen och för att inte dessa nya yttre 
handelsområden ska ta död på staden. Rädslan för externa köpcentrum som Annika upplevde 
berättar även Helena Nilsson om och är en diskussion som har pågått väldigt länge enligt 
henne.  

5.2.4. Invånarnas perspektiv 

Helena Nilsson berättar om vad som gör en stad attraktiv ur ett invånarperspektiv, vilket 
handlar om att det ska vara det ska vara attraktivt att bo i staden och att det finns många 
arbetsmöjligheter. Vilket stöds utav Rainisto (2003) då han framhäver att en stad och dess 
placemarketing bör ha som mål att tillfredställa och tillgodose bland annat invånarnas behov. 
Han menar vidare att när en stad har lyckats med sin placemarketing och därigenom gjort 
invånarna nöjda, kan staden skapa en ständig positiv utveckling med nyetablerade företag, 
nya invånare och turister.  

”Det är stenhårt att komma in till staden och få arbete, särskilt inom handeln. Det finns inte 
heller många möjligheter att bosätta sig i staden.”  

(Henrik Arnesson) 

Helena Nilsson framhäver att Västervik är en mycket attraktiv ort att bo i, men det troligtvis 
inte finns tillräckligt med arbetsmöjligheter där. Per Ekman berättar att en stads 
attraktionskraft beror mycket på hur arbetsmarknadsregionen ser ut. Per betonar att det alltid 
finns ett in- och utflöde av folk i städer, i synnerlighet Västervik och Kalmar. Problemet 
ligger i att det inte finns bra småföretagsverksamheter vilka oftast dras sig emot större orter. 
Detta skapar problem enligt Per för stora industrier som inte anställer lika mycket och inte 
kräver så mycket arbetskraft. Vidare framhävs att tillväxtmöjligheter är ett måste för att locka 
nyetableringar inom näringslivet och därigenom handel, för att skapa arbetstillfällen. Detta 
ligger nära till vad Florida (2005) skriver om att utbildade människor dras till städer där det 
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finns en bra arbetsmarknad. Han menar även att de städer som utvecklas och får ekonomisk 
välfärd, är de städer som lyckas locka till sig dessa utbildade människor och därmed företag.  

Henrik Arnesson anser att det är mycket folk som vill flytta till Västervik, men han upplever 
att det är svårt för utomstående att komma in i staden i termer av inflyttning. Han menar att 
det är svårt att få arbete även om kompetensen finns hos dem som vill flytta till Västervik och 
det finns inte många möjligheter till att bosätta sig i staden om inte ett stort kapital till husköp 
finns. Helena, Per och Henriks synpunkter på hur Västervik ser ut från ett invånarperspektiv 
kan vi koppla till vad Thufvesson (2006) kallar för basservicen för en invånare. En del av 
grunden av en attraktiv stad för en invånare eller en potentiell invånare är därför arbets- och 
boendemöjligheter, samt annan service som skolor, vägstandard och kollektivtrafik. Det är 
enligt författaren viktigt att kunna erbjuda denna basservice för att sedan kunna erbjuda 
upplevelser med pluskantsutbud.  

5.2.5. Infrastruktur 

En stads infrastruktur kan påverka stadens image. Pelle Sederkvist poängterar att 
kommunikationen till och från staden är mycket viktig för att skapa utvecklingsmöjligheter 
för inflyttare och näringslivet, därav handlarna i Västervik. Detta menar Pelle eftersom det 
måste finnas bra pendlingsmöjligheter, som det gör till exempelvis den lilla orten Emmaboda 
med bra vägar och tågförbindelser. Detta kan kopplas till Levy och Weitz (2001) åsikt om att 
flöde och trafiken är en stark faktor som påverkar en stads dragningskraft, dock främst i 
termer av handel. Fungerar inte dessa trafikrelaterade faktorer kommer kunden komma ihåg 
detta och kan undvika att återkomma till staden. Hultman (2007) framhäver att det primära 
syftet med placemarketing är att attrahera köpkraft och detta stödjer Levy och Weitz (2001) 
nyss nämnda påstående angående handel och dragningskraft. Vägstandarden är även en viktig 
faktor enligt Thufvesson (2006) i basservicen till invånarna för att kunna erbjuda 
pluskantsutbud till dessa.  

Pelle Sederkvists diskussion angående trafiken stöds utav Per Ekman när han betonar 
regionens sammanflätning till en funktionell region som mycket viktig. Detta menar Per gäller 
ur både en privatpersons samt en företagares perspektiv, då arbetskraften måste kunna pendla 
till jobbet och en företagare får större upptagningsområde vid rekryteringen bland annat. 
Vidare framhålls att även företag som distribuerar varor och tjänster har en stor nytta och 
glädje i av vara i en god sammanflätad region. Per anser att i Västerviks fall är de i ett 
gränsfall, eftersom de ligger nära en storstadsregion vilket är positivt, men de har inte den 
riktigt nära pendlingsmöjligheten och upptagningsområdet som kan krävas av företag. Detta 
ligger nära vad Levy och Weitz (2001) skriver om en stads åtkomlighet, vilket är av stor vikt 
för handelsföretag och kunder. De menar att det är mycket viktigt att vägarna i en region eller 
stad är i gott skick och välplanerade för att främja handeln i en stad.  

”Vi vill hålla vår järnväg vid liv och vi vill få tillstånd till utbyggnad av E22:an.” 
 (Fredrik Blom) 

Fredrik Blom anser att Västervik är ett väl fungerande samhälle med vettig infrastruktur och 
fungerande omgivningar. Dock gäller detta bara den inre infrastrukturen, den yttre är enligt 
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Fredrik en stor nackdel för Västervik eftersom det är mycket dåliga förbindelser mellan 
orterna i kommunen. Han menar vidare att Västervik ligger i en isolerad del av Sverige och 
den geografiska aspekten med den stora kommunytan är mycket problematisk. Fredrik anser 
att infrastrukturen i regionen måste förbättras, vilket även Per Ekman tycker.  

Per Ekman framhåller att om förbindelsen mellan Västervik och storstäderna norr om staden 
får en bättre förbindelse, kan Västervik få ett mycket bättre läge att utvecklas och utöka sig. 
Eftersom basservicen som en stad kan erbjuda dess invånare och företagare handlar om 
infrastrukturen, vilket Thufvesson (2006) framhåller, måste denna grundläggande faktor 
fungera optimalt. Vägar och förbindelser uttalar sig även Per Ekman om och anser att 
infrastrukturen i och omkring en stad är grundläggande för att denna ska kunna utvecklas. 
Vidare framhålls att det är svårt för en så pass stor kommun som Västervik att få alla att 
känna sig delaktiga, vilket enligt Helena Nilsson kan upplevas som mycket oattraktivt i en 
stad och kan ge resultat i uteblivna etableringar och inflyttningar till kommunen eller staden.  

Helena Nilsson talar även om infrastrukturen och betonar att den är en mycket viktig del för 
invånarna i Västervik. Hon menar även att Västervik arbetar hårt med att förbättra 
förbindelserna till Linköping med till exempel järnvägslinje. Om en invånare lätt skulle kunna 
pendla till Linköping på under en timme, hade det varit ”guld värt” som Helena uttrycker det. 
Enligt Helena Nilsson är Västervik en egen arbetsmarknadsregion, vilket är ett stort problem 
för staden. En stads invånare kräver oftast enligt Helena bra pendlingsmöjligheter och 
eftersom Västerviks kommun är mycket stor geografiskt sett och har relativt sett dåliga 
kommunikationsmöjligheter kan inte staden tillgodose dessa krav. Vi kan koppla detta till vad 
Rainisto (2003) nämner i sin avhandling, vilket är att för att utveckla en stad måste invånarna 
och företagen i staden vara nöjda samt att staden kan leva upp till besökarnas förväntningar.  

”Om vi kan anta att förbindelsen mellan Västervik och städerna ovanför, som Norrköping, får 
en bättre förbindelse så får staden ett mycket bra läge för att utöka sig. Vägar och 

infrastruktur betyder oerhört mycket för en stad.”  
(Per Ekman) 

Per Ekman betonar att med tanke på att 70 % av Sveriges befolkning kan tänka sig att flytta 
från en liten arbetsmarknad till större gör att alla orter som har en begränsad arbetsmarknad 
eller region som till exempel Västervik har en tydlig svaghet. Per Ekman berättar att familjer 
tittar ofta på både kvinnan och mannens potentiella jobbtillfällen i termer av 
pendlingsavstånd. Människor vill nu för tiden flytta runt lite då och då inom samma region 
säger Per, men de vill ha kvar samma arbetsmarknad. Han menar vidare att detta betyder att 
Västervik och även Kalmar har ett arbetsmarknadsproblem, men i och med att Västervik har 
mindre avstånd till större städer exempelvis Linköping, ger det att Västervik det lite bättre 
förspänt.  

5.2.6. Utveckling 

Helena Nilsson berättar att handeln utvecklas enormt mycket i Kalmarregionen och inom alla 
kommuner, därmed även Västervik. Vidare menar hon att antalet arbetstillfällen har ökat i takt 
med handelns expandering, vilket gör att utveckling av handel är mycket viktig för en stad. 
Bergström och Wikström (2002)  diskuterar även om arbetstillfällen och andra makroaspekter 
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som påverkar handelsmarknaden. De framhäver att en region med positiv 
arbetskraftutveckling, inkomstutveckling och växande population är ett mycket bra 
marknadsläge för butiker, vilket borde göra Kalmar län och därmed Västervik till en attraktiv 
stad för butiker att etablera sig i. Frederick Lindström berättar att det är mycket ovanligt att en 
liten stad som Västervik har så pass stort utbud av handlare som de har, med bland annat 
Överskottsbolaget, Nordiska, Karlsson, Blomsterlandet och det är fler som ska och vill 
etablera sig i Västervik. Förutsättningarna för ytterligare etableringar inom handeln anser 
Frederick är enormt stora i staden.  

Annika Boman berättar att Västerviks kommun jobbar mycket med etableringar inom handel 
och nya handelsområden, där de har planlagt flera nya områden utanför Västerviks centrum. 
Levy och Weitz (2001) framhåller olika grader av konkurrens inom ett handelsområde eller 
stad. Den undernärda konkurrensen är enligt författaren när efterfrågan överstiger utbudet 
vilket ligger nära det Annika Boman menar när hon berättar att det är platsbrist i centrum och 
det begränsar handelns utveckling där.  

”… det väldigt många som vill komma hit men de hittar inte någon lämplig lokal, det finns 
bara smålokaler och de söker efter större lokaler. Det är ett väldigt tryck från handeln.” 

(Regina Laine) 

Det finns många utvecklingsmöjligheter i Västervik enligt Regina Laine och Sara Dolk. I 
centrum får det lov att byggas mer, men som nämnts innan är det mycket ont om plats för 
handel. Ska handeln expandera i centrum måste de bygga på höjden för att kunna skapa en ny 
handelsyta enligt Regina, vilket de flesta handlarna inte vill ha utan de söker 
envåningsbyggnader där de kan ha sin verksamhet på bottenvåningen. Detta gör att de måste 
blicka utanför centrum efter möjligheter för att skapa ny handelsyta berättar Regina, vilket de 
har gjort och skapat nya handelsområden vid exempelvis infarten till staden. Detta kan 
kopplas till synlighetsaspekten, vilka bland annat Bohlin (2003) framhäver som mycket 
viktiga. Han menar att synligheten är mycket viktig för att handelsföretag ska etablera sig i ett 
område eller en stad. Författaren anser även att en stad borde ha en butiksplanerare som 
genom olika taktiker kan skapa ett vinnande handelsutbud för både företagen och 
konsumenterna.  

Annika Boman anser att Västervik håller på att utvecklas med hjälp av de nya 
handelsområdena utanför stadens centrum. Annika berättar att Västervik Framåt försöker 
utveckla handeln i centrum genom att prata med olika fastighetsägare och försöker flytta om 
verksamheter som till exempel begravningsbyråer till utkanten i staden. Andra exempel på 
verksamheter som inte behöver vara i stadens kärna enligt henne är banker och frisörer. Levy 
och Weitz (2001) framhäver att det är många aspekter att ta i beaktning när en stad ska 
utveckla handelsområden, som mikro och makroaspekterna med till exempel 
synlighetsaspekten. Annika Boman framför även att det är viktigt att lokalerna i stadens 
centrum används på bästa möjliga sätt för driva fram handeln. Planering av handel med tanke 
på utbud och mix är viktigt enligt Levy och Weitz (2001) för att inte skapa ogynnsamma 
förhållanden för handlarna som till exempel kannibalism. Annika Boman berättar att det finns 
ett antal företag som vill etablera sig i staden om det hade funnits lokaler i Västerviks 
centrum, vilket har ökat trycket på att planera om stadens planläggning av handel. Regina 
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Laine förklarar att det är svårt eller rent omöjligt att flytta olika typer av verksamheter. 
Bankerna i Västervik äger oftast den byggnad som de befinner sig i och då kan inte till 
exempel kommunen styra vilka verksamheter som ska finnas i lokalen.  

Staden har på den senaste tiden utvecklats inom handel enligt Annika Boman och där det har 
skapats handel på senaste tiden är vid infarten till staden där bland annat Elgiganten och Rusta 
har etablerat sig. Regina Laine talar även hon om utvecklingen av handeln i staden och 
berättar att den utveckling som har skett de senaste fem åren i Västervik hade inte många 
räknat med. Bohlin (2003) framhäver att varför butiker väljer att etablera sig i områden där 
det redan finns mycket handel och starka konkurrenter, beror på att nyetableringarna vill ta 
del av den synligheten som de befintliga handlarna har och även skalekonomier. Regina Laine 
förtydligar att utvecklingarna i staden har medfört att alla affärslokaler är fulla och detsamma 
gäller för de externa handelsområdena. Hon menar att det nu är väldigt många intressenter, 
särskilt inom handeln, som vill komma till Västervik men som inte hittar lämpliga lokaler. 
Vidare framhålls att planläggningskontoret i Västervik håller på att ta fram en plan på 
ytterligare ett stort handelsområde vid infarten till Västervik, vilket kommer att ge en stor yta 
tillägnat butiker. Regina förklarar även att den utveckling som skett inte är helt oväntad, enligt 
henne själv, eftersom Västervik har det stora upptagningsområde som den har och att staden 
är regionens kärna.  

Utvecklingen har dock hejdats vid det nya handelsområdet menar Annika Boman, eftersom 
det inte finns mer utrymme att växa på eller för nya företag att etablera sig. Vidare framförs 
att detta utrymmesproblem har kommunen försökt att lösa genom att skapa andra 
handelsområden i utkanten av staden, där de har intressenter som vill etablera sig i Västervik, 
vilket även Regina Laine bekräftar. I och med den begränsade ytorna till handelsområden i 
Västervik har flera olika och utspridda handelsområden skapats, vilket Regina upplever är ett 
problem som inte går att kontrollera. Utveckling av nya områden är viktigt enligt Levy och 
Weitz (2001) eftersom de leder till ytterligare utvecklingar i sig. De menar att till exempel en 
etablering av McDonalds, vilka har etablerat sig i Västervik, ofta drar med sig konkurrenter 
till staden som Burger King. Annika Boman berättar att det nyaste handelsområdet i Västervik 
är vid den välbesökta turistanläggningen Lysingsbadet, där lager 157 och andra butiker har 
etablerat sig. I detta område förutspår Annika att det kommer bli ett outletcenter, vilket även 
Sara Dolk gör. Här ser vi en koppling till vad Levy och Weitz (2001) framhäver angående att 
likartade butiker etablerar sig nära varandra.  

Fredrik Blom framhäver att i den strategiska planen har det fastställts att de ska ha ett 
inflyttningsöverskott på 250 personer per år. Nu senast låg överskottet på runt 60 personer 
berättar Fredrik och det är första gången sedan Västervik blev en storkommun på 70-talet som 
staden växte. Orsaken till att det är fler som flyttar in nu tror Fredrik beror på 
högkonjunkturen och de naturliga förutsättningarna som staden har, med attraktiva 
villatomter. Thufvesson (2006) menar att lyckad placemarketing kan bidra till att fler flyttar 
till staden. Han menar även att kommunens olika avdelningar vanligen jobbar med någon 
form av placemarketing i och med att de arbetar med kommunens befintliga och potentiella 
invånare.  
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Handeln är något som har sett en explosionsartad utveckling i Västervik och flera nya 
köpcentrum har öppnat upp. Peter Gustavsson tycker ändå inte att Västervik är så starkt 
förknippat med handel som det egentligen borde vara. Han berättar att det pågår ett arbete 
med handeln och Västerviks Handel arbetar för att forma sig till det nya handelsklimatet som 
råder i Västervik. Peter anser att handeln är viktig eftersom mycket av turisternas pengar går 
till shopping vilket har gjort att marknadsföringen har börjat ändras en del. Detta är även 
något som Bergström et al. (2004) framhäver, då de menar att cirka fem procent av handelns 
totala omsättning uppskattas komma från turister. Regina Laine tror att många invånare i 
Västervik inte ännu har insett det stora utbudet av handel i staden utan att de fortfarande åker 
till Linköping för att handla. Hon tror dock att när de nya stora köpcentrumen vid infarten till 
staden öppnar kommer Västervik få en allt tydligare profil som handelsstad. Reginas 
resonemang kan kopplas till Poolers (2003) så kallade mentala shoppingkarta. Han menar att 
om en stad och dess shopping inte tilltalar kunden kommer denna föredra andra 
shoppingställen och eventuellt inte återkomma till det shoppingställe som inte kunde 
tillgodose kundens behov. 

Den mest intensiva perioden under sommaren är enligt Anna Svensson under veckorna 28-30. 
Ett stort projekt som är på gång i Västervik är enligt Fredrik Blom Holiday Club. Denna 
turistanläggning är ett koncept som har fungerat väldigt bra i Åre där de har en beläggning på 
85-90 procent året runt. Genom Holiday Clubs planerade etablering i Västervik kommer det 
att finnas en året runt besöksnäring. Deras koncept handlar enligt Fredrik om att anläggningen 
i sig ska vara ett besöksmål med en rad olika aktiviteter. Konceptet ligger nära vad Cronholm 
och Bergström (2005) framhåller angående de många aspekter som ligger bakom om ett 
turistmål är attraktivt eller inte, exempelvis sysselsättande aktiviteter, bra serviceutbud, bra 
kommunikationer, och goda möjligheter till övernattning. Sara Dolk, som har varit delaktig i 
utformandet av detaljplanerna kring Holiday Club menar att Västervik som stad kommer att 
fördubblas i termer av till exempel besökare i och med etableringen. Området kommer att 
innehålla en golfbana, hotell och andelslägenheter och detta kommer att betyda otroligt 
mycket för turismen eftersom kapaciteten att ta hand om turister kommer att öka väsentligt. 
Denna anläggning kan kopplas till vad Cronholm och Bergström (2005) kallar en 
primärattraktion, vilket är en specifik attraktion som är anledningen till resan för turisten. 
Fredrik Blom anser att Holiday Club också kommer att locka en målgrupp som hittills har 
varit underrepresenterad i Västervik, nämligen affärsturismen. Att få mer affärsturister är 
enligt Anna Svensson är viktigt eftersom det ger större möjlighet att marknadsföra Västervik 
ur flera perspektiv under hela året.  

”Det är ett stort plus till staden, i förutsättning att det lever upp till övriga krav som att det är 
genuint och charmigt och inte blir någon Rhodos förort som de slänger upp därute.” 

(Per Ekman) 

Per Ekman tycker att etableringen av Holiday Club går helt i linje med vad Västervik står för. 
Det är mycket positivt för staden att ha en sådan anläggning så länge som det går att integrera 
i de värden som Västervik står för nu, exempelvis att det ska vara genuint och charmigt. Sara 
Dolk menar att en del i Holiday Clubs koncept att vara en primärattraktion, anläggningen ska 
erbjuda en helhetslösning med boende, aktiviteter och annat som kan tänkas önskas under 
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semestern, vilket stöds utav vad Cronholm och Bergström (2005) framhäver angående 
primärattraktion. För att maximera vinsten av Holiday Club etableringen menar hon att det 
också måste finnas goda kommunikationer mellan anläggningen och centrum. Sara berättar 
dock att det kommer att bli en ny infart med en rondell där det är möjligt att ta av mot Holiday 
Club direkt utan att behöva åka in i Västervik. Det kommer alltså att finnas möjlighet att åka 
till Holiday Club utan att besöka Västervik. Svensk handel (2006) framhäver att en stads 
infrastruktur måste vara väl utformad och byggd för att kunna attrahera till nyetableringar 
inom handel och andra företag. Detta resonemang stöds utav Levy och Weitz (2001) som 
framhäver betydelsen av en väl fungerande handelsmiljö i termer av infrastruktur och 
åtkomlighet.  

Fredrik Blom framhäver att kommunen har satsat mycket pengar i detta projekt eftersom de 
anser att det kommer att ge mycket tillbaka till staden. Kommunen kommer att satsa totalt 170 
miljoner kronor i projektet varav 140 miljoner är skattemedel och resterande är från 
avgiftskollektivet. Fredrik berättar vidare att projektet är beräknat att vara klart 2010 eller 
2011 men eftersom det finns ett överklagande av Naturvårdsverket som inte har behandlas än, 
finns möjligheten att projektet inte alls blir av. Sara Dolk menar dock att om det inte går att 
häva strandskyddet finns det möjligheter att se över planritningarna och ändra i dem så att 
projektet ändå kan bli av. Bergström och Wikström (2002) poängterar att försäljningen inom 
en region beror på och påverkas mycket av shoppingturism. De framhäver även andra positiva 
effekter av shoppingturism, exempelvis att efterfrågan på besöksnäringsutbudet ökar och att 
detta på sikt kan leda till ökad sysselsättning inom orten. Holiday Club innebär utveckling 
enligt Sara Dolk, som även är av samma åsikt som Bergström och Wikström (2002) när det 
gäller effekterna från shoppingturism. Hon menar att de effekter som kan uppnås är fler 
arbetstillfällen, mer publicitet och att Västervik får ett bättre marknadsläge för butiker.  

5.3. Kanaler och kommunikation 

5.3.1. Kommunikation av varumärket 

Anna Svensson anser att det finns ett problem i att arbeta med Västervik som ett varumärke 
eftersom det endast är turistbyrån som arbetar med den turistiska sidan av varumärket. Hon 
menar vidare att det inte finns någon marknadsföring från kommunen som har en heltäckande 
funktion där allt ifrån turism till inflyttning ingår.  

”Marknadsföringen ska anpassas så att den passar den tilltänkta målgruppen, men den ska 
ändå ha en gemensam nämnare som håller ihop, ska vara samma maner ... Det gäller att ha 

olika argument men de bör vara under samma varumärke.” 
(Pelle Sederkvist) 

Pelle Sederkvist anser att marknadsföringen kan anpassas till den målgrupp som den riktar sig 
till men att det ändå ska finnas gemensamma nämnare som håller ihop och tydliggör 
avsändaren. Även Per Ekman är av uppfattningen att marknadsföring handlar om att hitta en 
gemensam nämnare och att denna sedan ska kommuniceras till omvärlden. Anna Svensson 
framhäver att det finns en oro bland politikerna att allt för mycket fokus läggs på att 
marknadsföra Västervik som stad istället för att marknadsföra hela kommunen. Detta kan ses 
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som ett typexempel på det Jaffe och Nebenzahl (2006) behandlar när de menar att den största 
skillnaden mellan ett produkt- eller tjänstevarumärke och ett platsvarumärke är det finns flera 
intressenter inblandade. Anna Svensson berättar att den marknadsplan som tas fram av 
turistbyrån omfattar hela kommunen, men hon är av åsikten att kommunen måste 
kommunicera det som är kommunens styrka och i Västerviks fall är det just staden Västervik 
som är det stora dragplåstret. Fredrik Blom tror att uppfattningen att marknadsföringen bara 
syftar till Västervik som stad är en vanlig uppfattning för personer som inte bor i staden. Anna 
Svensson säger att eftersom turistbyrån är kommunalägt måste de marknadsföra hela 
kommunen men det finns dock planer på att omvandla turistbyrån till ett bolag vilket kommer 
att göra att turistbyrån får en större frihet. Spjuth (2006) framhäver att det i de flesta 
kommuner inte finns någon riktig plan för hur kommunens varumärkesarbete ska se ut. Hon 
anser också att det måste finnas en övergripande plan för att samordna varumärkesarbetet 
inom turism, näringsliv och mot invånarna. Vi kan utifrån det Anna Svensson berättat inte se 
att det finns någon sådan plan i Västervik. Anna berättar att det finns en marknadsplan för hur 
Västervik ska marknadsföras men denna behandlar endast den turistiska sidan av 
marknadsföringen. Som både Per Ekman samt Pelle Sederkvist framfört är det viktigt att hitta 
en gemensam nämnare att kommunicera till omvärlden. 

Per Ekman menar att i en stad finns det många aktörer som vill att själva platsen ska 
marknadsföras och skapa en stor attraktionskraft för just denna plats. Att det är på detta sätt 
ger konsekvenser för hur staden ska marknadsföras eftersom det finns många viljor och 
åsikter att ta hänsyn till. I detta arbete ingår enligt Per att de olika aktörerna ska kunna enas 
om vilka symboler och budskap som ska användas. En stads logotyp kallas platssymboler 
eller platslogotyper och dessa ska inte vara knutna till någon organisation, företag eller 
kommun utan symbolen ska kunna ha alla aktörer som avsändare. Detta är något vi kan 
koppla till det Van Ham (2008) framhäver då han beskriver platsvarumärken som ”corporate 
brands” eftersom det inte finns någon enskild ägare till varumärket utan det är flera olika 
aktörer som ska tillgodoses.  

Van Ham (2008) menar att ett platsvarumärke måste vårdas av ett helt samhälle och alla 
aktörer inom detta samhälle. Många platser arbetar enligt Per Ekman på detta sätt och han 
berättar att i Geobrands processer är det förbjudet med logotyper eftersom arbetet istället 
fokuserar på vad platsen ska stå för, vilka värden som ska förmedlas. Per förespråkar därför 
en logotypfri på minst ett år där arbetet istället ska koncentreras på att fylla sitt varumärke, 
sedan kan en logga eventuellt tas fram som då ska symbolisera alla de värden som har arbetats 
fram under året. Det främsta skälet till att Per förespråkar att ha en logotypfri period är för att 
vissa kan röra ihop vad en logotyp står för och detta kan störa uppbyggnaden av en plats 
varumärke. Anna Svensson hävdar att logotypen är framtagen med utgångspunkt från att flera 
olika föreningar och organisationer ska kunna använda den och på så sätt skapa en helhet. 
Helena Nilsson tycker att det är en bra idé att ha en logotyp som används i all kommunikation 
eftersom detta kan hjälpa till att ge ett tydligt varumärke. Thufvesson (2006) framhäver att i 
platsvarumärkesbyggandet ska mycket tid läggas på att nå ut till sin målgrupp och skapa ett 
grundläggande budskap som ska kommuniceras. Mycket av det kommunikationsarbete som 
sker i Västervik har enligt Anna Svensson sin utgångspunkt i den nya logotypen. Anna 



52 

 

framhäver logotypens betydelse för kommunikationer för att skapa en helhet, men hon pratar 
mindre om vad logotypen egentligen förmedlar. Utseendet på logotypen (se bilaga 4) har 
enligt Anna Svensson också något oturligt missförståtts och det har hänt att folk har misstagit 
innebörden av färgerna och trott att den syftat på Italien eller OnOff. 

Pelle Sederkvist ser en nackdel i städers marknadsföring när den avdelning som har hand om 
marknadsföringen är kommunalägda och ska ha hand om hela regionens intresse. Pelle anser 
att marknadsföringen måste centraliseras annars är det risk att budskapet kommer att spreta åt 
allt för många håll. Han menar att kommunikationen måste vara genomtänkt och konsekvent 
och att det måste finnas tydliga målgrupper att marknadsföra sig emot. Pelle tycker inte att det 
är effektivt att ta hela regionen kring Västervik i beaktning i marknadsföringen. Cronholm 
och Bergström (2005) menar att det finns tre olika attraktioner som avgör om en turistort är 
attraktiv eller inte. Den primära attraktionen är den som gör att turisterna åker till staden, med 
andra ord den attraktion som är avgörande för val av turistort. Den sekundära attraktionen 
enligt författarna är evenemang eller shopping och den tredje är en attraktion som upptäcks på 
plats. Detta ligger nära det Pelle Sederkvist framhäver att han inte tror att en ort som 
exempelvis Gammelby har stark attraktionskraft i sig själv för att locka tillräckligt med 
turister. Pelle menar att det borde finnas olika avdelningar inom staden som har hand om var 
sin del av marknadsföringen, och det hade då varit lämpligt att ha fyra olika budskap som 
kommuniceras mot olika målgrupper.  

”Inlandet måste förstå att det är skärgården som sticker ut och är unikt för bygden. Sen måste 
man komma ihåg att de mindre delarna av Västervik också har kuster med skärgård och dem 

ska man inte exkludera utan snarare involvera dem i skärgårdsmarknadsföringen” 
(Per Ekman) 

Per Ekman anser att det inte är något problem att inte marknadsföra omkringliggande orter 
lika hårt som centralorten. Det är vanligt att folk kollar inåt mot interna konflikter men sådant 
är irrelevant i det stora sammanhanget. För att lyckas med sin marknadsföring i 
turisthänseende är Västervik enligt Per beroende av omvärldens uppfattning och då är 
skärgården en viktig del som kan locka folk till staden och regionen.  

5.3.2. Marknadsföring av handeln 

Helena Nilsson anser att det är viktigt att handeln i en stad förtydligas och marknadsförs, 
eftersom shopping ligger i tiden. Västervik som är en stark turiststad i Sverige måste enligt 
Helena kunna motivera besökare att stanna kvar i staden när det till exempel är dåligt väder. 
Pooler (2003) framhäver att när kunder åker till vissa städer för att shoppa, gör de detta 
eftersom de har en mental bild av hur staden ser ut i ett shoppingperspektiv. För att skapa en 
bra bild av en stad med kopplingar till handel behövs enligt författaren en bra mix av butiker 
och bra utbud för att skapa en effektiv handelsmiljö. Pooler (2003) framhäver att exempelvis 
en bra mix av handel är viktig för en väl fungerande handelsstad. Helena Nilsson framför att i 
och med att Västervik har ett stort geografiskt upptagningsområde med stark koppling till 
turism, borde handeln kunna utvecklas mycket mer i staden. Helena ger oss ett exempel på 
Öland där Köpstaden i Färjestaden har lyckats med en bra året-runt omsättning och kan en 
regnig dag på sommaren vara överfylld av shoppingsugna turister och invånare. Trots detta 
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menar Helena att Västervik har en mycket stark karaktär och har därigenom mycket goda 
förutsättningar att utöka handeln och integrera denna i varumärket Västervik.  

Anna Svensson anser att de som jobbar med handel i Västervik upplever skyltningen i staden 
som mycket dålig. Anna anser att skyltningen kan fallera eftersom det är dålig 
kommunikation mellan olika instanser i Västervik. I framtiden tror Anna att information 
kommer att ske genom så kallade tryckpulpetrar som kan lätt uppdateras digitalt, detta 
eftersom broschyrer och andra trycksaker har en mycket hög kostnad. Pooler (2006) 
framhäver att om en besökare, shoppare eller kanske invånare inte lätt kan ta sig runt i staden 
eller lätt hitta dit denne ska, kommer den avgörande mentala shoppingkartan hos personen 
påverkas negativt. Levy och Weitz (2001) tar upp synligheten som påverkar handeln väldigt 
mycket och menar att kunden måste ha lätt att hitta alla butiker i staden. 

Annika Boman upplever skyltningen till de nya handelsområdena som mycket dålig eftersom 
infarten inte alls är utmärkt och inte ligger i anslutning till handelsområdet. 
Skyltningsproblemet finns även på fler platser i staden anser Annika, som till exempel vid 
handelsområdet vid Överskottbolaget och Cheapy. Synlighetsaspekten är enligt Bohlin (2003) 
av stor vikt vid handelsområden för att kunna locka shoppare och även nya etableringar inom 
handel. Pooler (2003) delar samma åsikt angående synligheten och poängterar att ett tydligt 
synligt urval av butiker kommer att skapa en upplevelse för kunden vilket gör att denne 
återkommer. Levy och Weitz (2001) framhäver att synligheten är av ännu större vikt vid 
turiststäder, eftersom där är shopparna mycket flyktiga och handeln måste vara väl synlig för 
att få dessa att stanna till vid handeln och för att stanna kvar i staden. 

Frederick Lindström berättar att ett nytt steg har tagits i Västervik nu när de vill satsa mer på 
att marknadsföra handeln i centrum. Vidare tror han att det är tack vare den nya styrelsen i 
Västerviks Handel, vilka har tagit detta handelinspirerade marknadsföringsinitiativ.  

”Nu har de förstått att de måste visa upp Västervik som en shoppingstad utåt, det går inte att 
bara marknadsföra sig mot invånarna” 

(Frederick Lindström) 

Fredrik Blom anser att Västervik skulle kunna förknippas mer med handel genom att integrera 
handeln i Västerviks befintliga marknadsföringskanaler. Fredrik anser att ett mer gemensamt 
arbete inom Västerviks olika avdelningar skulle skapa ett tydligare budskap utåt där handeln 
skulle kunna ta mer utrymme. Frederick Lindström menar att de externa handlarna i Västervik 
upplever att de inte har något att vinna på en gemensam marknadsföring med den interna. 
Frederick menar att om de olika handelsområdena hade skapat ett gemensamt arbete där de 
jobbade med Västervik som en shoppingstad skulle troligtvis den externa handeln har mer att 
vinna på att delta i marknadsföringen. Detta kan kopplas till vad Bohlin (2003) nämner om att 
ett gemensamt arbete i att samordna handeln i en stad skapar mycket tydligare och 
slagkraftigare marknadskommunikation än från enskilda butiker, detta eftersom mångfalden 
av handlarna kan gemensamt visas upp.  

Anna Svensson pratar om synlighet i form av marknadsföring av handeln och hon upplever att 
handlarna i Västervik, med andra ord centrumföreningen Västerviks Handel, inte har någon 
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gemensam skyltning. Hon berättar att Västervik Handels arbete går ut på att de marknadsför 
sig under ett nytt namn, en ny logga och hemsida och genom sitt magasin som går ut till 
grannkommunerna. Genom dessa kanaler försöker handlarna att vara enade i 
marknadsföringen och berättar om till exempel öppettider. Anna upplever även att det är 
jättebra att handlarna genom Västerviks Handel marknadsför sig själva. Annika Boman 
upplever att det finns mycket handel i Västervik och stora möjligheter att marknadsföra sig 
mer med handel för att locka besökare till staden.  

5.3.3. Marknadsföringsstrategi 

Fredrik Blom talar om Västerviks marknadsföringsstrategi. Han beskriver Västerviks främsta 
marknadsföringsstrategi vilken är att locka företag, nya invånare och besökare är att förtydliga 
den goda livskvaliteten som finns i staden. Detta kan kopplas till vad Thufvesson (2006) 
menar med placemarketing. Han menar att alla som arbetar med att locka besökare och 
invånare till staden arbetar med placemarketing, det kan vara allt ifrån lokaltidningar och 
krögare till företagare. Det arbete som dessa aktörer gör bidrar enligt Thufvesson (2006) till 
att stärka och profilera en plats i dess arbete att locka till sig kunder och arbetskraft. Detta 
tankesätt ligger också nära det Ek och Hultman (2007) framhäver när de beskriver att staden i 
sig har en strategisk betydelse.  

Anna Svensson berättar att Västervik har skapat en marknadsgrupp som ska arbeta med att 
utveckla staden och arbeta med placemarketing. Hon framhäver att marknadsgruppen består 
av olika kommunala avdelningar, vilka är Västervik Framåt, Västerviks bostadsbolag, 
högskolecentrum, inflyttarservice, informationsavdelning och turistbyrån i staden. Dessa olika 
avdelningar ska enligt Anna arbeta med utvecklingar och etableringar i staden, men även 
försöka göra en övergripande nationell marknadsföring av staden. Detta noterar vi att Rainisto 
(2003) betraktar som arbetet bakom en lyckad placemarketing. Han menar att när en stad har 
lyckats med sin placemarketing kan de skapa en ständig utveckling av nyetablerade företag, 
nya invånare och turister. Anna Svensson betonar även att det finns stora problem i Västervik 
att rekrytera rätt kompetens till företagen och då måste det finnas ett gemensamt arbete inom 
kommunen som hjälper till för inflyttare att hitta bostad och företag att hitta arbetskraft. 
Thufvesson (2006) tar upp ett problem mellan placemarketingmål och mål för vardagligt 
samhällsbyggandet, där problemet ligger i hur samhällets pengar satsas och investeras i olika 
uppdrag. En stad har många olika intressen att ta i beaktning vilket kan leda till dispyter. 
Anna Svensson framhäver att den marknadsgrupp som Västervik har skapat, arbetar inom 
olika avdelningar vilket kan leda till att många olika intresseområden tillvaratas och utnyttjas. 
Detta samstämmer med de målgrupper Rainisto (2003) framhäver att stadens placemarketing 
ska nå ut till. Han menar att stadens placemarketing kan nå ut till exempelvis producenter, 
investerare, turister och potentiella inflyttare till staden. 

”I slutändan så är det samma syfte och samma målgrupp som de försöker nå ut till,  
vilket gör att en gemensam marknadsföring skulle kunna resultera i en 

 fantastiskt bra broschyr om Västervik med omnejd. ” 
(Frederick Lindström) 
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Frederick Lindström anser att det tankemönster som finns i Västervik måste ändras. Han 
menar att det finns allt för många aktörer som endast tänker på sig själv utan att istället se 
helhetsbilden. Grönroos (2007) framhäver att varumärkesimagen skapas med kundernas hjälp 
genom att kunderna skapar sig en uppfattning utifrån de ”varumärkesmeddelanden” som 
sänds ut. Frederick Lindström menar att genom att många aktörer försöker att bygga upp sin 
egen del, blir varumärket spretigt och består av allt för många olika inriktningar. 

”All spretig reklam med många olika profiler ger bara ett tvivelaktigt intryck. En gemensam 
marknadsföring skulle kunna bygga ett mycket starkare varumärke.” 

(Frederick Lindström) 

Tasci och Kozak (2006) beskriver fyra kriterier som Buhalis (2000) har ställt upp. De två 
första behandlar samarbete kring varumärket och inriktning. Det första kriteriet handlar om att 
olika aktörer bör samarbeta för att bygga upp varumärket. Det andra kriteriet är närliggande 
och innefattar att aktörerna bör vara överens om vilka värden som ska tas till vara på. Peter 
Gustavsson på Västervik Framåt berättar att det har gjorts en undersökning bland Västerviks 
näringsidkare där de undersökte vilka uppfattningar som fanns kring Västervik. Resultatet av 
denna undersökning blev ett destinationsarbete där kärnvärdena för Västervik togs fram. De 
kärnvärden de fann (se bilaga 3) i denna undersökning var skärgården och det marina. Peter 
framhäver vidare att dessa värden har kommunen sedan försökt att ta till vara på och utifrån 
dessa skapat en ny logotyp för staden.  

5.3.4. Grafisk profil 

Anna Svensson berättar att den nya profilen (se bilaga 4) har sin grund i turismens visioner 
och kärnvärden, samt att den endast används i besöksnäringen. Den nya profilen syftar 
mycket på skärgård och har de lanterna färgerna. Peter Gustavsson menar att den nya 
logotypen ska förmedla hela Västervik som destination och att logotypen ska kunna användas 
i många olika syften, bland annat inom besöksnäringen och även inom områden som 
kompetensförsörjning. Han framhäver också att det kommer att ta några år att fylla den nya 
logotypen med värden och att få många att känna igen den och förknippar den med rätt saker. 
Kuzmeski (2008) framhäver att ett varumärke inte är det samma som en logotyp. Det Peter 
Gustavsson berättar, att de först tagit fram logotypen och sedan ska fylla den med värde går 
emot det Kuzmeski (2008) menar att ett lyckat varumärke ska vara fyllt av information vid 
första intrycket och där igenom att ge ett långvarigt intryck.  

Thufvesson (2006) framhäver vikten av att enas kring gemensamma symboler i en stad. Den 
grafiska profil som har tagits fram för staden är enligt Anna Svensson inte politiskt förankrad 
vilket innebär att den ännu inte kan användas fullt ut. Fredrik Blom berättar att det finns en 
särskild kommunal profil där kommunvapnet ingår. Den profil som turistbyrån använder 
kallas, på kommunledningskontoret, för besöksnäringsprofilen och denna används främst när 
kommunikationen är riktad till mottagare utanför staden. Fredrik berättar vidare att många 
politiker inte förstår vad den nya loggan ska vara bra för och att andra politiker är av 
uppfattningen att de redan har bytt logotyp men så är inte fallet utan det är endast den 
ursprungliga logotypen med stadsvapnet som är förankrad i kommunfullmäktige.  
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Frederick Lindström anser att den nya loggan har en tydlig profil att vara en 
turistnäringssymbol och det kan vara svårt att implementera denna i flera sammanhang, som 
till exempel inom handel. Denna logotyp är framtagen för att passa en specifik målgrupp, 
turisterna. Han tycker också att det finns allt för många olika logotyper i Västervik och ger 
exempel på kommunens logga, Västerviks Handel och Lysingsbadets egen logotyp. Detta kan 
kopplas till det Aaker (2004) framhäver angående ”corporate brands” där han menar att det 
bör ske en prioritering av vilka varumärken som är viktiga. Författaren menar vidare att detta 
inte är något lätt arbete eftersom det alltid finns anhängare till de olika inriktningarna. Något 
som också framhålls av Frederick Lindström. 

”Det är för många profiler som kanske borde samlats, men det är många  
olika viljor som vill visa upp sina unika sidor.” 

(Frederick Lindström) 

Frederick anser att det är för många olika profiler och att de istället borde samlas under en och 
samma profil, men han ser också svårigheter i ett sådant arbete eftersom det finns många 
viljor som alla vill visa upp sina unika sidor. Pelle Sederkvist tycker att en logga i många 
sammanhang är mycket viktig men han tycker inte att det är lika viktigt att en stad har en 
logotyp. En gemensam logotyp kan vara ett sätt att särskilja sig men det finns andra bättre sätt 
att nå ut och påverka folk. Fredrik Blom tror att det är viktigt att en kommun som besöksmål 
och marknadsföringsaktör har en gemensam profilering som ger en igenkänningsfaktor hos 
mottagaren. Detta är något som Spjuth (2006) behandlar och hon anser att det inte går att 
skilja på den administrativa delen av kommunen och den geografiska kommunen. Fredrik 
Blom anser att turistbyrån gör ett bra arbete i sin del av marknadsföringen men att de ifrån 
kommunledningskontoret ligger efter i arbetet när det gäller sådant som inte är turistiskt och 
att de där måste börja samarbeta med näringslivet. Fredrik Blom berättar att Västervik inte har 
lyckats att kombinera administrativa dessa två delar på ett bra sätt. Turistbyrån har som 
uppgift att arbeta och marknadsföra hela den geografiska kommunen medan 
kommunledningskontoret arbetar med den administrativa delen. 

5.3.5. Kommunikation till turister 

Enligt SCB (2008b) har turismnäringen ökat mycket de senaste åren. Anna Svensson berättar 
att den marknadsföringsgrupp som tagits fram i Västervik tillsammans ska göra en 
övergripande nationell marknadsföring. Helena Nilsson berättar att det har gjorts en studie om 
turismen i Kalmar län som visade att det finns fem huvuddestinationer varav Västervik är en. 
De övriga är Vimmerby, Glasriket, Kalmar och Öland. Kandampully (1997) anser att turism 
är en bidragande faktor till den ekonomiska utvecklingen, vilket kan kopplas till vad 
Cronholm och Bergström (2005) anser om att turister som kommer till en region bidrar till 
många positiva effekter. Regionförbundet där Helena Nilsson arbetar tar fram en gemensam 
hemsida och broschyr, till dessa marknadsföringskanaler får kommunerna själva bidra med 
material och det material som återfinns i dessa broschyrer är sådant som kommunerna själva 
har tagit fram. Annika Boman berättar att marknadsföringen tidigare fokuserade på enskilda 
arrangemang men nu har börjat gått mot att vara mer övergripande. Kandampully (1997) 
menar att turismsektorn kan ses som en upplevelsebransch där det sker ett samspel mellan 
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turisten och tjänsteleverantören. Upplevelser står enligt Anna Svensson i centrum i Västervik 
och många av huvudattraktionerna är evenemang av olika slag. Hon berättar vidare att 
turisternas främsta mål i Västervik är att campa och gå på festivaler.  

"Vi gjorde en undersökning i somras, enligt denna fick vi en bekräftelse av det vi redan visste. 
Man besöker Västervik för att besöka evenemang och ta del av den pittoreska staden.  

Man vill också campa och gå på våra festivaler.” 
(Anna Svensson) 

Kuzmeski (2008) poängterar att ett varumärke är hur andra uppfattar märket och det är därför 
mycket viktigt vad som förmedlas utåt. Detta ligger nära det Annika Boman berättar, att 
många förknippade MC-dagarna med Västerviksdagarna och detta har lett till att arrangörerna 
nu istället har valt att skriva Västervik överst i den externa kommunikationen för att på så sätt 
marknadsföra staden som huvudattraktion. Anna Svensson berättar att i den marknadsplan 
som kommunen gör finns det specificerat vad pengar ska läggas på och till vilka 
kommunikationen ska ske. Hon berättar vidare att olika undersökningar som har gjorts visar 
att Västervik är en väldigt känd destination för barnfamiljer som gillar att campa. Murphy et 
al. (2007) anser att det bör finnas en koppling mellan destinationens varumärkespersonlighet 
och den tilltänkta målgruppens självimage, detta för att kunna särskilja den aktuella 
destinationen från andra. 

5.3.6. Shopping och turism 

Timothy (2005) delar upp sambandet mellan turism och shopping i två delar. Den ena delen är 
den där shoppingen är den primära anledningen till resan och den andra är den där shopping 
är sekundärt för resan. Anna Svensson menar att shopping är viktigt framför allt som dragare 
till höstturismen. Anna Svensson tycker att Västerviks Handel måste aktivera sig själva och 
inte bara använda handel som ett sätt att locka människor till Västervik. Aaker (2003) 
understryker att det mest klassiska sättet att differentiera ett varumärke från konkurrenterna är 
att addera en tjänst till det. Något som ligger nära det Anna Svensson menar då hon anser att 
Västerviks Handel måste addera mer saker som bra boende och möjligheter till skärgårdsturer 
för att få människor att välja Västervik. Anna menar att det inte räcker för Västerviks Handel 
att endast marknadsföra sig via sin hemsida och på turistbyråns hemsida. Anna Svensson 
framhäver också att Västerviks Handel har en egen marknadsföring där de med hjälp av en 
tidning marknadsför sig inom staden och till omkringliggande orter. Hon tycker också att det 
är bra att Västerviks Handel finns representerade i marknadsbolaget och tillför pengar där. 
Eftersom Västerviks Handel är en liten förening finns det inte direkt någon stark ekonomi i 
denna förening och därför anser Anna att det är bäst att arbeta med marknadsföring i ett bolag 
eftersom det då är möjligt att få en starkare ekonomi och kunna genomföra kraftigare 
marknadsföring. Tosun et al. (2007) menar att shopping är viktigt även om det inte är den 
primära delen för resan. Shopping är en aktivitet som utförs över hela världen och ett rikt 
shoppingutbud ökar attraktionskraften för resmålet. 
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”Förr var marknadsföringen från handeln mycket inriktad inåt och nu har den ändrats så att 
den ska nå ut till de potentiella besökarna och nuvarande besökarna. Denna marknadsföring 

är en del i det större arbetet med en gemensam marknadsföring av staden.” 
(Annika Boman) 

Annika Boman beskriver att marknadsföringen kring handeln har varit riktad mot 
befolkningen i Västervik men nu har det börjat ändras så att kommunikationen också riktar 
sig till potentiella besökare utanför staden. Enligt Bull (1997) finns det många turister som 
enbart är dagsbesökare. Oftast räknas inte dessa besökare som turister eftersom de inte 
övernattar på resmålet. Författaren menar att denna typ av turister kan bidra med positiva 
effekter till staden eftersom de spenderar pengar i staden.  

Bergström et al. (2004) poängterar att det är under sommaren som turismen är störst och att 
det också är under denna period som detaljhandeln ökar mest. Frederick Lindström hävdar att 
många invånare i Västervik exempelvis uppfattar barerna runt hamnen och restaurangerna 
som turistfaciliteter men så är inte fallet, då de flesta krögarna håller öppet året runt och gör 
att det finns en aktiv stad att besöka även under vår höst och vinter. Thufvesson (2006) 
framhäver att invånare i en stad inte alltid förstår varför staden gör vissa investerar när det 
finns andra hål att stoppa pengarna i. Detta kan kopplas till det Frederick Lindström framhöll 
angående invånarnas förvirring kring turistfaciliteter.  

”Jag tror att evenemang kan bredda säsongen. Skördefesten på Öland är ett exempel där 
restaurangerna och andra håller öppet tills skördefesten är över. Detta gör att det 

 inte stängs ner efter sommaren utan även har öppet under veckorna  
mellan högsommaren och skördefesten.” 

(Helena Nilsson) 

Helena Nilsson tycker att Öland är ett lysande exempel på hur säsonger kan breddas och 
syftar då främst på Ölands skördefest. Detta evenemang har inneburit att restaurangerna och 
andra sommarbutiker håller öppet fram tills skördefesten är över. Helena anser att istället för 
att prata om att bredda säsonger bör de hitta nya säsonger eftersom det är omöjligt att förlänga 
sommaren då den har ett naturligt slut. Helena tror att Västervik bör satsa på olika evenemang 
för att locka turister även under ”lågsäsongen”. Detta kan kopplas till det Timothy (2005) 
poängterar, att events och festivaler har en stor inverkan på försäljningen i en stad. Han menar 
att vissa festivalen grundar sig på att turisterna ska shoppa medan andra festivaler eller events 
har shopping som en biprodukt. Pelle Sederkvist tror att events är rätt väg att gå för att locka 
turister under andra säsonger än just sommaren. Han nämner exempel som Vimmerby och 
Öland som har stora attraktioner som gör att turisterna har en längre säsong än bara några 
veckor under sommaren. Helena Nilsson anser annars att de är duktiga på evenemang i 
Västervik och nämner tillställningar som MC-dagarna och Boatmeetdays, men eftersom dessa 
evenemang ligger under sommaren hjälper de inte till att locka turister när säsongen är slut. 
Anna Svensson framhäver att besökarna i Västervik har som mål att besöka olika evenemang 
eller att ta del av den pittoreska staden. Timothy (2005) framhäver att shopping är den största 
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utgiftsposten för en eventbesökare och med detta i åtanke bör festivalarrangörerna 
tillhandahålla shoppingmöjligheter för att få nöjda besökare.  

Anna Svensson anser att de har varit bortskämda i Västervik eftersom turisterna alltid 
kommer tre veckor på sommaren utan att de egentligen gör något för att få dit dem. Hon ser 
att handel skulle vara bra att satsa på framförallt under våren och hösten då hon anser att det 
inte finns så mycket annat att marknadsföra. Cronholm och Bergström (2005) menar att några 
av de positiva effekterna turister bidrar med till en stad är att de ökar efterfrågan på 
besöksnäringsutbudet och därigenom leder detta till en ökad sysselsättning inom detta 
område. Frederick Lindström är dock av åsikten att turisterna inte alltid bidrar så mycket som 
de skulle kunna till handeln eftersom många turister väljer att stanna kvar på campingplasten 
istället för att ta sig in till centrum för att shoppa.  

5.4. Positioneringar och värderingar 

5.4.1. Positionering mot turister 

Melin (1999) framhäver positioneringens roll inom marknadsföringen. Han menar att USP:ar 
ligger till grund för utformningen av budskap i samband med marknadsföring. Frederick 
Lindström anser att turistbyråns logga syftar allt för mycket på skärgården och båtar, han 
menar att det finns mycket mer än så i Västervik speciellt på vintern och att det under de 
kallare årstiderna kan vara svårt att använda den nya logotypen. Per Ekman hävdar dock att 
det är ett missuppfattat problem att det inte går att satsa på skärgården på grund utav att det 
inte skulle fungera året runt. Han menar att många orter i Stockholms skärgård har valt att 
framhäva sin skärgård i marknadsföringen och de lider inte av att det är vinter då och då. 
Skärgården har en orubblig attraktionskraft enligt Per.  

”Att marknadsföra en stad med hjälp av en skärgård är ingen speciell  
positionering i sig utan det är ju många kuststäder som har.” 

(Per Ekman) 

Det som städerna istället får använda sig av är enligt Per Ekman något extra unikt, som i 
Västerviks fall där staden uppfattas som en småländskstad och utöver det har en skärgård, 
detta tillsammans blir en ovanlig kombination. Västervik har ju även egna associationer som 
Visstaden och alla dessa speciella kombinationer skapar identiteten Västervik. Grönroos 
(2007) anser att det finns en skillnad mellan varumärkesimage och varumärkesidentitet. En 
varumärkesimage skapas genom att budskap sänds ut från varumärkesinnehavaren till kunden 
eller besökaren och att denne sedan skapar sig en uppfattning om märket utifrån dessa 
meddelanden.  

”Handel och shopping kan vara starka sidor av ett varumärke som stödjer deras 
positionering istället för att äta upp den. Problemet uppstår i de situationer då  

dessa sidor inte harmonierar med det huvudsakliga budskapet” 
(Per Ekman) 

Detta kan kopplas till det Per Ekman framhåller, att Västervik gör rätt i att positionera sig 
utifrån skärgården men han anser också att det måste finnas mer tillgångar i en stad än en 
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vacker natur och då kan shopping vara en del. Detta ligger nära det Thufvesson (2006) menar 
med pluskantsutbud. De saker som tillhör pluskantsutbud är de unika tillgångar som finns 
utöver den basservice som finns i en stad. Något som däremot inte hade harmoniserat enligt 
Per Ekman hade varit om en stad positionerade sig med en vacker natur och som dessutom 
hade haft ett kärnkraftverk i staden, vacker natur och kärnkraft är saker som inte går ihop 
medan handel och skärgård passar utmärkt tillsammans.  

Pelle Sederkvist anser att Västervik inte kan konkurrera med andra handelsstäder som 
Linköping, Norrköping och Jönköping. Västervik bör enligt Pelle istället satsa på 
marknadsföring till seglarkretsen där staden skulle kunna utmärka sig som den nya 
bunkringsplatsen för seglare på Sveriges sydöstra kust. Detta kan knytas till det Tosun et al. 
(2007) framhäver då de menar att en stad genom att strategiskt planera sin handel kan skapa 
en image kring staden. Pelle Sederkvist anser att det kan vara svårt med handel i Västervik 
eftersom kringliggande orters invånare, som Vimmerbys, åker till större städer för att shoppa. 
Västervik bör enligt Pelle satsa på handeln som ett sekundärt område och istället satsa 
helhjärtat på kultur och natur. Annika Boman är av en annan åsikt och berättar om en 
undersökning som Västervik Framåt har gjort där de har intervjuat butiker i Västerviks stad 
för att få fram hur fördelningen av kunder ser ut. Resultatet visade att många besökare var 
invånare men en stor andel av kunderna i dessa butiker kommer från närliggande orter som 
Vimmerby, Oskarshamn och Hultsfred. Pooler (2003) framhäver att en stad kan mycket lätt 
förlora sina kunder till andra städer om staden inte lyckas skapa en positiv mental karta hos 
kunden. Han menar vidare att genom att skapa ett stort utbud av all sorts handel kan detta 
placera staden på shoppingkartan, vilket även Annika anser men som Pelle inte tycker att 
Västervik har.  

Frederick Lindström betonar att det är viktigt att försöka få Västerviksborna och de i 
omnejden att stanna kvar i Västervik och shoppa där istället för att åka exempelvis till 
Linköping. Han anser även att det ofta finns det samma utbud av produkter i städerna men det 
är varumärkena som skiljer sig åt. Frederick menar att i Västervik finns det mesta inom 
handeln. Han framför även att det är viktigt att hitta balans mellan shopparna och staden. 
Detta eftersom om en viss mängd Västerviksbor åker till Kalmar är det viktigt att lika många 
Kalmarbor åker till Västervik för att shoppa, det är viktigt med en balans mellan 
handelsstäder. Detta ligger nära det Levy och Weitz (2001) framhäver om olika grader av 
konkurrens inom handelsregioner, där en stad som inte erbjuder ett bra utbud av handel kan 
förlora sina kunder till andra städer. En stad som Västervik kan enligt Frederick Lindström 
inte få shopparna att stanna i staden och inte åka till andra orter som Linköping, utan 
Västervik måste försöka få shoppare från andra orter att komma till staden. 

Sara Dolk berättar att det finns planer på att omvandla området kring Lager 157 till ett 
outletcenter. Sara tycker att det är bra att butiker med samma inriktning samlas i samma 
områden. Tosun et al. (2007) menar att en anledning till varför turister väljer att shoppa på 
turistorten är om prisnivån skiljer sig från hemortens prisnivå, vilket starkt kan kopplas till 
vad Sara Dolk uttryckte om dessa lågprisbutiker i det planerade outletcentret.  
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5.4.2. Tillgänglighet som positionering 

Helena Nilsson talar om att det ska vara liknande förutsättningar för den externa och interna 
handeln och att det är viktigt med öppettider och parkeringar. Parkeringar är enligt Fredrik 
Blom inget problem inne i Västerviks stad, han berättar att Västerviks kommun har utfört 
undersökningar där de fick ut ett positivt resultat. Han menar även att Västerviks invånare kan 
uppleva parkeringen som dålig ibland, eftersom att de inte kan parkera till exempel direkt 
utanför Vero Moda eller mitt på Storgatan. Däremot upplever han att en besökare i staden inte 
skulle uppleva något negativt om parkeringar. Vi ser en koppling till vad Svensk handel 
(2006) nämner vid resonemanget om handelsmiljöer. De menar att stadskärnor måste, för att 
skapa en god handelsmiljö, bland annat ha god åtkomlighet i form av parkeringar. Detta är 
även något som Levy och Weitz (2001) och Pooler (2003) framhåller som viktigt. De menar 
att parkeringsmöjligheter inne i en stad påverkar kundernas åtkomst till handel vilket påverkar 
både handlarna och shopparna. Upplever kunden parkeringarna som dåliga eller skyltningen 
till dessa kommer kunden kanske inte återkomma till staden.  

Annika Boman anser att trenden med externa köpcentrum håller på att försvinna och att folk 
nu drar sig in till de mindre och charmigare butikerna inne i stadens centrum. De externa 
handelsområdena har lättare att matcha kundernas behov med generösare öppettider som till 
exempel längre öppet på kvällen och söndagsöppet. Vi kan se kopplingar till Bergström och 
Wikströms (2002) resonemang om hur butiker på olika sätt kan tillgodose kundernas behov i 
form av utbud och tillgänglighet med generösa öppettider. De menar att även små butiker kan 
slå sig fram bland konkurrenterna genom att erbjuda en hög servicenivå och ett specialiserat 
utbud. Annika Boman anser att om butikerna i centrum kunde förlänga sina öppettider skulle 
även centrumhandeln kunna ta del av de kunder som annars bara besöker de externa 
handelsområdena. Frederick Lindstöm berättar att i sommar kommer handeln i stadens 
centrum att ha längre öppettider och de kommer även att ha öppet på söndagar. 

5.4.3. Positionering mot invånare och arbetskraft 

Per Ekman nämner att handel och ett starkt centrum kan locka nya invånare till en stad. 
Shoppingområden utanför en stad utgör även en stor attraktionskraft framhäver Per men 
framför allt är ett starkt och levande centrum en oerhörd attraktionskraft för att locka nya 
människor till en stad. Detta är något om även Rainisto (2003) framhäver och poängterar att 
en stad har lyckats med sin placemarketing när det i staden har skapats en positiv utveckling 
av bland annat nystartade företag och inflyttning av invånare. 

”Skärgård och attraktionskrafter i form av shopping kan då vara viktiga för etableringar av 
det skälet att de är attraktiva för arbetskraften. De olika målgrupperna  

för staden hänger ihop på så sätt.”  
(Per Ekman) 

Per Ekman, som dagligen arbetar med placemarketing anser att Västervik har en stor potential 
inom de områden som placemarketing rör sig i, som till exempel att attrahera företag och 
företagare, nya invånare och även att skapa livskvalitet till dem som bor i staden. Vidare 
fortsätter Per att understryka att Västervik har mycket bra framtidsförutsättningar inom all 
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slags utveckling. Thufvesson (2006) framhåller att platser och miljöer är en stor tillgång för 
en stad vilket Per Ekman framhäver då han menar att Västervik har en mycket attraktiv 
kustmiljö som är en konkurrensfördel. Många städer i samma storlek har enligt Per en 
attraktionskraft i sig men det finns också begränsningar i form av arbetsmarknads och 
kulturutbud. Till skillnad från Kalmar har Västervik närheten till flera större städer som 
Lindköping och Norrköping, något som kan vara väldigt attraktivt för företag. Per Ekman 
berättar att Västervik har stora tillgångar i form av attraktiva platser och miljöer, vilket är 
positivt ur placemarketingsynvinkel. 

Sidor som är attraktiva för en stad är enligt Helena Nilsson dels den fysiska miljön men även 
mentaliteten som finns på en plats är otroligt viktig speciellt för en person som driver ett 
företag. Känner företagaren att det finns en kommunledning som inte tycker att verksamheten 
är viktig eller uppmärksammas, är det inte speciellt attraktivt att ha ett företag där. Känner 
företagaren däremot att kommunledningen uppmärksammar verksamheten och tycker att den 
är betydelsefull, då är det mycket enklare att bedriva verksamhet. Detta kan sammankopplas 
med vad Florida (2005) framhäver kring att själva staden är av stor betydelse för de invånare 
och företagare som verkar i denna. Författaren menar att i en stad finns det otroligt mycket 
kreativitet och innovationer, och det är viktigt att staden tar tillvara på dessa för att skapa en 
bra utveckling för staden. Annika Boman anser att Västervik tar bra hand om sina företagare 
speciellt med tanke på företaget Västervik Framåt som har till uppgift att hjälpa till med 
företagsetableringar.  

5.4.4. Livskvalitet som positioneringsstrategi 

Fredrik Blom framhäver att i den strategiska planen har det fastställts att de ska ha ett 
inflyttningsöverskott på 250 personer per år. Nu senast låg överskottet på runt 60 personer 
berättar Fredrik och det är första gången sedan Västervik blev en storkommun på 70-talet som 
staden växte. Orsaken till att det är fler som flyttar in nu tror Fredrik beror på 
högkonjunkturen och de naturliga förutsättningarna som staden har, med attraktiva 
villatomter. Spjuth (2006) framhäver att tillväxt är en fråga om överlevnad och att tillväxt kan 
skapas på flera olika sätt, bland annat genom att locka fler invånare till staden eller genom att 
locka fler besökare. Fredrik Blom menar att det är positivt att Västervik lockar till sig fler 
invånare eftersom detta är en del i att skapa tillväxt för staden.  

”Att marknadsföra en stad med hjälp av en skärgård är ingen speciell positionering i sig, 
utan det är ju många kuststäder som har… Västervik uppfattas som en småländsk ort där 

kombinationen med Småland och skärgård är ovanligt.” 
 (Per Ekman) 

Per Ekmans citat kan kopplas ihop med vad Fredrik Blom framhäver kring vad västervik bör 
framhäva i sin kommunikation, vilket är att Västerviks kommun måste trycka hårt på 
livskvaliteten, det kan vara både livskvalitet under ett par semesterveckor men även under 
resten av livet, vilket bör attrahera alla målgrupper. Den största tillgången i Västervik är enligt 
Fredrik att det går att ha ett väldigt bra liv i Västervik och detta påverkas positivt av att det 
finns vacker natur i staden. Livskvalitetsfaktorn kan kopplas till det som Thufvesson (2006) 
kallar för pluskantsutbud och är den extra upplevelsen som till exempel en besökare eller 
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invånare får i och med att vistas i staden. Pelle Sederkvist delar dock inte Fredrik Bloms åsikt 
utan han tycker att en person kan få livskvalitet på många andra håll i Sverige och livskvalitet 
är något som bara kan identifieras olika för olika individer. 

Thufvesson (2006) betonar att placemarketing har i syfte att visa och sälja staden genom flera 
marknadsföringskanaler, varav den viktigaste och effektivaste är ”Word of Mouth”. Bekantas 
berättelser om en stad är troligtvis den mest förtroendegivande källan för en person som ska 
besöka eller flytta till en ny ort. Pelle Sederkvist tycker att satsa på att erbjuda livskvalitet är 
ett alldeles för vagt begrepp. Livskvalitet är olika för olika människor och vissa kan tycka att 
det är livskvalitet att bo på landet medan andra kan trivas som bäst mitt i en storstad. Per 
Ekman menar att Västervik har satsat mycket på att framhäva sin skärgård och detta är inte 
något unikt för endast Västervik. Frågan om vad som är unikt är något som Andersson (2006) 
behandlar då hon menar att allt fler kommuner i strävan efter att framhäva något unikt blir allt 
mer lika varandra. 

5.5. Målgrupper 

5.5.1. Turismmålgrupper 

Pelle Sederkvist anser att Västervik bör ha barnfamiljer som den primära målgruppen när det 
gäller både turism och inflyttare. Detta eftersom kringliggande orter som Vimmerby redan 
starkt kan attrahera dessa målgrupper och därför kan även Västervik satsa på denna inriktning.  

”Barnfamiljer, i och med Astrid Lindgrens värld på sommaren. Det är samma målgrupp  
även resten av året. För en stads handel kan målgruppen vara 40-talisterna, 

 vilka har mycket pengar.”  
(Pelle Sederkvist)  

Anna Svensson framhäver att de på turistbyrån kan genom att rikta sig till potentiella 
besökare inom handel, med andra ord shoppingturister, nå en ny målgrupp som de innan inte 
har inriktat sig emot. Nu kan de nå ut till en målgrupp med turister som inte avser att 
övernatta i staden eller regionen. Anna säger att de hittills i Västervik inte har marknadsfört 
sig mot målgrupperna DINKS1 och WHOPS2. Dessa målgrupper är kända för att ha mycket 
pengar att spendera och därför mycket attraktiva målgrupper att locka till staden. Solomon et 
al. (2006) framhäver att singlar eller par utan barn utmärks mest utav att spendera sina pengar 
på nöjen och upplevelser, vilket shopping kan starkt kan kopplas. Författarnas resonemang 
fortsätter angående preferenser och de berättar att desto äldre en person blir, desto mer 
kapitalstark blir denne och därigenom ändras köpvanorna. Anna Svensson tror att det skulle 
passa bäst att marknadsföra sig mot DINKS och WHOPS under andra säsonger är just 
sommaren eftersom handeln och andra aktiviteter även finns under resten av året. Detta håller 
även Pelle Sederkvist med om och tycker att 40-talisterna är en attraktiv målgrupp för 
Västervik i och med att de för det mesta har gott om kapital att spendera. Detta resonemang 
kan vi koppla till vad Tosun et al. (2007) anser, vilket är att en stad måste planera sitt 
shoppingutbud så att det stämmer överens med den image staden vill förmedla. De menar att 

                                                 
1 Double income no kids 
2 Wealthy healthy older people 
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genom att erbjuda shopping som passar en viss målgrupp kommer detta också att locka till sig 
den tilltänka målgruppen. Enligt Helena finns det gott om denna Nilsson målgrupp med äldre 
människor i Kalmar Län, vilket gör att Västervik inte behöver blicka långt bort geografiskt 
sett för att kunna se eller nå denna kapitalstarka målgrupp.  

Något som också är underrepresenterat i Västervik är affärsturismen, vilken är en mycket 
intressant målgrupp eftersom de ger intäkter under hela året.  

5.5.2. Invånare 

Fredrik Blom berättar att de tar emot alla som vill flytta till Västervik, men den målgruppen 
som kommunen marknadsför sig främst mot är de som början tycker om staden. 
Målgrupperna blir därför de som redan är återkommande besökare till staden och som ofta är 
unga familjer. Pelle Sederkvist framhåller att för en stad ska kunna utvecklas och locka nya 
invånare, företag och besökare måste staden visa att det finns rätt kompetens i staden, samt 
närheten till företagets kunder och potentiella kunder, fritidsmöjligheter, kvalitet och 
livskvalitet kring staden. Vidare berättar han att de kriterier som gäller för nya invånare är att 
det finns bra jobb, livskvalitet och bra kommunikation till jobbet. Florida (2005) framför 
samma aspekter som Pelle angående att städer som lyckas locka till sig målgruppen med 
begåvade människor även lockar till sig företag. Detta genererar till en ständig positiv 
utveckling för staden, med andra ord leder effektiv placemarketin till positiv ekonomisk 
välfärd. Thufvesson (2006) delar denna åsikt och förklarar att placemarketings primära mål är 
att skapa goda cirklar som ger god vinst till staden med dess invånare och företag genom olika 
strategiska satsningar inom och på staden.  

”Västervik är en jätteattraktiv boende ort men man måste ju försörja sig och finns det då inte 
tillräckligt med arbete på orten måste du kunna ta dig någon annanstans”.  

(Helena Nilsson) 

Helena Nilsson betonar att det för det mesta inte endast är en person som flyttar till en ny stad, 
vilket gör att en stad bör erbjuda arbeten till medflyttare också, vilket enligt oss ger en mycket 
bred målgrupp att inrikta sig emot. Pelle Sederkvist menar att för att locka kompetens till en 
stad bör staden tänka på att de inte bara lockar en invånare utan flera som staden måste ta 
hand om, som att barnen ska gå i skolan och att båda föräldrarna ska få jobb. Helena Nilsson 
berättar att Västerviks inflyttarservice arbetar med dessa områden och detta upplever hon som 
mycket positivt.  

För att flytta till en stad behövs även olika boendealternativ och en av fördelarna med 
Västervik och dess omnejd är enligt Fredrik Blom att det går att erbjuda mycket varierande 
boendeformer. Regina Laine framhäver dessutom att det ständigt byggs nya bostadsområden 
både i Västerviks stad samt i omnejden. Henrik Arnesson är dock av en annan uppfattning, 
han anser att det är mycket svårt att hitta boende i staden. Invånarna är enligt Thufvesson 
(2006) en av de viktigaste aspekterna av en stad att ta hand. Han menar vidare att det är 
viktigt att ständigt påverka dessa positivt, både nuvarande och potentiella invånare.  

Helena Nilsson berättar att i Kalmar län finns det gott om människor i åldern 55+, men de 
målgrupper som länet behöver är unga välutbildade personer som vill bilda familj. Vidare 
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framhävs det att trots att det finns många unga i länet, är näringslivets struktur ett problem 
eftersom det inte alltid finns jobb. Nu utvecklas det enligt Helena nya typer av företag i 
Västervik och att det har flyttat in en hel del yngre människor till Västervik. Detta är enligt 
henne väldigt positivt eftersom detta kan vara människor som driver egna verksamheter och 
föryngrar näringslivet, vilket det har funnits behov av i hela Kalmar län. Detta kan vi koppla 
till vad Levy och Weitz (2001) framhäver angående demografi och livsstilars påverkan av en 
stads företag. De menar att företag vill etablera sig i städer som passar deras krav på 
invånarna inom till exempel kompetens och demografi. De framhäver även att om antalet 
butiker och företag ökar i staden kan området uppmärksammas mer och blir därmed mer 
attraktivt för både invånare och shoppare. Ökar invånarna ökar i sin tur företagen och staden 
kommer in i en positiv utvecklingskedja, vilket är placemarketings mål. Levy och Weitz 
(2001) framhäver att familjernas utformning styr även vilka företag och handlare som 
etablerar sig i en stad. De menar att barnfamiljer lockar en typ av företag och 
höginkomsttagare en annan typ.  

Annika Boman delar Helenas åsikt angående den primära målgruppen, vilken är barnfamiljer. 
Denna målgrupp kan kopplas till vad Morgan et al. (2002) framhäver angående denna typ av 
målgrupp. Författarna anser att det är nödvändigt att dela upp en familjemålgrupp i 
undergrupper eftersom det finns flera olika behov inom en familj. Annika Boman berättar att 
barnfamiljer är den målgrupp som de arbetar mycket med, men även den vad hon kallar 
medvetna gruppen är en attraktiv målgrupp inom både turism och inflyttning. Denna 
målgrupp är enligt henne lite äldre människor med utflugna barn, som kan och är beredda på 
att spendera mer pengar än vad andra målgrupper gör. Solomon et al. (2006) framför att 
familjelivscykeln visar förändringar i behov av olika områden såsom lyxvaror och nöjen. De 
menar även att desto äldre människor blir, desto mer får denne i lön vilket ändrar 
preferenserna och köpbeteendet. Äldre människor värderar enligt författaren hemmet mera än 
de andra ålderklasserna.  

”Alla kommuner har en primär målgrupp, vilka är barnfamiljer. Det är egentligen inget 
målgruppsval, det är bara ett tecken på en stad kan och vill ha bra attraktionskraft.”  

(Per Ekman) 

Västervik skiljer sig inte från resten utav Sverige menar Per Ekman, utan alla kommuner har 
barnfamiljer som huvudmålgrupp när det gäller inflyttning av nya invånare. Han förtydligar 
att barnfamiljer egentligen inte är ett direkt målgruppsval, utan det är bara ett tecken på en 
stad kan och vill ha bra attraktionskraft. Per förtydligar även att hela marknaden består av 
dessa barnfamiljer och det är denna ”målgrupp” som alla Geobrands kunder vill ha, som till 
exempel Lidingö och Stockholms skärgård. Per Ekman säger att han i och för sig tycker att 
det är ett bra målgruppsval, problemet är att befolkningen i alla städer i Sverige har en stor 
mix av åldrar, vilket gör att kommunen vill vara attraktiv för alla dessa individer. Enligt 
Pooler (2003) har människor i olika åldrar olika preferenser och behov, vilket kan kopplas till 
vad Per Ekman tycker angående en familj som målgrupp. Han menar att en bred målgrupp 
som en familj kan vara svår att inrikta sig emot, eftersom alla behov och preferenser kan vara 
svåra att tillgodose. Grönroos (2007) nämner att kunder har mycket olika behov och 
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önskningar. Han menar att en organisation eller en stad inte kan tillgodose allas behov eller 
önskningar.  

5.5.3. Kompetensinriktad målgrupp 

Per Ekman säger att det är ett kunskapssamhälle vi lever i och att den viktigaste tillgången för 
företag i detta samhälle är duktig och kompetent arbetskraft. Han menar vidare att ett företag 
får tag i kompetent och kunnig arbetskraft genom att de etablerar sig i de städer där de duktiga 
och kompetenta människorna vill leva. Skärgården är av stor vikt för att locka attraktiva 
målgrupper till staden enligt Per Ekman. Vidare framhålls att en målgrupp kan vara duktig 
och kreativ arbetskraft, vilket gör att företag gärna vill slå sig ner i en ort som Västervik som 
har en tilltalande natur i och med skärgården. Per menar vidare att skärgård och 
attraktionskrafter i form av shopping kan vara viktiga för etableringar av det skälet att de är 
attraktiva för arbetskraften. Per poängterar att de olika målgrupperna för staden, med andra 
ord både invånare och företagare, hänger ihop på så sätt. Florida (2005) framhäver en 
liknande diskussion och menar att i en stad där utbildade och kompetenta människor finns, är 
en stad som kan utvecklas och växa. Detta leder i sin tur till den kedjereaktion vi har nämnt 
innan och som skapar ekonomisk välfärd. Florida (2005) menar även att de kompetenta 
människorna lockas till städer där det finns förutom bra arbetsmarknad möjlighet till ett 
kvalitetsfyllt liv. Pelle Sederkvist delar samma åsikt då han tycker att det är viktigt att det 
finns rätt kompetens i en stad för att kunna locka till sig nya invånare och företag. Pelle 
berättar om att när en stad ska locka kompetens, är det viktigaste att tänka på att det finns rätt 
arbete till invånarna. Detta kan kopplas samman med vad Levy och Weitz (2001) framhåller 
då de menar att en stad som har stor arbetslöshet inte attraherar nyetableringar eftersom det 
inte finns någon stark köpkraft i staden. Västervik jobbar inte med att locka till sig kompetens 
eller högutbildade personer enligt Fredrik Blom, men det är en viktig fråga inför framtiden 
tycker han.  

”Vi stödjer omvärldsenheten på högskolan för att få ut studenter i näringslivet i länet. 
Arbetsförmedlingen har också kört traineeprogram.”  

(Helena Nilsson) 

Fredrik Blom berättar vidare att de har börjat samarbeta med näringslivet inom dessa frågor 
och de företag han har varit i kontakt med vill att kommunen ska marknadsföra staden som en 
inflyttarort för kompetent personal. Han framhäver vidare att högskolecentrumet i staden, 
komvux och industrin arbetar med ett ”livslångt lärande” för att vidareutveckla människor och 
arbetskraft. Detta ligger nära det Rainisto (2003) framhäver i sin avhandling att 
placemarketing ska ha som mål att ta hand om, vårda och utveckla de naturliga och potentiella 
resurserna som finns i en stad, att utbilda arbetskraft till komptenta resurser för företagen. 
Thufvesson (2006) poängterar som vi har nämnt innan att placemarketings mål är nöjda 
invånare, vilket vi anser kan vara invånare med utbildning som har jobb eller studenter med 
en bra framtidsutsikt om att få jobb.  

Frederick Lindström upplever att de som är arbetslösa i Västervik är det på grund av att de 
inte har den kompetensen som behövs för att få jobb. Han upplever ett dilemma i och med att 
företag inte kan ta tillvara på den tillgängliga arbetskraften som finns när de vill expandera 
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vilket leder till att Västervik inte kan utvecklas. Västervik måste därför i hans ögon blicka utåt 
mot andra arbetsmarknader istället för att blicka inåt, vilket han upplever att kommunen gör 
nu. Detta är mycket viktigt enligt Florida (2005) eftersom en stad inte kan utvecklas om det 
inte finns kompetent och utbildad arbetskraft i en stad.  

Annika Boman betonar att de kan erbjuda en högskoleutbildning i Västervik vilket möjliggör 
kompetens till stadens företagare. Högskoleutbildningen gör enligt Annika att den outbildade 
skaran människor i Västervik kan bli mer kvalificerad och utbildad arbetskraft. Hon berättar 
även att många av dem som läser vidare i Västervik på högskolan där är nu i 30-årsåldern och 
redan har familj, denna förälder hade troligtvis inte läst vidare om han eller hon hade bott i en 
annan del av Sverige. Detta betyder enligt Annika att högskolan är en mycket stor tillgång för 
att locka både yngre och äldre människor till Västervik. Detta kan kopplas till vad som är sagt 
angående att den primära målgruppen. Genom att möta upp flera olika behov och även möta 
dagens annorlunda preferenser i och med olika livsstilar som Levy och Weitz (2001) samt 
Solomon et al.(2006) framhäver kan Västervik möta sin primära målgrupps behov av en 
vidareutbildning på ett bra sätt.  

”Tillgången till kompetent arbetskraft är mycket viktigt och då spelar dessa instanser en stor 
roll för stadens utvecklingsmöjligheter inom näringslivet… En företagsledare kan lika väl slå 

sig ner i en stad för att han själv vill bo där, som till exempel i Västerviks skärgård”.  
(Per Ekman) 

Instanser som rör utbildningar kan enligt Per Ekman locka företag till att etablera sig i en stad. 
Han menar även att tillgång till kvalificerad arbetskraft är mycket viktigt och att 
utbildningsinstanser spelar en stor roll för en stads utvecklingsmöjligheter. Han berättar även 
att i och med att Västervik är så bra på en viss teknik, det vill säga polymer och plastteknik, 
kan det verka logiskt att staden har bra utbildningar inom denna teknik, vilket lockar liknande 
företag att slå sig ner i Västervik i och med att de med behöver den speciella kompetensen till 
sitt företag.  
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6. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenterar vi resultatet från vår undersökning om Västervik och dess 
varumärke. Vårt syfte avser två inriktningar och vi redovisar dessa två delar var för sig. Vi 
grundar denna slutdiskussion på föregående kapitel.  

6.1. Syftet och frågeställningar 

Vårt syfte har två inriktningar, där den första delen behandlar hur handeln i Västervik kan 
utvecklas och den andra hur handeln kan integreras i varumärket. 

Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga hur den konsumentorienterade 
handeln kan utvecklas och integreras i varumärket Västervik.  

Syftet med denna uppsats grundar sig i Västerviks problem att förknippa staden med handel. I 
början av uppsatsen tog vi upp frågor som berörde detta problemområde för att få ett resultat 
som svarade på vårt primära syfte. Genom denna slutdiskussion kommer vi besvara dessa 
frågor. 

6.2. Varumärket Västervik idag 

Vi kan se att varumärket Västervik idag har många olika inriktningar som till exempel 
Visstaden, Skärgårdsstaden, Speedwaystaden och Plaststaden. Genom de intervjuer vi har 
genomfört uppfattar vi att de olika aktörerna i Västervik har haft svårigheter att enas kring en 
profil. Vi ställer oss tveksamma till om det är optimalt att en stad har flera olika inriktningar i 
sitt varumärke, eftersom detta möjligtvis kan skapa förvirring hos dem som marknadsföringen 
riktar sig emot. Vi förstår svårigheterna att enas om en gemensam profil eftersom det är 
många viljor som ska fram och detta beror på att det inte finns någon ägare till ett 
platsvarumärke. De olika inriktningarna i varumärket kan förklaras utav att de vill nå ut till 
olika målgrupper, exempelvis har speedwayen och visfestivalen sannolikt helt olika 
målgrupper. Orsaken till att de inte har lyckats enas kring en profil kan bero på att de inte vill 
riskera att förlora en målgrupp. Inför den bilden upplever vi att de olika inriktningarna inte är 
tillräckligt starka i sig själva, vi anser att de olika inriktningarna möjligtvis skulle kunna dra 
nytta av varandra under en gemensam profil och därigenom locka fler besökare året runt. Det 
har tagits fram en ny logotyp i Västervik (se bilaga 4) men denna fungerar inte fullt ut ännu. 
Vi anser att orsak till detta kan vara att den ännu inte är politiskt förankrad och därför inte 
används i all kommunikation.  

Flera olika inriktningar i varumärket kan vara förvirrande för invånarna i Västervik eftersom 
de inte vet vad varumärket står för, vilket i sin tur leder till att de inte bidrar till ett enhetlig 
”Word of Mouth”. Vad detta kan betyda i praktiken är att om invånarna inte vet vad deras 
stad står för, kan det vara svårt att få invånarna att känna sig stolta och nöjda över staden. 
Eftersom det är tillfredsställda invånare och även besökare som skapar ”Word of Mouth” är 
det viktigt med marknadsföring inom staden, särskilt placemarketing. Vi anser att ”Word of 
Mouth” är en av de viktigaste och mest trovärdiga marknadsföringskanalerna. Om det då inte 
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finns en enhetlighet i budskapet stärker detta inte varumärket. Vi ser dock att de försöker att 
få ett samlat marknadsföringsbudskap genom att Västervik valt att satsa på de naturliga 
förutsättningarna i staden, det vill säga livskvalitet och skärgård.  

”… vi har koncentrerat oss på att sälja in det goda livet…” 
(Fredrik Blom) 

Västerviks kommun har nu koncentrerat sig på att sälja in ”det goda livet” för att locka 
invånare till staden. Detta koncept upplever vi som diffust eftersom det goda livet är mycket 
individuellt och livskvalitet kan en person hitta nästan var som helst. En person som har de 
preferenser som stämmer överens med vad Västervik erbjuder kan lockas av detta, men 
antalet städer som erbjuder liknande möjligheter är många och därför är konkurrensen om 
invånare stor. Den målgrupp som de inriktar sig mot är främst barnfamiljer och detta gäller 
inom alla marknadsföringsområden, med andra ord ingår både turism och invånare. En bred 
målgrupp kan vara positiv i den bemärkelsen att de inte exkluderar någon i sin 
marknadsföring, men är det rimligtvis så att det målgruppsarbete som finns i Västervik är för 
diffust och mångfacetterat? Vi anser att det går att använda sig utav livskvalitet för att locka 
barnfamiljer till Västervik, men för att lyckas med detta vill vi se att de definierar vad 
livskvaliteten är i staden samt att de integrerar detta budskap med ytterligare en faktor, 
exempelvis handel. Målgruppen som de inriktar sig till, barnfamiljer, består utav flera 
individer som alla har olika behov och preferenser som ska tillgodoses. Detta anser vi kan 
kopplas till en stads utbud av handlare och varor, samt att utbudet bör vara stort och varierat 
för att kunna attrahera flera målgrupper. Vi tycker att barnfamiljsmålgruppen är bra i och med 
att den täcker många demografiska aspekter, men detta innebär att det bör finnas en strategi 
för hur hela familjens behov ska tillgodoses. Vi kan utifrån vår undersökning inte se att det 
finns ett tydligt målgruppsarbete i Västervik, vilket är något som vi tycker att de kan förbättra. 

6.3. Utveckling av handel 

Västervik har utvecklats mycket sedan Electrolux lades ner. Denna utveckling beror enligt 
kommunledningskontoret bland annat på de naturliga förutsättningarna som Västervik 
besitter, som till exempel skärgården. En del i denna utveckling är att kommunen har fått ett 
positivt inflyttningsöverskott för första gången på 40 år. Vi upplever dock inte att de naturliga 
förutsättningarna kan ses som en förklaring till varför Västervik just nu har ett positivt 
inflyttningsöverskott. De naturliga förutsättningarna som finns i Västervik har inte 
uppkommit nu, utan de har alltid funnits. Vi tycker att kommunen istället noggrant bör 
analysera vilka faktorer som ligger bakom utvecklingen för att kunna ta vara på denna 
kunskap även längre fram. Vi menar att Västerviks starka utveckling har sitt ursprung i en 
allmänt stark konjunktur som har pågått i Sverige de senaste åren. Vi förstår givetvis att det 
ligger fler faktorer bakom Västerviks tillväxt, men går det inte att använda de naturliga 
förutsättningarna som huvudargument för att förklara tillväxten enligt oss. En ökning av 
invånare i en stad kan innebära att staden kan komma in i en positiv utvecklingskedja där 
denna ökning drar med sig utvecklingar inom andra områden, som till exempel 
handelsföretag. En etablering av ett handelsföretag kan leda till att fler liknande företag också 
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etablerar sig i staden vilket vi tror kan ha varit anledningen till att handeln i Västervik har 
utvecklats över förväntan.  

Handeln i Västervik har under de senaste åren utvecklats mycket genom de externa 
handelsområdena. Vi ser att Västervik har lagt mycket resurser på dessa externa 
handelsområden, vilket kan vara positivt då stora handelskedjor ofta vill etablera sig i 
köpcentrum. Om de stora kedjorna väljer att etablera sig i köpcentrumen kan bilden av 
Västerviks centrumkärna ändras eftersom det då ges plats för en annan typ av handel inne i 
centrum. Ett förslag på en annan typ av handel kan vara mer genuina och personliga butiker. 
Ett sådant centrum kan enligt vår uppfattning öka sin attraktionskraft och tillsammans med 
den externa handelns dragningskraft kan detta användas i marknadsföringssyfte för att locka 
shoppingturister till staden.  

Den satsning som görs i och med Holiday Club innebär att staden kan komma att utvecklas 
och ge en året-runt-turism. Vi anser att en etablering av Holiday Club kommer att öka 
efterfrågan på stadens utbud av handel året runt vilket kan anses som positivt. Detta kan vara 
problematiskt i nuläget eftersom vi har kommit fram till att konkurrensen i Västervik präglas 
utav att vara undernärd men med inslag av den mättade graden av konkurrens. Detta innebär 
för Västervik är det många handelsföretag som vill etablera sig men på grund av platsbristen 
som råder i staden är detta inte möjligt. Vi tycker att detta innebär att efterfrågan på handel nu 
är större än utbudet, vilket har bidragit till att Västerviksborna åker till andra orter för att 
shoppa. Detta tycker vi tyder på att handeln i Västervik troligtvis kan utvecklas mer men detta 
bör ske med försiktighet och eftertanke för att staden inte ska få den övermättade graden av 
konkurrens.  

De externa köpcentrumen kan upplevas som stora konkurrenter till centrumhandeln eftersom 
de slåss om samma kunder. Vi upplever att konkurrens mellan handelsområden inom en stad 
är något positivt eftersom de tillsammans har ett brett utbud av handel som kan kommuniceras 
till alla kunder, även dem utanför staden. Vi ser att trots att det finns en konkurrens inom 
staden har de en stor nytta av varandra för att öka attraktionskraften för handelsstaden 
Västervik. Vi tycker att det är mycket viktigt att hålla de olika handelsområdena vid liv, 
genom till exempel olika events och planläggningar, detta för att inte skapa kannibalism. Vi 
tycker att det är en stor tillgång att ha en mysig centrumkärna i en stad, vilket Västervik har. 
Vi tycker att det är en tillgång på grund av att ett centrum kan erbjuda en känsla som är 
kopplad till staden. Västerviks centrum ligger i anslutning till vattnet, vilket är ett av de 
kärnvärden som staden vill förmedla.  

”… det är viktigt att aktörerna och intressenterna gemensamt kan profilera sig för att de ska 
kunna jobba med en effektiv platsmarknadsföring.” 

(Per Ekman) 

Vi kan se att det är svårt för Västerviks Handel att konkurrera med de externa 
handelsområdena eftersom föreningen består av flera intressenter och många olika viljor, 
vilket försvårar gemensamma beslut. För att kunna utveckla handeln i centrumet tycker vi att 
det borde finnas ett nära samarbete mellan föreningen och Västerviks kommun. Vi ser att 
Västervik har en stor potential att utvidga handel i centrum då det finns flera outnyttjade 



71 

 

lägen, exempelvis vid hamnområdet. Vi har fått uppfattningen att det har tillåtits flertalet 
tveksamma etableringar i staden som drar ner på attraktionskraften, ett exempel är att apoteket 
ska flyttas till det attraktivaste läget i staden vid hamnen. De mest attraktiva lägena i en stad 
är enligt oss där synlighetsaspekten är störst, vi har fått bilden att det är dåligt skyltat i 
Västervik. Vad detta i praktiken kan betyda är att synlighetsaspekten minskar och detta kan i 
sin tur påverka en besökares mentala bild utav Västervik. Vi tycker att de externa 
handelsområdena är väl synliga från vägen, vilket vi upplever som bra och detta är en viktig 
synlighetsaspekt. Något negativt är däremot infrastrukturen i och med vägarna kring de 
befintliga handelsområdena. Vi har fått uppfattningen att vägarnas betydelse i kvalitet och 
planering är minst lika viktiga som synlighetsaspekten för att en shoppare ska få en positiv 
mental shoppingbild.  

6.3.1 Betydelsen av utveckling av handel 

Handel är idag ofta förknippat med förströelse men vi har sett att det finns en djupare mening 
med att utveckla handeln. Placemarketing, eller platsutveckling som det även kallas, har som 
mål att skapa nöjda invånare och företagare, samt att locka besökare till staden, något som kan 
uppnås genom att utveckla handeln. För att göra dessa målgrupper nöjda och locka besökare 
till Västervik kan de satsa på att erbjuda upplevelser och så kallat pluskantsutbud, där handel 
och skärgård kan ingå.  

Handel är inte bara ett nöje utan det bidrar också med många positiva effekter till staden. 
Exempelvis kan handeln locka arbetskraft, skapa arbetstillfällen och intäkter till staden eller 
regionen. Vi upplever att handel kan ses som en basservice till invånarna i Västervik, dessa 
står för den största delen av shoppingen och konsumtionen i staden. Vi tycker att om inte 
handeln utvecklas kan detta möjligtvis skapa missnöjda invånare, som troligtvis åker till andra 
orter för att shoppa. Detta leder till att de inte spenderar pengar i Västervik och därmed får 
inte staden några större intäkter från handeln.  

6.4. Integrering av handel i varumärket 

I dagsläget är Västervik inte starkt förknippat med handel men en ökad satsning på handel 
skulle leda till att handeln blir allt mer integrerat i varumärket.  

”Västerviks varumärke står för Skärgården, segling, öar, naturen 
 och kulturen. Främst naturen.” 

(Pelle Sederkvist) 

Vi anser inte att handel ska vara den primära inriktningen i varumärket Västervik utan vi 
tycker att det arbete som påbörjats kring att få skärgården som grundläggande budskap i 
varumärket är bra. Vi menar dock att det inte räcker att endast satsa på skärgården eftersom 
det finns många städer som kan erbjuda detta, som till exempel Stockholm, Karlskrona och 
Strömstad. Det vi upplever som unikt för Västervik är att de är en småländsk skärgårdsort 
med stort handelsutbud. Denna image kan stärkas ytterligare genom att utveckla handeln ännu 
mer.  
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Figur 2, Västerviks samband mellan handel och turism.  
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Genom att erbjuda andra upplevelser utöver skärgården till besökare, som vi uppfattar som 
den primära attraktionen, kan detta bidra till att locka fler besökare till Västervik. Vi har 
genom vår undersökning fått fram att shopping i dagens samhälle kan ses som ett nöje och en 
upplevelse. Vi upplever därför att handel kan användas för att locka människor till Västervik, 
vilket möjligtvis kan ske om handel integreras i varumärket. Vi tycker att den största 
upplevelsen Västervik kan erbjuda besökarna inom handel är shoppingen i centrum och 
främst vid lägena nära hamnen.  

Vi anser att centrumhandeln bör vara den sekundära attraktionen i Västervik eftersom de där 
kan kombinera den pittoreska staden med ett annorlunda och genuint shoppingutbud. Vi 
tycker att Västerviks satsning med inriktning mot skärgård är en bra övergripande strategi 
eftersom skärgården går att kombinera med många andra attraktioner, som handel och 
visfestivalen. Andra attraktioner som finns i regionen, exempelvis Loftahammar och 
Gamleby, ser vi som den tredje typen av attraktioner vilka upptäcks när turisten är i Västervik. 
Dagens satsning på handel sker mest på de externa handelscentrumen, vi upplever att dessa 
områden inte erbjuder någon Västervikskänsla och de kan ses som mycket opersonliga med 
ett utbud som besökarna kan hitta var som helst i Sverige.  

När marknadsföringen sker till shoppingturister måste givetvis hela Västerviks 
shoppingutbud, med både extern och internhandel, kommuniceras. En upplevelse som kan 
användas för att locka till sig turister är shopping eftersom detta allt mer ses som ett nöje. 
Shoppingturister är en helt ny målgrupp för Västervik och denna målgrupp är inte heller 
begränsad till sommarmånaderna eftersom shoppingen finns tillgänglig året runt. En 
turismsäsong som sträcker sig över hela året bidrar till positiva effekter för staden eftersom 
det skapar mer arbetstillfällen och mer inkomster till kommunen när turisterna spenderar 
pengar i staden.  

6.4.1. Samband mellan handel och turism 

I Västervik är själva staden och de tillgångar som finns i form av skärgården, en attraktion för 
att locka turister. Vi anser även att själva handeln och det handelsutbud som finns i Västervik 
är en attraktion som kan locka besökare till Västervik. Vi har utifrån Cronholm och 
Bergströms (2005) modell hittat gemensamma nämnare mellan handel och turism i Västervik 
som bidrar till en positiv shoppingturism. Dessa gemensamma nämnare finns presenterade i 
nedanstående modell (se figur 2). 
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Det som förbinder handelsläget med turismens attraktion är skärgården i Västervik. Både 
handeln och turismen gynnas utav att finnas vid skärgården, eftersom den har en naturlig 
attraktionskraft i sig.  

Marknadsföringen från handeln och turismkommunikationen har alla dessa gemensamma 
nämnare. Exempelvis kan Västerviks Handel genom sin marknadsföring av handel även locka 
turister. Denna marknadsföring och kommunikation kan även komma från den gemensamma 
nämnaren invånarna, genom positiv ”Word of Mouth”.  

Aspekterna personal och service kan påverkas utav alla dessa nämnare, som till exempel 
genom god placemarketing som har som mål att göra alla invånare, företagare och besökare 
nöjda. Det som förenar inkomst/befolkning med marknadsföring från turism är att 
marknadsföringen ska gå ut till de köpkraftiga invånarna och därigenom skapa inkomster för 
handeln och befolkningen.  

Utifrån modellen tycker vi att Västervik ska satsa på alla dessa aspekter och gemensamma 
nämnare eftersom många av de aspekter som finns i modellen påverkar varandra. Handel är 
en service som turister efterfrågar, invånarna är viktiga för att kunna erbjuda handel till 
turisterna. Detta är något som är positivt för staden eftersom en ökad efterfråga på service 
leder till fler arbetstillfällen, något som ses som positiv aspekt inom placemarketing.  

6.5 Utvecklingsområden 

Vi tycker att de ska behålla sin primära inriktning som skärgårdsstad, men en sekundär 
inriktning och attraktion i Västervik bör vara handel. Detta för att få staden och 
turismnäringen att utvecklas. För att kunna utvecklas kan Västervik satsa på marknadsföring 
med inriktning mot handel under hela året för att skapa en shoppingturism som också bidrar 
till stadens utveckling genom handel.  

Ett gemensamt arbete med tydliga mål är vad vi upplever som mycket viktigt för att skapa ett 
enhetligt budskap utåt i marknadsföringen, särskilt inom placemarketing. Vi anser att grunden 
till att lyckas med placemarketing är ett samarbete mellan en region- eller stads alla 
avdelningar, som till exempel kommunen, turistbyrån och näringslivet. Vi har sett att de har 
börjat med ett sådant samarbete i Västervik, vilket kan ge bra förutsättningar för 
placemarketing.  

Vi tycker att handeln i Västervik själva måste marknadsföra sig och inte förlita sig på att till 
exempel kommunen gör denna kommunikation åt dem. Vad vi anser är mycket viktigt inom 
denna marknadsföring från handeln är att den går i linje med stadens övergripande 
marknadsföringsprofil, vilket gör att budskapet utåt inte spretar åt flera håll. Ett sätt att göra 
detta är att arbeta med samma logotyp och kärnvärden.  

För att en stad ska kunna skapa en tydlig profil anser vi att alla de avdelningar som arbetar 
med placemarketing, tillsammans ska komma fram till vilka stadens primära samt sekundära 
attraktioner är och utifrån dessa skapa en profil som innehåller dessa attraktioner. I Västerviks 
fall kan detta resonemang innebära att alla de gemensamma nämnare, som vi tog fram i 
modellen (se figur 2), skulle kunna integreras i profilen.  
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Vi tycker att Västerviks största tillgång, förutom skärgården, är centrumkärnan. Det finns 
dock utrymme för förbättringar även här. Är det möjligtvis så att Västervik kan ta tillvara på 
de attraktiva lägena som de har? Som vi tidigare nämnt angående hamnområdet finns det 
enligt oss flera attraktiva handelslägen som verkar outnyttjade.  

Vi upplever att centrumkärnan kan fräschas upp och förbättras genom att öka 
synlighetsaspekten för butikerna i centrum. Möjligtvis kan flaggspel och andra dekorationer 
användas för att tydligt knyta ihop de olika shoppingstråken, vilket kan göra det lättare att 
hitta i staden och öka tillgängligheten till butikerna.  

En fortsatt satsning på handel kan enligt oss innebära ytterligare utveckling för staden och 
handeln. Vi tror att om Västervik ökar sin satsning på handel kan detta stärka varumärket, 
eftersom detta öppnar upp för en längre och bredare turismsäsong.  

Denna slutdiskussion har utmynnat i följande resonemang som även presenteras som vårt 
resultat. Detta tillsammans med vår slutdiskussion svarar på vårt syfte. 

6.6. Slutord 

Vi har genom vår undersökning kommit fram till att utveckling av handel kan ske på flera 
sätt, som till exempel genom att vända sig till nya målgrupper, såsom shoppingturism som är 
en målgrupp vilken Västervik inte har haft en tydlig fokus på innan. Denna nya inriktning kan 
leda till att handeln kan skapa en året-runt-turism i Västervik. Utveckling kan även ske genom 
att handeln blir mer upplevelserik för både invånare och besökare, vilket kan öka 
kundtillströmningen och tillgodose fler kundbehov. Ett tredje sätt att utveckla handeln är att 
öka utbudet av butiker för att skapa större plats i kundernas medvetande.  

Vi tycker att en integration av handel i varumärket kan ske genom ett gemensamt 
profileringsarbete där representanter från handeln medverkar. Genom att handeln utökas och 
utvecklas kommer den att ta större plats i staden och i invånarnas och turisternas medvetande. 
Eftersom det är i kundernas medvetande som ett varumärke skapas, är det kundernas mentala 
bild utav staden som måste påverkas för att en integration av handel ska kunna ske.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

o Bakgrund  
o Vad finns det för svagheter och styrkor i allmänhet i Västervik? 

Varumärke 

o Vad tycker du Västervik står för?  
o Många inriktningar 
o Tycker du det är Viktigt att arbeta med staden som ett varumärke, varför? 
o Viktigt att arbeta med kommunen som varumärke? 
o Vilken image och profil tycker du Västervik bör inrikta sig mot? 
o Tycker du det är möjligt att integrera handel i varumärket? 

Platsmarknadsföring 

o Hur tycker du Västervik marknadsförs, hur borde staden marknadsföras? 
o Skillnad i marknadsföringen? Mot invånare – turister? 
o Hur lockas företag? Butiker 
o Viktigt med gemensam marknadsföringen? 
o Hur ser arbetet ut för att behålla högutbildade personer inom staden? 

Turism 

o Hur ser förhållandet ut på det som satsas på turism och vad staden får tillbaka?  
o Vad finns det för möjligheter att bredda turismsäsongen över hela året?  
o Turisternas mål för vistelsen i Västervik, shopping eller något annat? 
o Mer handelsinriktad stad, känsligt för turismnäringen eller en fördel? 

Handel 

o Fördelar och nackdelar? Ska handeln utvecklas, hur? 
o Betydelsen av handel i Västervik? 
o Tycker du att begränsade parkeringsmöjligheter och trafik påverkar handeln?  
o Vad betyder handeln utanför stadens centrum för Västervik? 
o Skulle handeln i Västervik kunna visas upp mer i marknadsföringen?  

Målgrupper 

o Vilka består Västerviks kundkrets utav? Familjer? Singlar?  
o Finns det olika typer av målgrupper? 
o Skiljer sig marknadsföringen åt mellan olika målgrupper? 
o Vilken målgrupp tycker du passar bäst för Västervik? Varför? 
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Bilaga 2. Intervjuer 
 
Intervju med Fredrik Blom 2008-04-29 
 
Bakgrund och arbetsuppgifter? 
Organisationen är uppbyggd på så sätt att vi har flyttat från turistbyrån och då arbetade vi mer 
ihop med dem som arbetar med marknadsföringsfrågor och nu arbetar vi mindre med detta. 
Det finns två avdelningar som arbetar med marknadsföringsfrågor. Den ena är turistbyrån 
vilken arbetar främst mot turister och den andra är sakområde marknadsföring och profilering 
som bland annat arbetar med inflyttarfrågor – inflyttarservice. I den mån jag arbetar med 
marknadsföring hjälper jag till på de befintliga avdelningarna.  
 
Anser du att det är viktigt att arbeta med staden som ett varumärke? 
Ja verkligen, det är nästan nödvändigt, det finns ju en konkurrens från andra kommuner hela 
tiden. Allt vi gör på ett kommunledningskontor skapa tillväxt skapande verksamheter för 
kommunen.  
 
Hur lockas nya företag? 
Detta är inte riktigt vår avdelning, utan denna fråga har vi hyrt ut till Västervik Framåt. Man 
kan säga att för ca ett år sedan samlade vi ihop oss bestämde oss för att vårt konkurrensmedel 
gentemot andra kommuner ska vara livskvalitet. Vi måste trycka hårt på detta och det kan 
vara livskvalitet under ett par semesterveckor eller resten av livet.  
 
Vad skulle du säga är den största tillgången för Västervik? 
Det går att ha ett väldigt bra liv i Västervik, och man påverkas positivt av att ha det vacker 
omkring sig. Det är ett väl fungerande samhälle med vettig infrastruktur och fungerande 
omgivningar. 
 
Vad står Västervik för? 
Vi har famlat genom åren med vad varumärket ska laddas med. Är vi en visstad eller är vi en 
evenemangsstad eller skärgårdsstad. Där vi har koncentrerat oss på att sälja in det goda livet 
där alla dessa aspekter är en del.  
 
Vad syftar ni på när ni pratar om Västervik, staden eller kommunen? 
Vi är en väldigt stor kommun och relativt många stora tätorter. Det finns iallafall tre orter till 
med över 1000 invånare och det är ovanligt, så där har vi ett annat problem där andra 
kommuner måste känna att de är delaktiga så att inte bara Västerviksstad utvecklas för sig 
själv. Jag tror att det är svårare för andra aktörer än för kommunen att vara tydliga i vad som 
åsyftas, kommunen eller staden. När vi från kommunens sida pratar om Västervik är det i 99 
% av fallen kommunen vi menar. Jag tror framför allt att det mest är personer utifrån som kan 
uppfatta att vi ibland pratar om staden Västervik när vi egentligen pratar om kommunen.  
 
Arbetar ni något med den nya grafiska profilen? 
När det gäller kommunen som myndighet som ska kommunicera saker utåt har vi en särskild 
kommunal grafisk profil där kommunvapnet ingår. Den profil som turistbyrån använder, 
besöksnäringsprofilen kallar vi den, använder vi när vi vänder oss till mottagare av 
kommunikation som är utanför staden. Denna grafiska profil är inte politiskt förankrad och 
den har skapat debatt, för det är många politiker som inte förstår vad vi ska ha den till för de 
tror att vi redan har bytt profil. Den ursprungliga profilen är förankrad i kommunfullmäktige. 
Jag tror däremot att det är viktigt att en stad och kommun som besöksmål och som 
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marknadsföringsaktör har en gemensam profilering som man samlas kring som ger en 
igenkänningsfaktor hos mottagaren. När det gäller sådant som inte är turistiskt har vi inte 
något riktigt bra arbete, där ligger vi efter och vi måste börja agera ihop med företagen.  
 
Vi har en strategisk plan som är vårt styrdokument där det slås fast att vi ska ha ett 
inflyttningsöverskott på 250 personer per år. Senast låg vi på ett överskott på ca 60 personer 
och det är första gången sedan Västervik blev en storkommun på 70-talet som vi växte.  
 
Hur tror du det kommer sig att det är fler som flyttar in just nu? 
Det är högkonjunkturen och de naturliga förutsättningarna vi har med attraktiva villatomter. 
 
Hur skulle man kunna göra för att förknippa Västervik mer med handel? 
Vi hade kunnat ta med det mer i våra befintliga marknadsföringskanaler. Jag är själv med i 
olika marknadsföringsgrupper där Västerviks Handel sitter med och ju mer man pratar samma 
språk och ju mer aktiviteter man gör tillsammans desto mer får man fram budskapet. 
 
Handelns utveckling 
Den utveckling som har varit de senare fem åren i Västervik tror jag inte att någon har räknat 
med. Både i staden som inte innehåller några tomma affärslokaler och de externa affärerna, 
dessutom finns det planer på ytterligare handelsområden. 
 
Många verkar vara förvånade över utvecklingen.. 
Jag är inte förvånad men det beror på jag är ganska nyinflyttad och har alltid tyckt att 
Västervik har haft regionens kärna. Det är inte konstigt att det har etablerats mycket företag 
eftersom det finns ett stort upptagningsområde. Shoppingturismen med besök som är utan 
övernattning är en viktig del i besöksnäringen.  
 
Platsbristen i staden 
Det finns ju inga lediga tomter i centrum, och vi har en väldigt tät stadskärna, vilka är en del 
av mysigheten med centrum. Det är då naturligt att man etablerar stora handelsområden vid 
exempelvis infarterna när det inte finns plats närmare centrum. 
 
Tror du det blir konkurrens mellan handelsområdena och centrum? 
Man pratar ofta om det så klart. Det är en allt naturligare utveckling att de stora kedjorna 
hamnar i köpcentrum. Det förändrar också bilden av centrum där det istället kanske blir mer 
exklusiva boutiquer och caféer en annorlunda shopping och det blir en dragkraft som blir 
gynnsam för alla. Alla butiker kanske inte går att bedriva i stadskärnan, men det är inget som 
ingår i mina arbetsuppgifter. Jag skulle tro att konkurrens inom handel i en stad kan vara 
väldigt gynnsamt, kanske inte för de enskilda handlarna som kanske måste flytta på sig. Vissa 
typer av affärer som kräver att man kommer nära med bilen kanske inte behöver finnas i 
stadskärnan.  
 
Vad tycker du om trafiken och parkeringsmöjligheterna i centrum? 
Ibland blir man lite hemmablind och man kan tycka att det är lite risigt. Vi som jobbar mitt i 
staden kan tycka det kan vara jobbigt mitt i sommaren, men jag tror inte att man upplever att 
det är svårt att hitta parkering som besökare.  
 
Vad tycker du om kommunikationerna till och från Västervik? 
Det är en av de frågarna vi arbetar mest aktivt med. Vi har två stora projekt förutom våra 
vanliga löpande verksamheter och det är Holiday Club som vi tror ska gynna staden mycket 
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och det andra är infrastrukturen. Vi vill hålla vår järnväg vid liv och vi vill få till stånd 
utbyggnad av E22:an. Detta är frågor som vi måste lösa på sikt och vi måste jobba aktivt för 
att folk ska förstå att det är viktiga frågor. Idag går det fem tåg om dagen till Linköping med 
en restid på cirka två timmar vilket innebär att det inte är pendlingsavstånd dit. Det är ett 
problem och det har tagits fram en plan från banverket på vilka åtgärder som måste 
genomföras för att få ner tågtiden till under en timme och detta ska kosta 2,3 miljarder och det 
är väl egentligen ingen som tror att staten kommer att betala det till vår järnväg. Vi har då 
istället börjat se på andra alternativ. Västervik är en av de enda orterna i södra Sverige som 
inte har pendlingsavstånd till någon annan kommun. Vi är en egen arbetsmarknadsregion och 
sådana regionen behöver speciellt stöd vid lågkonjunktur. Många trodde att nerläggningen av 
Elektrolux skulle få förödande konsekvenser men det fick det inte. Många blev arbetslösa 
men många av dem har nu fått nya jobb. Tomma lokaler har blivit en grogrund för nya företag 
och handel.  
 
Vi försöker att prata om handeln i de marknadsföringskanaler vi har men det är inte vår 
uppgift som kommun att marknadsföra handeln. Det är lite upp till näringslivet själv att göra 
det., men också i samarbete med vår turistbyrå.  
 
Turismen är väldig koncentrerad till sommaren, hur kan turismsäsongen breddas? 
Här kommer Holiday Club in och blir en väldigt viktig aspekt. Vi har kollat mycket på hur 
Åre har arbetat, de gick ifrån att vara en vintersemesterort från december till mars till att 85-
90% beläggning året runt. Det förra kommunalrådet i Åre sa att innan detta öppnade fanns det 
möjligtvis en öppen restaurang året runt och betydligt fler under ”säsongen”. Nu efter att 
Holiday Club har öppnat är ungefär hälften av restaurangerna öppna, och det medför att 
samhället inte dör under sommaren och hösten. Västervik är lite för stort för att bara vara ett 
sommarsamhälle eftersom det ändå bor 30 000 personer här som ska handla och använda 
infrastrukturen. Vi har siktat in oss på att ha en året runt besöksnäring genom Holiday Club. 
De arbetar med att anläggningen i sig ska vara ett besöksmål med olika aktiviteter, men de 
som är på plats genererar business till andra också. Man siktar också på många affärsturister 
men också på aktiva familjer som har intresse av semester aktiviteter och då tycker jag att det 
ligger nära den normala målgruppen som finns under sommaren. Holiday Club har ett 
lyckosamt koncept i flera olika länder och de vet att om man etablerar anläggningen på rätt 
sätt så fungerar konceptet nästan var som helst i världen. Kommunen har satsat mycket pengar 
i det här projektet, det finns ett kommunfullmäktigbeslut om att satsa 140 miljoner kronor 
utav skattemedel och ytterligare 20 miljoner kronor av avgiftskollektivet, totalt 170 miljoner 
kronor. Holiday Club ska vara klart 2010 eller 2011. Det är inte helt klart att det blir av 
eftersom naturvårdverket har överklagat.  
 
Det finns ingen egentligen plan B. Personligen tror jag att när regeringen tittar på effekterna 
som det här ska ge till ett samhälle som Västervik tror jag att regeringens samlade bedömning 
blir att det kommer att kosta lite natur men att för utvecklingens skull kommer det här att gå 
igenom. 
 
Flygplats 
Det finns lite utvecklingsplaner för flygplatser. Det finns en plan på att starta en airpark. 
Holiday Club har inte ställt något krav på en utveckling av flygplatsen.  
 
Målgrupper – inflyttning 
Vi tar emot alla som vill flytta hit. De vi marknadsför oss främst mot är de som från början 
tycker att det redan är en fin stad. Så om vi marknadsför oss mot de som är turister så har de 
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redan en känsla för staden. Unga familjer i etableringsfasen är vi mest intresserade av att dra 
hit 
 
Finns det något arbete för att locka hit utbildade personer? 
Det finns inget enhetligt arbete med det, det är en viktig fråga inför framtiden. Där har vi 
börjat samarbetat en hel del med näringslivet, de vill verkligen att vi ska marknadsföra staden 
om en inflyttar ort för att få hit kompetent personal som vill stanna här. Man arbetar ihop med 
högskolecentrum som är kommunägt, där arbetar man med komvux och industrin och arbetar 
med ett slags livslångt lärande där man kan vidareutveckla sig. I tidningen utkik berättar vi 
om allt bra som sker i Västervik.  
 
Vad finns det för nackdelar med Västervik? 
Jag tycker infrastrukturen är en stor nackdel. Vi ligger i en isolerad del av Sverige, det är 
negativt. Även kommunytans storlek är problematisk. Det är svårt att få en så stor kommun att 
få alla att känna sig delaktiga. Fördelarna med att ha en stor kommun är att det går att erbjuda 
mycket varierande boendeformer. Förbindelserna är dåliga mellan orterna i kommunen.  
 
Intervju med Annika Boman 2008-04-29 
 
Västervik framåt: 
Västerviks kommun har valt två profilområden som de anser är extra viktiga att utvecklas i 
och det är besöksnäring, där till exempel handeln ingår och det andra profilområdet är inom 
det marina, tillverkning och service. Dessa profilområden är utifrån kommunens och stadens 
förutsättningar, eftersom de ligger utmed vattnet, som turistmål och traditionen med 
båttillverkning där även servicen med båtar är viktig. Västervik Framåt har fått in bidrag från 
NUTEK för att jobba inom dessa profilområden. 
 
Det senaste året har Västervik framåt jobbat mycket med etableringar inom handel och nya 
handelsområden, där kommunen har planlagt flera nya områden utanför Västerviks centrum 
för att locka fler besökare. I centrum är det platsbrist och det begränsar handelns utveckling 
där. Det är viktigt att ha en balansgång mellan handeln i centrum och handeln utanför, vilket 
annars kan leda till negativa trender inom handeln i Västervik. Jag inte har så mycket kunskap 
om Holiday Club etableringen. Det är mestadels kommunen som planlägger och planerar hur 
denna process ska gå till. Holiday Club kommer att ligga i nära anslutning till staden och 
kommer att ge en mycket positiv utveckling för staden och kommunen. Lysingsbadet är idag 
en av Sveriges största semesteranläggningar, vilket redan lockar mycket folk, men med hjälp 
av Holiday Club kommer staden utvecklas mycket mer inom besöksnäringen.  
 
Varumärket 
Västervik har många inriktningar i sitt varumärke som till exempel visstaden, plaststaden och 
skärgårdsstaden. Förknippningen plaststaden är egentligen förknippad med det marina, 
eftersom de flesta plastföretagen i Västervik är inom båtindustrin och är underleverantörer till 
båttillverkare. Inom plastindustrin har staden många personer med stor kunskap och 
kompetens inom detta område.  
 
Hur uppfattas stadens varumärke och ska det förmedla?  
Peter: Västervik framåt har gjort en stor undersökning bland näringsidkare där de tog reda på 
hur de uppfattade olika saker och tyckte om Västervik. Därefter gjordes ett destinationsarbete 
där de försökte få fram vad Västerviks kärnvärden var, resultatet som de fick fram var mycket 
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fokuserat på skärgården och det marina. Därifrån har de försökt bygga och skydda denna 
marina koppling till staden genom att skapa ett nytt profilprogram. 
 
Annika: Efter undersökningen var gjord togs det fram resurser för att skapa ett gemensamt 
profilprogram där Västerviks kommun kunde marknadsföras, där man kunde identifiera sig 
som både Västerviks kommun men också som företagare i Västerviks kommun.  
 
Peter: Profilen ska förmedla hela destinationen Västervik och ska användas i många olika 
syften, som till exempel produkter till besöksnäringen och inom områden som 
kompetensförsörjning där de ska locka nya invånare att flytta till Västervik. Det är ett 
långsiktigt arbete med den nya profilen och det kan ta några år att fylla den ordentligt så att 
alla känner igen den och förknippar den med många olika saker. Annika förtydligar att det är 
väldigt viktigt att veta vad varumärket Västervik står för idag, om det står för det ska eller är 
planerat att stå för. Nu är Västervik mycket förknippat med sommaren och det är något som 
de vill förändra så att det Västervik kan stå för något året-runt både som destination och 
boende. Turismen kan breddas till en året-runt säsong i och med Holiday Club som kan 
erbjuda skidmöjligheter, golf och bowlinghall. Lysingsbadet kommer även att utöka 
verksamheten och försöka vara med i den utveckling som Holiday Club kan medföra 
 
Marknadsföring 
Tidigare marknadsfördes bara enskilda arrangemang som hände i Västervik men de märkte att 
besökarna kallade evenemanget för ”evenemanget i Västervik” eller ”Västerviksdagarna” när 
det egentligen är exempelvis Mc-dagarna. Detta har lett till att Västervik står överst och väl 
synligt i all marknadsföring om events i staden eller kommunen. Detta gäller även för mindre 
orter runtomkring för det är Västervik som är mest känt i området och det är staden som 
lockar besökarna. Annika tar upp ett exempel från den tiden hon jobbade i Vimmerby och där 
hade hon ofta folk som ringde och frågade när Vimmerby öppnade, när de egentligen menade 
Astrid Lindgrens värld som ligger i Vimmerby.  
 
Hur starkt tycker ni att handel är förknippat med Västervik? 
Peter: Det inte är alls så starkt förknippat som det borde vara. Det pågår ett arbete med det och 
de jobbar brett med det på olika fronter. Västervik Handel jobbar med värdena idag för att 
forma sig för att anpassa sig till ett handelsklimat. De vet att mycket av turisternas pengar går 
till handel i olika former vilket har gjort att marknadsföringen har ändrats.  
 
Förr var marknadsföringen från handeln mycket inriktad inåt och nu har den ändrats så att den 
ska nå ut till de potentiella och nuvarande besökarna. Denna marknadsföring är en del i det 
större arbetet med en gemensam marknadsföring av staden. Västervik är nu i uppstarten av 
denna utveckling och gemensamma marknadsföring, där destinationen ska marknadsföras. 
Det har gjort ett mycket gediget förarbete inför denna gemensamma satsning efter ett beslut 
för några år sedan där kommunen kom fram till att de ska satsa stort på besöksnäringen och 
det marina. Det som framkallade detta beslutet var att det stora företaget Elektrolux, som hade 
en stor del av sin tillverkning i Västervik, la ner sin verksamhet och flyttade utomlands.  
 
Finns olika sorters marknadsföring inom staden?  
Centrumföreningen satsar nu mycket pengar på att nå ut till andra områden för att öka 
handeln. Västervik Handel jobbar och marknadsför sig mot företag. Kommunen har en 
inflyttarservice där de jobbar framför allt med att marknadsföra sig mot människor som har 
anknytning till Västervik. De har en databas på cirka 3000 hushåll som har anmälts sig till 
detta för att de är intresserade av att bo i Västervik i framtiden eller bara vill hålla sig 
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uppdaterade om Västervik. Många av dessa har bott i regionen innan eller har ett sommarhus i 
regionen. Denna marknadsföring är något som de kommer jobba med mer framöver eftersom 
företagen har börjat få det svårt att rekrytera personal till sitt företag och framför allt kunnig 
och kompetent personal. Detta kommer leda till att Västervik framåt kommer bli engagerade i 
denna marknadsföringsaspekt med att locka ny arbetskraft till staden och regionen. De unika 
värdena som Västervik har som till exempel havet, skärgården, vattennära boende, 
barnomsorg och service som människor behöver.  
 
Regionförbundet har innan gjort en undersökning om vad Västervik står för och resultatet 
visade mycket positiva värden, som vacker stad och trevliga invånare. Undersökningen 
gjordes på många kringliggande orter med i Kalmar län och det resultatet var överhuvudtaget 
bra jämfört med andra orter. Oskarshamn till exempel förknippades med kärnkraftverket och 
färjan till gotland, vilket inte egentligen alls handlar om själva staden Oskarshamn.  
 
Hur tycker du infrastrukturen fungerar i staden och hur pass viktigt vägar och 
parkeringsmöjligheter för handeln? 
Annika att hon tycker att det finns bra parkeringsmöjligheter i staden jämfört med Linköping 
och Stockholm, men det beror givetvis på vad man jämför med. Uppfattningen om kvaliteten 
på vägar och parkeringsmöjligheter beror på vad en person förväntar sig, en person kan i 
Västervik känna sig besviken om denne inte får en parkering precis utanför Vero Moda, vilket 
inte betyder att det egentligen är dåligt med parkeringar i staden. Det viktiga är att det finns 
parkeringar och att det är lätt att hitta dem, vilket det är i Västervik. 
 
Målgrupper 
Annika förklarar att barnfamiljer är en målgrupp som de har arbetat mycket med och det är 
personer mellan åldrarna 25 till 50 år. Målgruppen ”den medvetna” som är lite äldre 
människor med utflugna barn och som är beredda att spendera lite mer pengar, är en mycket 
attraktiv målgrupp att locka till Västervik. Huvudmålgruppen är inte ungdomar eller yngre 
människor, givetvis vill de ha och locka till sig ungdomar, men ungdomar som har gått ut 
gymnasiet vill ofta flytta från Västervik till större städer för att till exempel högutbilda sig . 
Västervik har istället kommit fram till att det är mer strategiskt att försöka locka tillbaka dessa 
ungdomar när de har kommit upp till den ålder då man skapar en familj och även de äldre 
människorna.  
 
Vill Västervik locka till sig färdigutbildade kompetenta personer? 
Visst vill Västervik det, men de kan även erbjuda högskoleutbildning vilket gör att de måste 
rikta sig mot den outbildade målgruppen med. Många av dem som läser vidare i Västervik nu 
är i 30-års ålder med familj som egentligen inte skulle ha läst vidare om de hade bott i en 
annan del av Sverige, vilket gör att högskolan även är en tillgång för att locka både yngre och 
äldre människor.  
 
Västervik som besöksmål lockar givetvis ungdomar i och med konserter som de har och andra 
evenemang. Annika upplever även att de kan har något unikt i staden i och med skärgården 
och kan locka en bred naturgillande målgrupp med den.  
 
Hur tror du att handeln skulle kunna utvecklas i Västervik? 
Staden håller på att utvecklas med nya handelsområden utanför stadens centrum och just nu 
ligger ärendet hos kommunen. Västervik Framåt försöker utveckla handeln i centrum genom 
att prata med olika fastighetsägare om att flytta om verksamheter som till exempel 
begravningsbyråer till utkanten i staden. Andra exempel på verksamheter som inte behöver 
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vara i stadens kärna är banker och frisörer. Det är viktigt att lokalerna i stadens centrum 
används på bästa möjliga sätt för driva fram handeln. Det finns ett antal företag som vill 
etablera sig i staden om det finns lokaler i Västerviks centrum, vilket ökar trycket på att 
planera om stadens planläggning av handel.  
 
Där det har skapats handel på senaste tiden är vid infarten till staden där Elgiganten och Rusta 
har etablerat sig. Tyvärr gick detta uppbyggande av ett nytt handelsområde för snabbt och är 
inte anpassat för kunden alls. Ingångarna ligger inte på samma ställe utan kunderna måste 
nästan ta bilen för att förflytta sig mellan de två butikerna trots att de ligger nästan intill 
varandra. Lidl, Nordiska och Karlsson ligger även i samma område och där är det samma 
problem. Till detta gemensamma handelsområde finns det flera olika parkeringar vilket inte 
alls är optimalt enligt Annika. Tillgängligheten till handelsområdet är under all kritik eftersom 
infarten inte är utmärkt och ligger inte i nära anslutning till handelsområdet. Detta problem 
gäller även på andra handelsområden i staden, som till exempel vid Överskottsbolaget och 
Cheapy. Detta är något som kommunen arbetar med och det ska troligtvis uppföras en rondell 
som ska underlätta att hitta till butikerna. Ett annat problem är att på detta handelsområde 
finns det inte mycket utrymme att växa eller för nya företag att etablera sig. Detta har 
kommunen försökt att lösa med andra handelsområden i utkanten av staden där de har 
intressenter som vill etablera sig i Västervik. Intressenterna är tyvärr inte officiella än, men en 
möjlig etablerare är ICA Maxi. Det nyaste handelsområdet i Västervik är nästan nere vid det 
välbesökta Lysingsbadet, där Lager 157 och andra butiker har etablerat sig. I detta område 
förutspår Annika att det kan bli ett outletcenter.  
 
Det finns mycket handel i Västervik och stora möjligheter att marknadsföra sig mer med 
handel och Västervik jobbar med att få fler etableringar inom handel. Västervik Framåt har 
intervjuat de nyetablerade butikerna i staden för att få fram hur fördelningen av kunder ser ut, 
om de är Västerviks invånare som handlar där eller om det är besökare från andra kommuner 
och områden. Resultatet visade att en stor andel av kunderna i dessa butiker som kommer från 
närliggande orter som Vimmerby, Oskarshamn och Hultsfred.  
 
Hur ser den interna konkurrensen ut mellan handelsområdena? 
Det är viktigt att butikerna i hela stan kan samarbeta för att gemensamt locka fler kunder till 
Västervik och att dessa nya handelsområden inte ”ta död på stan”. Dessa handelsområden kan 
lättare matcha kundernas behov med generösare öppettider, med längre öppettider och även 
söndagsöppet. Om butikerna i centrum kunde ändra sina öppettider och ha öppet både längre 
och oftare skulle inte bara dessa butiker utan även hela staden vinna otroligt mycket på det. 
Vilken stad som helst kan erbjuda Elgiganten och Cheapy, men om dessa butiker kan kopplas 
ihop med den genuina handeln i centrum kan de positionera sig starkt mot andra städer. Även 
andra aktiviteter kan locka folk till staden och handeln, som till exempel den nyöppnade 
biostaden har lockat mycket folk från kringliggande orter.  
 

Annika Jansson satt även med under intervjun och berättade i slutet av intervjun om en 
undersökning hon hade gjort i Västerviks stad angående handeln. Annika Jansson är på 
Västervik framåt på praktik och går annars på en KY- utbildning i Västervik. Undersökningen 
handlade mycket om att vilka kunderna var, varför de åkte dit och handlade och vad som 
skulle få dem att handla mer och oftare. Resultatet visade att det var många som hade negativa 
åsikter om öppettiderna i centrum och de tyckte att utbudet av klädbutiker inte var optimalt. 
Många kvinnliga kunder saknade Gina Tricot och Indiska, medan manliga kunder saknade 
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Clas Ohlsson. Många hade även svarat att de inte kommer att handla allt i Västervik utan de 
vill åka till andra städer för att få ett varierat utbud, som till exempel Kalmar med IKEA 

 
Intervju med Per Ekman, 2008-05-09 
 
Vad står Västervik varumärke för enligt dig? 
Det står för mig för mycket attraktiv kustmiljö, och städer av den storleken har en viss 
attraktionskraft i sig men har även många begränsningar som i termer av arbetsmarknad, 
kulturutbud och liknande saker. Det som Västervik har som inte Kalmar har är närheten till en 
större regioner med Linköping och Norrköping, den fjärde storstadsregionen. Vilket gör att de 
har en stor potential att attrahera företag och företagare som vill ha en miljö för sitt egna liv 
som är attraktiv. Västervik har därför mycket bra framtidsförutsättningar. 
 
Att Västervik skulle vara en egen arbetsmarknads region, är det oattraktivt? Med tanke på 
kommunikations svårigheter? 
Med tanke på att 70 % av Sveriges befolkning kan tänka sig att flytta från en liten 
arbetsmarknad till större gör att alla orter som har en begränsad arbetsmarknad eller region 
som till exempel Kalmar har en tydlig svaghet. Familjer tittar ofta på både kvinnan och 
mannens potentiella jobbtillfällen i termer av pendlingsavstånd. Människor vill nu för tiden 
flytta runt lite då och då men inom samma region, men ha kvar samma arbetsmarknad. Detta 
ger att Västervik och även Kalmar har ett arbetsmarknadsproblem, men i och med Västervik 
har lite närmre till exempelvis Linköping så har Västervik det lite bättre förspänt.  
 
Handel i varumärket Västervik? 
Alla platsvarumärken har olika dimensioner i sig som kan vara attraktiva och starka, men det 
är inte alltid vi konceptionellt kan knyta samman dem till en enhet. Det får nog vi leva med 
även om en marknadsförare vill sätta fingret på vad som är speciellt med en plats. Däremot 
kan jag säga att för att Västerviks attraktionskraft ska vara stor framöver, så pekar alla trender 
på att shopping och ett bra shoppingutbud nu är en central ingrediens i en stad och upplevelser 
för människor kvällstid med till exempel barer och restauranger är oerhört centralt viktigt. 
Centrum i termer av utbud, upplevelser, karaktär och huruvida det upplevs som genuint har 
även stor inverkan för stadens attraktionskraft. Där spelar centrumföreningar och 
centrumhandel en stor roll för att få detta att fungera och för att utveckla detta. Utan deras 
framsyn och insikt i vad som är attraktivt och går att sälja, kan inte centrumet utvecklas på ett 
bra sätt, handlarnas medverkan är av en mycket central roll. Handel tror jag är mycket bra 
strategi för Västervik.  
 
Många inriktningar i staden, viktigt med en inriktning? 
I många av Pers processer som han har utfört i samband med olika kommuner runt omkring i 
landet, så har han alltid olika typer av profilområden inom en stad. Många kommuner har 
något som de upplever som ”Top Brands” som förklarar platsen utifrån detta perspektiv, men 
det är inte alltid att staden lyckas med det och Västervik är ett typfall i och med Visstaden. 
Där har de ett profilområde men det är tveksamt huruvida aktörerna i Västervik och 
omvärlden tycker att detta är tillräckligt starkt för att de bara ska kunna prata om Visstaden. 
Jag tror att de behöver en typ av profilområde. Speedwaystaden skulle dock aldrig kunna bli 
ett så kallat ”Top Brand”, men Visstaden skulle kunna bli det. Då hamnar staden i en 
konceptionellt konkurrens med andra musikstäder, som till exempel Vänersborg är en stad 
som har anammat en sådan profil. Jag tror att det är ett teoretiskt problem, men i praktiken är 
bara styrkor med Visstaden som Västervik har muskler att utveckla var för sig.  
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Västervik kommer nu att satsa på Skärgårdsstaden, där de kommer att försöka få med 
Visstaden som ett komplement. Många tycker även att de som bor i skärgården inte tycker att 
vattnet är så speciellt, vilket kanske kan ses som ett problem? 
Jag hade också satsat på Skärgårdstaden. Det andra är ett ofta missuppfattat problem, tittar vi 
på orter utanför Stockholm som ligger i skärgården så är det ett otroligt attraktivt område med 
skyhöga prislägen. De lider inte av att det är vinter då och då utan skärgården i sig är mycket 
attraktiv, det driver upp bostadspriser, lockar nya inflyttare och besökare. Visserligen kommer 
det färre besökare vintertid, men skärgården har en orubblig attraktionskraft. Det har inget att 
med säsonger att göra och det är inget bekymmer för en skärgårdsstad. Att marknadsföra en 
stad med hjälp av en skärgård är ingen speciell positionering i sig utan det är ju många 
kuststäder som har. Det de kan använda är det ändå finns många skillnader som Västervik kan 
använda, som till exempel att Västervik uppfattas som en småländsk ort där kombinationen 
med småland och skärgård är ovanligt. Det är bara fåtal orter som kan erbjuda den 
kombinationen, Småländsk skärgård låter härligt. Västervik har ju även egna associationer 
som visstaden och alla dessa speciella kombinationer skapar identiteten Västervik.  
 
Platsmarknadsföring rör sig både om att locka turister och nya invånare?  
Här målar även Per upp en modell där de tre olika målgrupperna: inflyttare, turister och 
etableringar integreras i olika cirklar. Man kan se platsmarknadsföring utifrån tre perspektiv, 
minst tre perspektiv! Förmågan att attrahera inflyttare, turister och etableringar. När de jobbar 
med marknadsföring jobbar de med att hitta en gemensam nämnare, alltså något som kan 
kommuniceras till omvärlden som är attraktivt ur alla dessas synvinklar. Visstaden kan ju då 
tänkas ha ett visst värde mot besökare, i viss mån emot potentiella inflyttare, men det är 
tveksamt om det har ett värde för etableraren. I praktiken blir det så att man jobbar med 
varumärkesportföljer där olika närliggande varumärken fyller olika funktioner. Som till 
exempel, Visstaden skulle kunna vara ett varumärke som har med deras turismstrategi att 
göra, men de behöver även andra varumärke för att jobba med etableringar, som till exempel 
plast och polymerteknik som de är duktiga med i Västervik. Sen måste de ju även ha ett ”Top 
Brand” som visar vad Västervik som helhet står för. Då måste de visa de kärnvärden som de 
står för, vilka de kan hämta inspiration från inom dessa tre aspekterna. En sammanhållen 
varumärkesstrategi för Västervik kan innehålla flera varumärken men de bör ha ett 
övergripande varumärke som de bör veta vad det står för.  
 
Kan handel locka till nya invånare? 
Absolut. Ett starkt centrum framför allt. Shoppingcentrum utanför staden utgör även en 
attraktionskraft men framför allt är ett starkt och levande centrum en oerhörd attraktionskraft 
för att locka nya människor till staden. Ett levande centrum både när det gäller shopping och 
upplevelser har en starkare inverkan på platsens varumärke än vad shoppingutbudet utanför 
stadens centrum har. Spontant spelar handeln en roll när det gäller Västerviks varumärke, i 
synnerlighet i stadens centrum och shoppingen där.  
 
Kan företag som inte har med handel att göra lockas till en stad med hjälp av handel? 
Vi måste ha klart för oss att i det kunskapssamhälle vi lever i så är det så att den viktigaste 
tillgången för företag är duktig och kompetent arbetskraft. Hur kan ett företag få tag i duktiga 
människor? Jo de får etablera sig i de städer där duktiga och kompetenta människor vill leva. 
Då kommer skärgården in i bilden, eftersom den lockar duktig och kreativ arbetsplats vilket 
gör att företag gärna vill slå sig ner i sådana orter som Västervik. Skärgård och 
attraktionskrafter i form av shopping kan då vara viktiga för etableringar av det skälet att de är 
attraktiva för arbetskraften. De olika målgrupperna för staden hänger ihop på så sätt.  
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Kan högskolor, utbildnings centrum och liknande locka företag till en stad?  
Ja, tillgången till kompetent arbetskraft är mycket viktigt och då spelar dessa instanser en stor 
roll för stadens utvecklingsmöjligheter inom näringslivet. I och med att Västervik är så bra på 
en viss teknik (plast) kan det tänkas att de har bra utbildningar inom detta vilket lockar 
liknande företag att slå sig ner i Västervik i och med att de med behöver den kompetensen till 
sitt företag. Utbildningsinstanser spelar en viss roll men inte en avgörande roll. En 
företagsledare kan lika väl slå sig ner i en stad för att han själv vill bo där, som till exempel i 
Västerviks skärgård.  
 
Infrastrukturens roll i och runtomkring en stad? 
Regionens sammanflätning till en funktionell region är viktig, eftersom arbetskraften måste 
kunna pendla till jobbet, det är attraktivt för oss som privatpersoner och som företagare som 
rekryterar har då större upptagningsbaser. Även företag som distribuerar varor och tjänster har 
en stor glädje i av att vara i en väl sammanflätad region. I Västerviks fall är de på gränsen då 
de ligger i en storstadsregion, men de har inte den riktigt nära pendlingsområdet och 
upptagningsområdet. Om vi kan anta att förbindelsen mellan Västervik och städerna ovanför 
som Norrköping får en bättre förbindelse så får staden ett mycket bra läge för att utöka sig. 
Vägar och infrastruktur betyder oerhört mycket för en stad.  
 
En stads logotyp, är den viktig? 
Vad som skiljer företags varumärkesarbete mot platsers varumärkesarbete är huvudsakligen 
att det inte finns en varumärkesinnehavare. Det är mängder av aktörer och intressenter som 
vill att platsen i sig ska marknadsföras och attraktionskraften ska bli stor. Detta ger 
konsekvenser i hur en stad ska marknadsföra sig eftersom det är många viljor som ska 
beaktas. Detta ger att det är viktigt att aktörerna och intressenterna gemensamt kan profilera 
sig för att de ska kunna jobba med en effektiv platsmarknadsföring, vilket Geobrands arbetar 
med. I detta arbete ligger att aktörerna och intressenterna ska kunna enas i om hur de olika 
symboler och budskapen ska se ut. Detta kallas för platssymboler och platslogotyper och ska 
inte vara knutet till någon organisation, företag eller kommun utan detta ska vara en fristående 
logotyp som kan användas i anslutning till många aktörers avsändare. Det är många platser 
som arbetar så, men i Geobrands processer är det förbjudet med logotyper eftersom de jobbar 
mer med vad som finns i logotypen och varumärket, alltså vad platsen ska stå för. Istället 
förespråkas en loggofri period så att positioneringen och varumärkesbyggandet inte rörs ihop 
med en trist logotyp. En del rör ihop vad logotyp står för och det kan störa en plats 
uppbyggande av ett varumärke.  
 
Vi berättar om hur Västerviks platsmarknadsföring även visar de andra orterna i kommunen i 
sin marknadsföring, vilket även kan ses som ett tvång då det är Västerviks kommun som har 
hand om platsmarknadsföringen. 
Det där är ankdamms tänk. Det är alltid så i sådana processer där folk kollar inåt mot interna 
konflikter eller interna motsättningar eller förhållande mellan små enheter vilket är irrelevant i 
dessa sammanhang. Staden måste förstås i ett sammanhang. Västervik är beroende av 
omvärldens uppfattning om dem och där kan skärgården ses som något väsentligt och som 
kan locka folk till staden i alla olika aspekter. Inlandet måste förstå att det är skärgården som 
sticker ut och är unikt för bygden. Sen måste man komma ihåg att de mindre delarna av 
Västervik också har kuster med skärgård och dem ska man inte exkludera utan snarare 
involvera dem i skärgårdsmarknadsföringen. Det är ofta så att småbygderna känner sig 
bortglömda men varumärken som orter måste fokus lägga utåt istället inåt.  
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Målgrupper som är intressanta för en stad? 
Alla kommuner har en primär målgrupp, vilka är barnfamiljer. Det är egentligen ingen 
målgrupps val, det är bara ett tecken på en stad kan och vill ha bra attraktionskraft. Detta 
gäller vid inflyttning av ny invånare. Det är barnfamiljer som alla Geobrands kunder vill ha. 
Det är väl ett bra målgruppsval, problemet är att befolkningen i alla städer i Sverige har en 
stor mix av åldrar, så att kommunen vill vara attraktiv för alla dessa individer. Detta är ju 
inget målgruppsval utan hela marknaden består av dessa barnfamiljer.  
 
Det finns alltid ett in och utflöde av folk i städer, i synnerlighet Västervik och Kalmar. 
Problemet ligger i att det inte finns bra småföretagsverksamheter vilka oftast dras sig emot 
större orter. Detta skapar problem för stora industrier som inte anställer lika mycket och inte 
kräver så mycket arbetskraft. Tillväxtmöjligheter är ett måste för att locka nyetableringar 
inom näringslivet.  
 
Kedjor inom handelsföretag som Elgiganten och Ikea, kan de skrämma iväg andra mindre 
handelsföretag?  
Handel är till som en service för de som bor i en stad, visst kan det komma besökare på 
helgerna som vill shoppa och det är en viktig intäkt för handelsstäder. Problemet är att 
kedjorna tar med sig pengarna och beger sig ut igen. I Kalmar pratas det så oerhört mycket 
om handel och om att man expanderar tack vare handel, men det är pengar som spenderas av 
invånarna i staden. Frågan är hur en stad kan exportera handel och få in pengar till samhället 
och staden, det är det som är det viktiga. Därför är det viktigt att i Västerviks fall att ha en bra 
småföretagsverksamhet som successivt anställa fler och fler människor med en stark 
arbetsmarknad i botten. Då finns det även möjlighet här att attrahera barnfamiljer. Handel är 
ett sätt att konsumera men en stad måste även producera något för att utveckla handeln.  
 
Hur kan Västervik integrera handeln i varumärket? 
Som förstått positionerar sig Västervik med skärgården vilket upplevs som klokt. Däremot om 
en person kollar närmare på staden, då finns det ett antal sidor av västervik som staden kan 
visa upp och det kan då vara shopping. Handel och shopping kan vara starka sidor av ett 
varumärke som stödjer deras positionering istället för att äta upp den. Problemet uppstår i de 
situationer då dessa sidor inte harmonierar med det huvudsakliga budskapet. Som till exempel 
ett kärnkraftverk i en stad. I västerviks fall så är bara shopping och skärgårdsmiljön oerhört 
bra komplement.  
 
Holiday club ska etablera sig i anslutning till Västervik, åsikter? 
Det går helt i Västerviks linje. Det är ett stort plus till staden, i förutsättning att det lever upp 
till övriga krav som att det är genuint och charmigt och inte blir någon Rhodos förort som de 
slänger upp därute. Kommunikationen mellan Västerviks stad och Holiday Club måste 
givetvis vara mycket goda och bra uppskyltat.  
 
Intervju med Regina Laine (R) och Sara Dolk (S) 2008-05-06 
 
Finns det regler för byggandet i centrum? 
Det får lov att byggas mer, men det är väldigt ont om plats för till exempel handel, det finns 
ingen yta att bygga någon ny handelsyta för de vill ju oftast ha envåningsbyggnad. Eftersom 
det inte finns någon sådan yta i centrum tittar vi istället lite utanför centrum på möjligheter att 
skapa handelsyta. Vid infarten exempelvis.  
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Hur ser du på att exempelvis banker innehar de bästa lägena i staden? 
Vi har inte hand om att ändra om och flytta olika typer av verksamheter. Bankerna äger oftast 
sin byggnad och då styr inte vi vilken verksamhet som ska finnas i byggnaden. Detaljplanerna 
har oftast centrum inskrivet och då kan både handel och bostäder tillåtas utan att detaljplanen 
ändras. Vi behöver oftast inte reglera något i dessa planer. 
 
Finns det många företag som har visat intresse för att komma till västervik men inte fått 
lämplig affärsyta? 
Ja, vad vi har hört är det väldigt många som vill komma hit men de hittar inte någon lämplig 
lokal, det finns bara smålokaler och de söker efter större lokaler. Det är ett väldigt tryck från 
handeln. 
 
Infarten 
Vi håller på att ta fram en plan på ett område vid Speedwaybanan som kommer att medge 
100 000 kvm varav ca 30000 kvm butiksyta. Detta ska få en direktinfart med skyltar och 
annat vid infarten. Detta område är i stort sett fullbokat trots att vi inte har någonting klart än. 
Det finns en del företag som bygger upp sådana komplex och sedan hyr ut till handel eftersom 
det är många handlare som inte vill äga sin butiksyta utan hellre hyr. 
 
Vad anser du om att det blir flera olika områden för handel? 
Helst skulle man vilja ha det samlat men vi ser inte att det är möjligt och vi kan väl inte riktigt 
styra det heller. Vi försöker att skapa ytor, och här vid infarten har vi tagit till så mycket vi 
bara kan för att skapa en gemensam yta.  
 
Kan ni styra över vilka affärer som etablerar sig var? 
Nej, det är de som äger fastigheterna som bestämmer om detta. Handlarna vill ju ha ett riktigt 
bra läge och finnas där alla andra ligger. Därför är det bra att skapa så stora ytor som möjlig 
för man vet ju då att handlare drar till sig handlare. En dålig handlare kan få bättre försäljning 
bara för att det finns mycket runt om kring. Att försöka att styra så att externhandeln ligger på 
ett ställe är svårt. Nu ligger ju inte detta område så där jätte externt, det är ju ändå 
cykelavstånd från bostäder. Nu vill de ju också ha handel ute vid E-lux på andra sidan staden. 
Det är svårt att styra var det ska bli handel eftersom vi inte riktigt har någon handelspolicy i 
kommunen att handel endast ska finnas på vissa ställen 
 
S - Samtidigt när det blir så många handelsområden kan man ju försöka att rikta handeln på 
lite olika sätt. Vid lager 157 vill de skapa en lagerkänsla, ett outlet centrum. Att man då 
försöker samla de olika genrerna på samma ställe. Eftersom staden växer måste ju de här olika 
handelsområdena bli fler också. Centrum är ju så himla begränsat.  
 
R- Sen är det ju så att det är området (vid speedwaybanan) har vi gjort så stor vi kan för 
handeln, vi kan inte göra det större här eftersom det går en stor väg med mycket trafik 
eftersom deponin ligger längre bort på denna väg och då tycker vi inte att det är lämpligt att 
ha handel på båda sidor om denna väg. Men sen går det inte att bygga ut detta område mer 
och det är ju redan fulltecknat så det kommer förmodligen bli så att vi kommer att bli tvungna 
att skapa ett till område för handel. Vi har inga tomma stora marker i staden och då kommer 
det ju istället att bli en bra bit utanför staden och det är ju nästan sämre om man också ska 
tänka på miljön eftersom alla då blir beroende av bil. Och på det sättet är det ju bättre att 
splittra upp handeln närmare staden än att skapa jätte komplex utanför staden. 
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Mixen av handel, kan ni påverka det? 
Vi kan inte bestämma att det inte får finnas klädaffärer. Vi kan säga nej till livsmedelsbutiker 
på grund av att deponin luktar och då kan det vara olämpligt hur hälsosynpunkt. 
S - Vi får ju inte i detaljplanen inte bestämma vilken sorts handel som ska finnas enligt plan 
och bygglagen, detta pågrund av konkurrensen så det styrs via lag att vi inte kan göra. Sedan 
kan det ju styras när kommunen säljer marken, så att man säljer det till någon som har ”rätt” 
planer för tomten.  
R- Vi har också försökt att hitta mark bakom de befintliga köpcentrumen där Karlsson med 
flera finns men det ligger ett koloniområde där bakom. Det finns också bostäder i närheten av 
dessa butiker och de tycker att trafiken är outhärdlig och tar man då bort koloniområdet skulle 
det bli ännu mer trafik. Så koloniområdet ger ett litet skydd för bostäderna och sådana 
aspekter måste vi ta hänsyn till. Vi måste göra en avvägning om handlarna ska gå före 
boendemiljön, det är kanske inte så lämpligt. 
 
Kommer vägarna att förändras i anslutning det befintliga centrat och det planerade? 
R- Vi har planerat att det ska bli en rondell in till det nu existerande köpcentrat men det är 
svårt att få dit en rondell i efterhand eftersom en rondell kräver otroligt mycket plats det blir 
att man måste köpa upp mark ifrån Lidl och de andra fastighetsägarna runtomkring. Och detta 
är inte så lätt eftersom de då tappar massa parkeringsplatser. Detta område har planerats fel 
från början man borde ha sett den här problematiken.  
S - Det var inte riktigt genomtänkt det gick för snabbt. Man var mest glad att butikerna ville 
komma till Västervik så planeringen gick för snabbt.  
 
Hur ser ni på trafiken och parkeringsmöjligheterna i staden? 
S - Man har kollat parkeringsplatserna genom olika undersökningar och parkeringsplatserna 
räcker till. Det finns många platser vid hamnen och stenhamra-parkeringen och ett 
parkeringshus vid Åhléns och man kan ju också parkera på gatorna och vid sjukhuset. Men 
alla vill ju helst parkera på storgatan mitt i centrum men sedan kan man springa på stan i tre 
timmar men man kan inte gå från bilen. Man kommer aldrig att kunna skapa parkering för alla 
inne i stan, det är bara så. Även om vi fixar tio parkeringar inne i staden så kommer det ändå 
att vara en stor efterfrågan och vi har räknat ut att det ska finnas parkeringar inom 200m och 
det finns mycket parkeringar inom det området. En anledning till att folk kan uppfatta att det 
är ont om plats är att det är mycket enkelriktade gator i Västervik och då kan det upplevs som 
att man åker jätte långt för att hitta en parkering när man egentligen bara åkt runt ett kvarter.  
 
Hur tycker ni utbudet av butiker är i Västervik? 
S – Det är alltid så att man inte hittar kläder där man bor, men bor man i Västervik åker man 
till Linköping för att handla 
R – Jag har nyligen bott i Karlshamn i åtta år och det är ungefär lika stora städer och jag 
måste säga att Västervik har mycket mer att välja på än vad som finns i Karlshamn.  
S- jag tycker att vi har ett stort utbud, men det är alltid roligt att komma någon annanstans. 
Kompisar och så som kommer till Västervik tycker att vi har massor med affärer. Affärerna 
ligger ju väldigt utspritt. Hade legat ihop hade man kanske upplevt att det fanns ännu fler 
butiker 
 
Ser ni någon fara för konkurrens mellan de olika handelsområdena? 
R – Jag vet inte riktigt, jag har hört att Karlsson går väldigt dåligt, men samtidigt har man hört 
att Cheapy och ÖB går jätte bra.  
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S – Det är väldigt många liknande affärer i det området. I ett reportage i Västervikstidningen 
intervjuade de folk som var och handlade i dessa affärer och många sa då att de slipper åka till 
Ullared. 
R – Ja eftersom de är så pass lika i varuutbud och Karlssons är lite dyrare så märker ju 
kunderna det. 
S – Eftersom det har blivit fler affärer har kanske upptagningsområdet blivit större, och 
Vimmerbyborna åker kanske hit till Västervik istället för Oskarshamn.  
 
Vad tycker ni att varumärket västervik står för? 
S – VATTEN och skärgården, och andra kan nog tycka Visfestivalen och speedway 
R - Jag vet inte hur den nya generationen upplever det, det är med vatten och det är mer 50-
60-70 tals generationers bild av Västervik. För de yngre kanske inte förknippar Västervik så 
mycket med visfestival m.m. Den miljön vi har i Västervik är helst unik och jag kan inte se 
någon annan i Sverige som har den miljön som vi har och så mycket kust som finns här. Jag 
tycker att det är helt fantastiska miljö och att det finns möjlighet att bo så nära vattnet.  
 
Tror ni att handeln är så pass ny att det inte är förknippat med Västervik? 
Tankesättet att det är att man åker till Linköping för att handla sitter i 
R – men får vi upp det här stora området för handel kommer det ju att bli ännu tydligare med 
handeln. 
 
Anser ni att det är viktigt att behålla utbildade personer 
S - E-Lux fastigheten är omgjord till kontorslokaler där många företag finns. Och på ett 
sådant ställe finns hur mycket utrymme som helst för utbildade personer. 
R – Jag tror att det är brist på högutbildade personer, många väljer hellre större orter där man 
tjänar mer 
 
Holiday Club 
S – Jag har gjort detaljplanerna för detta. Det ligger och avvaktar ett beslut hos regeringen 
som naturvårdsverket har överklagat. Detta område ska bli ungefär lika stort som Västerviks 
centrum är idag, 340 hektar. Området kommer att innehålla 18 håls golfbana och hotell och 
andelslägenheter. Det kommer också bli en företagspark där företag ska kunna få 
utvecklingsmöjligheter. Om detta blir av kommer Västervik att fördubblas, detta kommer att 
bli en hel ny stadsdel. Även om överklagandet från naturvårdsverket går igenom kommer 
planerna som finns nu fortfarande att gälla så bygger inte Holiday Club kanske någon annan 
kommer att bygga. Om strandskyddet inte kan upphävas måste det ändras i ritningarna med 
bland annat golfbanan. Det skulle innebära massa nya arbetstillfällen och många nya turister.  
 
Blir det nya vägar i samband med detta? 
S – Ja det kommer att bli en ny infart med en rondell, där man kan ta av till detta område 
direkt. Man ska inte behöva åka in i staden alls för att komma till detta område. Man kommer 
att kunna ta sig till Holiday Club utan att ens besöka Västervik och det är också lite tanken 
med konceptet att man ska vara där ute och ta del i de aktiviteter som de erbjuder 
R – Men är man där en hel vecka så tar man sig ju in till staden, så jag tror även att handlarna 
i staden kommer att dra nytta av det hela.  
 
Flygplats 
R - Det finns en flygplats men banan är väldigt kort och den är svår att bygga ut eftersom 
omgivningen består av bland annat av en sjö. Det var en av de negativa aspekterna som 
Holiday Club såg i Västervik, just det är med kommunikationer till och från staden. 



94 

 

 
Byggs det nya bostäder 
Ja absolut, det finns ingen speciell målgrupp men markägarna vill helst sälja tomter. 
 
Nackdelar med Västervik 
S – En nackdel med kusten är att man bara har tillgång till halva Sverige och att det ligger 
väldigt ocentralt, det är långt till alla omkringliggande städer. Samarbetet mellan Östergötland 
och Västervik brister det finns inga kommunikationer mellan länen.  
R – Det är väldigt svårt att pendla från Västervik till andra ställen. 
 
Planer för framtiden? 
Det är i uppstartsfasen att vi ska ha en södra infart också, som det är nu finns det bara en infart 
till Västervik. Och en infart till kommer att innebära att det öppnar upp för mer 
handelsområden.  
 
Intervju med Frederick Lindström och Henrik Arnesson 2008-05-06 
 
Handel? 
Handeln borde även vara mycket högre om man kollar på varudaglighandelindexet, med tanke 
på att det kommer över 400 000 besökare på sommaren borde indexet ligga på runt 150 men 
nu ligger närmare 100. Det är något som är mycket fel med handeln i Västervik eftersom 
indexet är så lågt. Det går ju inte att leva på de två månaderna då det är sommar och hoppas 
att man överlever på den intäkten resten av året.  
 
Hur kan de skapa nya säsonger? 
Det är viktigt för Västervik att skapa nya säsonger eftersom även under högsäsongen behöver 
inte handeln blomstra. En besökare på campingplatsen är kanske inne i stadens centrum en 
dag av tio totalt, vilket inte gynnar Västervik alls. Det är svårt att locka shoppingturism till 
staden.  
Det är viktigt att hitta balans mellan shopparna mellan staden. Om det kommer en viss mängd 
Västerviksbor åker till Kalmar är det ganska viktigt att lika många kalmariter åker till 
Västervik för att shoppa, det är viktigt med en balans mellan handelsstäder. En stad som 
Västervik kan inte få folket att stanna i staden och inte åka till andra orter som Linköping, 
utan Västervik måste försöka få folk från andra orter att komma till staden. Västerviks Handel 
har profilerat sig emot barnfamiljer och i nästa nummer som Giraf media ska trycka åt dem 
kommer de att visa vad staden erbjuder till barn, som till exempel gokartbanan och alla 
aktiviteter som de kan göra.  
 
Barnfamiljer huvudsakliga målgruppen? 
Vi tror på att om man ska lyfta fram en målgrupp som är lättare att arbeta med och där man 
kan ha ett mer diffust budskap, så är barnfamiljer som är bäst. I en familj finns det flera olika 
medlemmar som man kan nå ut till och Västervik har verkligen någonting för alla.  
 
Arbetar ni med den externa handeln i staden? 
Det är problematiken i och med det vi jobbar med nu. Den externa handeln har inte så mycket 
att vinna genom Västerviks Handel. Hade de skapat ett gemensamt samarbete, där de jobbar 
med varumärket Västervik som en shoppingstad hade givetvis den externa handeln mer att 
vinna att delta i marknadsföringen.  
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Extern handeln har givetvis behov av marknadsföring men de har egen marknadsföring mot 
stora geografiska områden. 
Lager 157 och de andra externa borde egentligen vara med för att det är alla handlare 
tillsammans med staden som kan skapa handelstaden Västervik, där en person kan strosa, fika 
och umgås, alltså göra flera saker samtidigt. I en undersökning som har gjorts fick vi reda på 
att många personer passa på att shoppa när de väl är i staden för att till exempel klippa sig 
eller besöker sjukhuset. Personer åker ofta inte hit för att shoppa men gör det när de ändå är i 
staden.  
 
Det finns ännu inget bra budskap ut mot den externa marknaden utan den är bara i ett tidigt 
stadium ännu.  
Det är viktigt att försöka få Västerviksborna och de i omnejden stannar kvar i Västervik och 
handlar. Ofta så finns det samma utbud av produkter i städerna men det är varumärkena som 
skiljer sig åt, mekonomen och biltema är till exempel likadana, det är bara varumärkena och 
priserna som skiljer sig åt. Detsamma gäller för Ikea och andra möbelaffärer. I Västervik så 
finns faktiskt det mesta inom handeln.  
 
Hur jobbar ni med placemarketing? 
Det är ett jätteintressant ämne med inflyttare, rekryteringar och liknande. I Västervik saknas 
det kompetens hos arbetskraften. De som är arbetslösa nu är det troligtvis för att de inte har 
den kompetensen som krävs för att få jobb här i regionen. Det saknas även arbetskraft i 
regionen som är kunniga. På några års sikt kan det röra sig om flera tusen personer som 
behövs till olika delar av näringslivet. Det finns inte tillräckligt med kompetent folk att 
anställa i Västervik. Att bara ta den arbetskraft som finns, gynnar inte någon när ett företag 
eller staden ska expandera och detta skapar jätteproblematik. Västervik måste blicka mycket 
utåt istället. Det går mycket hand i hand i att få folk att flytta hit vilket det pågår flera arbetet 
med just nu.  
Henrik: Det finns även mycket folk som vill flytta till Västervik, vilket jag vet av egen 
erfarenhet, men det är inte lätt att komma in utifrån till staden. Det är stenhårt att komma in 
till staden och få arbete, särskilt inom handeln. Det finns inte heller många möjligheter att 
bosätta sig i staden.  
 
Olika logotyper? 
Besöksprofilen i Västervik är mycket bra i turisthänseendet men sen ville Västerviks Handel 
ha en egen logotyp, vilket är fullt förståligt. Tidigare har det varit rätt ointressant för 
Västerviks kommun att ha en fungerande handel i staden och handeln har känt att de har 
jobbat i motvind, vilket har lett att Västerviks Handel inte känner att det finns någon tydlig 
koppling mellan turistbesöksnäringen och handlarna själva. Det är ett medvetet val handlarna 
har gjort i och med den egendesignade loggan.  
 
Den nya loggan är mest en turistnäringssymbol som kan vara väldigt svår att implementera i 
alla sammanhang. Den är för slipad för den tänka målgruppen, alltså turism. Västerviks 
Handel har en mer anpassad logga som kan passa till flera sammanhang. Turistbyråns logga är 
röd och grön, med andra ord relaterat till skärgård och båtar. Allt är inte bara skärgård och 
båtar, på vintern är det mycket annat som är bättre att satsa på. Nu finns det flera symboler 
som står för Västervik, det är bland annat kommunens logga, turistbyråns, Västerviks Handel 
och Lysingsbadet. Det är för många profiler som kanske borde ha samlats, men det är många 
olika viljor som vill visa upp sina unika sidor. Det är viktigt att folket i Västervik känner sig 
hemma i staden och själva kan marknadsföra staden utemot besökare och turister. Folk här 
kanske inte uppskattar det unika läge som de har när de bor här.  
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Handeln kan uppfattas som en bra biprodukt i en stad, men kollar vi runt i staden utnyttjas det 
som kan uppfattas som turistfaciliteterna, som till exempel barerna runt hamnen och 
restaurangerna inte bara på sommaren, utan de är öppna hela året runt och drar folk. Det finns 
anställda inom Västervik som uppfattar dessa faciliteter som att de finns till för turismen och 
är bra om de finns till, men kanske inte värda att satsa pengar på. Detta gäller även handeln i 
staden.  
Henrik: Nu håller de på att sätta ihop en stor marknadsgrupp i Västervik där de ska täcka alla 
delar från handel till gokart. Det kommer att bli en stark och kompetent grupp som kommer 
att styra upp marknadsföringen och verkligen arbeta med sånt som gör verklig nytta.  
Det är viktigt med ett bra sortiment av handel även under sommaren för att locka besökare 
sedan resten av året. Borgholm till exempel har förstått det där och erbjuder i princip gratis 
torgplatser för att skapa mer levande centrum under det korta sommarsäsongen. Handel är 
mycket mer viktigt nu under de regniga somrarna och även andra upplevelser i staden. Som 
till exempel skärgårdsturerna som utgår från Västerviks hamn.  
Det är mycket ovanligt att en så pass liten stad som Västervik har så stort utbud av handlare 
som de har med Överskottsbolaget, Nordiska, Karlsson, Blomsterlandet och det är ju fler som 
ska etablera sig. Förutsättningarna för ytterligare etableringarna är enormt stora.  
 
Skyltning i staden? 
Den är himla dålig. Något som skulle kunna göras är att lägga om trafiken så att den går rakt 
genom staden så att man kör förbi många butiker. Det är viktigt att vara tydlig och informera 
besökarna hur de ska ta sig runt om i staden, med till exempel av en karta över 
shoppingutbudet i staden. Skyltningen i staden är inte heller bra, de hänger alldeles för högt 
upp för att folk ska kunna se dem eller lägga märke till dem. En vägvisare i staden efterlyses. 
Till exempel är turistbyrån väldigt svår att hitta och det är ju ett nödvändigt ont att hitta för 
turisterna ibland, det är mycket dåligt. 
 
Hamnläget är även underexploaterat, där ligger McDonalds, Kebabben och snart kommer 
apoteket att ligga där. Tankesättet måste ändras i Västervik, det finns för mycket tänk på sig 
själv. Som till exempel ska ”Visans Hus” byggas som kommer att kosta flera miljoner. Det är 
bättre att satsa gemensamt på kanske Skärgårdstaden Västervik som har bra handel istället för 
att satsa på många små bäckar. Det är för många olika delar i varumärket!  
Henrik: Detta om egettänk handlar även om de enskilda handlarna. Det är lätt för ett till 
exempel H&M att göra egen marknadsföring, men de små enskilda butikerna upplever ofta 
sig själva som H&M och tror att de har ett starkt varumärke, vilket inte är troligt. De jobbar 
för mycket med sitt varumärke istället för att bara säga att vi säljer kläder till tjejer i åldrarna 
15 till 28 kom hit och köp. Detta är typiskt småstadstänk i sydvästra Sverige.  
 
Reklamen som turistbyrån gett ut är ur reklamperspektiv inte bra. Den ger inte fullständig 
information om till exempel stadens restaurang utbud. Det beror väl på att de sålda 
annonsplatserna, men det marknadsför inte Västervik på ett positivt sätt. Det är därför 
Västerviks Handel vänder sig till Giraf media för att få ut en bättre marknadsföring mot 
besökare och invånare. Hela den resursen som läggs på alla olika reklamer om de olika 
inriktningarna är enorm. Till exempel har Loftahammar en reklambroschyr, Gammelby har en 
egen karta och så vidare. I slutändan så är det samma syfte och samma målgrupp som de 
försöker nå ut till, vilket gör att en gemensam marknadsföring skulle kunna resultera i en 
fantastiskt bra broschyr om Västervik med omnejd. All spretig reklam med många olika 
profilen ger bara ett tvivelaktigt intryck. En gemensam marknadsföring skulle kunna bygga ett 
mycket starkare varumärke. Affärsmännen i Västervik är mycket duktiga i staden men de 
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måste få igång en tävling om att vara bäst. Idag så räcker det att vara halvbra så överlever en 
butik i staden.  
 
Öppettider i staden? 
Nu i sommar kommer handeln i staden ha mycket mer generösare öppettider med till exempel 
söndagsöppet. Den externa handel ligger ju steget före där nu med mycket generösare 
tillgänglighet.  
 
Intervju med Helena Nilsson 2008-05-05 
 
Hur kommer det sig att en stad som Västervik med relativt dålig kommunikations i form av 
transportmöjligheter expanderar? 
Det har gått från att vara jättekris till att vara mycket bra och det är jättepositivt. Trots att 
nerläggningen av elektrolux var tråkigt när de väl hände var det kanske ändå det bästa som 
kunde hända eftersom det gjorde att saker och ting tog fart i Västervik. Västervik har mycket 
att ge och det finns mycket företag. Problemet för Västervik är, om vi pratar om 
arbetsmarknadsregioner där människor pendlar, har Västervik en egen arbetsmarknadsregion. 
Eftersom kommunen är så stor geografiskt och har hyfsat dåliga kommunikationer. Västervik 
är den största enskilda kommunen söder om dalälven. Västervik har arbetat på bra och fått 
medel från en del olika håll för att driva det här utvecklingsarbetet som pågår och man har 
förvaltat det väl. Både kommunen och näringslivet är duktiga på att arbeta med utveckling.  
 
Vad är det som gör en stad attraktiv? 
Det beror på ur vilken synvinkel man pratar om attraktivitet, det kan vara jätteattraktivt att bo 
på ett ställe med att arbeta kanske inte är lika attraktivt eftersom det kanske inte finns några 
jobb. Västervik är en jätteattraktiv boendeort men man måste ju försörja sig också och finns 
det då inte tillräckligt med arbete på orten måste du kunna ta dig någon annanstans. Nu 
utvecklas nya typer av företag och jag tror mig veta att det har flyttat in en hel del yngre 
människor också till Västervik och det är också jättepositivt. De nyinflyttade kan vara 
människor som driver egna verksamheter och förnyar näringslivet vilket det har funnits ett 
behov av i alla delar av länet. Att det kommer in nya typer av företag också.  
 
Det som är attraktivt är dels den fysiska miljön men också mentaliteten som finns på en plats 
är otroligt viktig speciellt om du ska driva företag. Känner företagaren att det finns en 
kommunledning som inte tycker att du är viktig som företagare är det inte speciellt attraktivt 
att ha ett företag där. Känner du att kommunledningen ser dig och tycker att du är 
betydelsefull, då är det mycket enklare att driva verksamhet. Det är både hårda och mjuka 
delar som spelar in. 
 
Marknadsföring 
Vi arbetar med etableringar. Det finns olika typer av marknadsföring dels 
platsmarknadsföring och destinationsmarknadsföring. Platsmarknadsföring handlar mer om 
att locka människor till att bo och verka medan destinationsmarknadsföringen handlar mer om 
att locka turister att komma och besöka oss. Dels arbetar vi med besöksnäringen och dels 
arbetar vi med investeringsfrämjande och det görs inom ramen för näringslivsområdet. Vi 
arbetar med de här frågorna regionalt och vi samarbetar mycket med kommunerna som äger 
oss och är våra uppdragsgivare. När det gäller investeringsfrämjande kanske det kommer en 
förfrågan hit från exempelvis Kina eller från en statlig myndighet, sedan går vi ut i 
kommunerna och ser om det finns någon lämplig lokal eller vad som efterfrågas. Allt som 
sker, sker lokalt fast vi är en regional samordnare.  
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Destinationsmarknadsföring – är det Kalmarlän som marknadsförs? 
När det gäller destinationsmarknadsföring har vi gjort en studie för några år sedan som visade 
att turismen i Kalmarlän vilar på fem destinationer där Västervik är en tillsammans med 
Vimmerby, Glasriket, Kalmar och Öland. Det är dessa fem som är dragarna med sedan finns 
det självklart turism i Torsås och andra mindre orter. Vi arbetar dels med de stora 
destinationerna och sedan arbetar vi också mycket med kommunerna och tar fram en 
gemensam hemsida och broschyr. Där är alla kommuner med och bidrar och det finns en 
speciell samordnare för detta arbete med marknadsföring. I denna gemensamma 
marknadsföring skickar kommunen själva in det som ska marknadsföras. Så den 
marknadsföring som presenteras där är sådant som de själv tagit fram.  
 
Olika inriktningar på varumärket Västervik 
Dels har de marknadsfört sig som skärgårdsstad och dels som visstad.  
 
Handel 
Vi på regionförbundet har inte direkt varit inblandad i frågor kring handel utan det är något 
som sköts i de enskilda kommunerna. Däremot ser vi att handeln har utvecklas enormt mycket 
och när vi tittar på antalet arbetstillfällen i länet så är det inom handel och utbildning som 
arbetstillfällena har ökat. Jag har ingen direkt inblick i hur det ser ut i Västervik men jag vet 
att de jobbar med det. I västervik kommer det nog att hända mer och det är byggen planerade. 
Västervik har också ett stort upptagningsområde. 
 
Är handeln viktig i marknadsföringen av en stad? 
Ja, det ligger ju i tiden att man shoppar. Är du en turiststad och det regnar i tre dagar och det 
inte finns någon handel är det svårt att motivera turisterna att stanna kvar och på det sättet är 
det viktigt. Det är också viktigt att ha sådan handel som kan försörja lokalbefolkningen, sedan 
kan man också undra om alla klara av att överleva om man ska vara en handelsstad. Alla 
arbetar med det nu för tiden. Västervik har ju som sagt ett stort upptagningsområde och det 
skulle kunna utvecklas mer där uppe i och med kopplingen till turism. Ett exempel är Öland 
där köpstaden är full så fort det regnar trots att utbudet av affärer inte är något speciellt så 
visst är det viktigt med handel. 
 
Hur ser arbetet ut för att behålla utbildade personer inom staden? 
Vågar inte svara på det. Det finns en aktiv inflyttarservice som förmedlar jobb till 
medflyttande.  
 
Bredda säsonger? 
Jag tror att evenemang kan bredda säsongen. Skördefesten på Öland är ett exempel där 
restaurangerna och andra håller öppet tills skördefesten är över. Detta gör att det inte stängs 
ner efter sommaren, utan har öppet under veckorna mellan högsommaren och skördefesten. 
Det gäller att hitta andra säsonger. Man pratar mycket om att bredda säsonger exempelvis 
inom camping. Jag tror att det är bättre att idag prata om att hitta nya säsonger för sommaren 
tar slut och då måste man kunna bjuda något annat än sol och bad. Detta är något man arbetar 
med rätt mycket i Västervik. Per Johansson (Gränsöslott) har MC-dagarna. Detta gör att det 
kommer mycket folk och de i sin tur spenderar ju pengar. Jag personligen tycker att de är 
duktiga på evenemang i Västervik. 
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Logotyp 
Det som oftast förknippas med Västervik är skärgård men det innebär inte man inte kan göra 
annat också. Jag tycker det är en bra idé att man har en logga som används i alla 
kommunikation eftersom det ger ett tydligt varumärke.  
 
Handel + Varumärke 
Handeln är speciellt, kedjeföretagen är speciella. Man har länge försökt att få med handeln i 
olika turismsatsningar, men de har bara följ med strömmen. Det gäller att få företagarna att 
inse att de kan tillföra något. Som det ser ut idag drar företagarna nytta av att det kommer 
mycket folk till staden utan att de egentligen bidrar med något. Det gäller att göra ett bra 
fotarbete och kunna argumentera vad handlarna vinner på att delta i ett gemensamt samarbete. 
Västervik har en väldigt stark karaktär, och de har därför goda förutsättningar att lyckas i sin 
profilering. 
 
Faror med externa köpcentrum 
Den diskussionen har pågått i Kalmar sedan 80-talet. I USA finns exempel på städer som har 
blivit hel tomma då köpcentren har etablerat sig utan för städerna. Det sägs nu att pendeln 
håller på att slå tillbaka och att folk är trötta på köpcentrum och drar sig in till de små 
butikerna igen. Visst finns det en fara men det handlar ju också om för centrum att göra sig 
mer attraktiva. Alla älskar inte köpcentrum och man kan också dra nytta av varandra. 
Kommer det folk långt ifrån för att handla i köpcentrat så kanske man också vill åka in till 
centrum och fika och ha det mysigt, så jag tror att om man hanterar det rätt så skulle man 
kunna ha draghjälp åt varandra. Vilka förutsättningar som finns i centrum påverkar också, att 
det ska gå att parkera och så vidare.  
 
Målgrupper 
Det finns olika typer av målgrupper. I Kalmarlän har vi väldigt gott om människor i åldern 
55+ det vi behöver är unga välutbildade personer som vill bilda familj. Trots att det finns 
många unga i länet är näringslivets struktur ett problem eftersom det inte alltid finns jobb. Vi 
stödjer omvärldsenheten på högskolan i Kalmar för att få ut studenter i näringslivet i länet. 
Arbetsförmedlingen har också kört trainee program.  
 
Finns det något arbete för att få folk att bo kvar? 
Det är nog det vi arbetar minst med, det vi har är att vi stimulerar människor till att bli 
företagare och att kunna kompetensutvecklas var du än befinner dig i livet. Infrastrukturen är 
en jätteviktig del för dem som redan bor här. Västervik arbetar jättehårt för en järnvägslinje 
till Linköping. Att kunna pendla till Linköping på under en timme hade varit guld värd för 
Västervik.  
 
Intervju med Pelle Sederkvist 2008-05-12 
 
Vad tycker du att Västervik står för? 
Staden som ett varumärke är väldigt viktigt att arbeta med. Västerviks varumärke står för 
Skärgården, segling, öar, naturen och kulturen. Främst naturen.  
 
Vad tycker du om Västerviks många olika inriktningar i och med varumärket?  
Att det är viktigt att fokusera på en inriktning i sitt varumärke, eller ha max två inriktningar. 
Det går att ha fler inriktningar i varumärket, som kultur och natur, men huvudsakligen bör det 
inte finnas mer inriktningar. 
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Hur skulle Västervik kunna integrera handel i sitt varumärke? 
Västervik uppfattas nu som Visstaden med kultur och natur. Hur staden kan få in handeln är 
en svår fråga men först bör staden tänka på vad de konkurrerar med. Är det verkligen handel 
som kan utmärka och locka människor, eller hur ser det ut på andra ställen. Staden måste utgå 
ifrån konkurrensen innan de bestämmer sig för att satsa på handel. Men visst är det möjligt för 
Västervik att konkurrera med handel, men de bör först och främst locka med kultur och natur. 
Handeln bör därför fungera som plus i kanten, som en sekundärprodukt att erbjuda turisten 
utöver naturen och kulturen. Då är det viktigt att det finns bra utbud i handeln för att få med 
handeln i varumärket.  
Västervik kan troligtvis inte konkurrera med handelsstäder som Linköping, Norrköping och 
Jönköping. Staden bör istället satsa på marknadsföring till seglarekretsen, där Västervik kan 
bli den nya bunkringsplatsen dit seglare åker för att bunkra upp sig för sommaren och 
upptäcker handeln på så sätt.  
Det är troligtvis tufft för handeln i Västervik eftersom kringliggande orters befolkning som 
Vimmerby åker upp till Linköping eller till någon annan större stad för att shoppa. Därför bör 
Västervik satsa på handel som ett sekundärt område, de bör satsa helt på kultur och natur 
istället.  
 
Går det att ha samma slags marknadsföring till turism, nya invånare och näringslivet? 
Marknadsföringen ska anpassas så att den passar den tilltänkta målgruppen, men den ska ändå 
ha en gemensam nämnare som håller ihop, ska vara samma maner. Det vill säga att vissa 
argument passar vissa näringsidkare, en del de nya invånarna och även turisterna. Det gäller 
att ha olika argument men de bör vara under samma varumärke.  
 
Viktigt med Logotyp? 
Det är mycket viktigt med en gemensam logotyp som går ut till alla målgrupper. Frågan är om 
en stad behöver en logga. En stads logotyp känns inte så viktig. Det kan vara ett sätt att 
särskilja sig men det finns det nog bättre marknadsföringsätt att nå ut och påverka folket.  
 
Hur kan man locka företag att etablera sig i en stad och få nya invånare att flytta till en stad? 
Där är det viktigt att visa att det finns rätt kompetens i staden, närheten till företagets kunder 
och potentiella kunder, fritidsmöjligheter, kvalitet och livskvalitet kring staden. De kriterier 
som gäller för nya invånare, att det finns bra jobb, livskvalitet och bra kommunikation till 
jobbet. Kommunikationen till och från staden är mycket viktig för att skapa 
utvecklingsmöjligheter för företag och inflyttare. Det måste finnas bra pendlingsmöjligheter, 
som det till exempel gör till den lilla orten Emmaboda. Kommunikation är en avgörande 
faktor för utvecklingsmöjligheter för en stad.  
 
Hur kan en stad locka kompetens till en stad?  
Viktigast är rätt arbete, jobb till invånarna. För att lyckas locka kompetens till staden bör de 
även tänka på att de inte bara lockar en människa utan de kommer gärna flera människor, i par 
eller hela familjer, som staden måste ta hand om. Dessa måste även få jobb, gå på dagis och i 
skola och så vidare. 
 
Kan livskvaliteten i Västervik även locka till nya inflyttare till staden? 
Ja absolut, men livskvalitet kan du även få på många andra håll i Sverige. Det är en väldig 
subjektiv uppfattning med livskvalitet. Livskvalitet för en person kan vara att bo mitt på 
Sveavägen i Stockholm 
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Den dåliga kommunikationen verkar inte ha påverkat utvecklingen av näringslivet i Västervik, 
vad tror du är orsaken? 
Det är turismen. Turismen är mycket stark där och många åker till Västervik under semestern 
eftersom det är en av Sveriges största semesterorter, med kanske den största campingen i 
landet. De har även mycket aktiviteter som rör turismen som Mc-dagarna, vilket gör att en 
stad som Västervik kan blomstra.  
 
Vad kan en stad göra för att bredda eller skapa nya säsonger? 
Västervik bör göra som Öland och anordna olika events. Öland har ju skördefesten och andra 
sådana bitar. Västervik bör titta på andra städer och kommuner för att locka mer folk, som till 
exempel Vimmerby med Astrid Lindgrens värld där det finna många potentiella kunder. 
Turistsäsongen går ju inte att bredda i och med att folk har sin bestämda semester några 
veckor på sommaren, men events kan skapa mer turister resten av året.  
 
Varför tror du att turisterna väljer Västervik? 
Det är närheten till vardagsutflykter och dagsutflykter till Astrid Lindgrens värld, närheten till 
Söderköping och Norrköping och att det finns mycket historik i regionen. Naturen är den stora 
dragningskraften som kan erbjuda avkoppling och sånt.  
 
Mest attraktiva målgrupper för en stad som Västervik?  
Barnfamiljer, i och med Astrid Lindgrens värld på sommaren. Det är samma målgrupp även 
resten av året. För en stads handel kan målgruppen vara 40-talisterna, vilka har mycket 
pengar.  
Handelns betydelse för en stad? 
Handeln har stor betydelse i och har ökat med tiden i och med dessa 40-talister. En stad kan 
troligtvis inte överleva om de inte satsar på handel och ständigt expandera i handeln för att 
kunna utvecklas. En person kommer inte bli förvånad om det finns bra handel i en stad eller 
ort, men kommer bli besviken om det inte finns. Detta ger igen att staden inte bör satsa allt på 
handeln, utan ha det som en sekundär del i varumärket.  
 
Vilka marknadsföringskanaler är bäst att marknadsföra en stad i? 
PR, pressbearbetning hade han främst fokuserat kring. Sen även nå målgrupperna genom 
direktskickad reklam och direktriktade aktiviteter. Mycket fokus på direkt reklam till de 
önskade målgrupperna.  
Nackdelen med när städer ska marknadsföras är när de som har hand om marknadsföringen är 
kommunalt ägda och hela regionen ska tas med i beaktning. Det ger mycket problem och en 
stad måste centralisera marknadsföringen annars kommer budskapet spreta åt för många olika 
håll. Kommunikationen ska vara genomtänkt och konsekvent och det kan delas upp till olika 
målgrupper för att locka turister till de kringliggande områdena kring Västervik. Att hela 
kommunen Västervik måste tas i beaktning när staden ska marknadsföras är inte effektivt. De 
kan istället dela upp marknadsföringen, som till exempel kan turistbyrån ta en nisch eller en 
kanal utifrån kommunens kommunikation. De borde kanske ha fyra olika kanaler eller fyra 
olika budskap som fyra olika avdelningar har hand om. Marknadsföring av staden ger även 
turister till de kringliggande orterna. Det är bättre att visa de turister som redan är i staden om 
vilka aktiviteter och attraktioner som finns i kringbygden eftersom till exempel Gammelby 
inte är starkt nog att locka turister självt.  
 
Konkurrens mellan extern och intern handel i en stad? 
Det blir definitivt konkurrens med externa köpcentren och handeln inne i staden. Om vi kollar 
på Kalmar finns det flera områden som konkurrerar om kunderna, men samtidigt fungerar de 
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som komplement. Åker folk till en stad för att gå på Ikea, drar även andra möbelaffärer nytta 
av dessa kunder eftersom de passar på att åka runt till flera snarlika butiker när de väl har åkt 
till en annan stad. Konkurrenterna blir även tillgångar i staden, så totalt sett blir det bra med 
många handlare i en stad både inne och utanför centrum.  
 
Intervju med Anna Svensson 2008-04-29 
 
Hur arbetar ni med varumärket Västervik? 
Arbetet med varumärket Västervik är ett problem eftersom det endast är turistbyrån som 
arbetar med den turistiska sidan av det. Det finns ingen marknadsföring som kommunen tar 
hand om och marknadsför helheten, där inflyttning m.m. ingår 
 
Nya loggan 
Grafiska profilen är ännu inte förankrad politiskt. En reklambyrå på gotland har hjälpt till att 
ta fram den och arbetet började i höstas. Turismens visioner kärnvärden och USP:ar för det 
turistiska ligger till grund för profilen, med andra ord endast besöksnärings perspektiv. 
Profilen lanseras just nu. Årets turistbroschyr och annonser har den nya grafiska profilen, men 
eftersom den nya grafiska profilen inte är politisktförankrad kan den inte ännu användas fullt 
ut. Loggan är kopplad till skärgården genom att den syftar på lanternor. Andra har också 
missuppfattat loggan och tycker att den syftar på Italien eller Onoff. Syfte: Enkelt sätt att 
kommunicera som fastnar hos människor och den ska gå att variera på olika sätt så att flera 
olika ”föreningar” kan använda den för att få fram en helhet. Våra USP:ar, ska västervik vara 
unika måste vi trycka på vår skärgård, det är det vi tror är unikt för västervik. 
 
Är handel förknippat med Västervik? 
Det har inte varit det, vi får resurs AB:s årliga teamrapporter, där turismens omsättning mäts i 
olika kommuner och vi har fått siffrorna för 2004-2007 och vi ser att shoppingen blir allt 
viktigare. Vi ser även till HUI:s siffror och där syns det att handeln har ökat. 
 
Hur kommer det sig att det skett många nyetableringar i utkanten av staden? 
Ja, börjar väl en så kommer de andra efter. Om vi jämför oss med Oskarhamn, Vimmerby och 
Valdemarsvik så har de inte alls samma utveckling av handeln. Hur det kommer sig att någon 
börjar, om det är ett Holiday Club rykte som gör att man tänker här kommer det finnas turister 
året runt, vet jag inte. Vi har ju väldigt dåliga förbindelser ut hit med vägar, tåg eller 
lågprisflyg. 
 
Har ni arbetat aktivt för att få hit mer handel? 
Jo, men inte historiskt. Detta arbete är en del i ett jättestort destinationsarbete. 2004 försvann 
industrin Elektrolux för Västervik runt 350 anställda fick sägas upp . Utifrån det fick man en 
hel del ersättningspengar från Elektrolux. Den fråga kommunen då ställde sig själva var: var 
kan vi hitta arbetstillfällen och vad är det vi är duktiga på i Västervik? Det man då kom fram 
till att de skulle satsa på var att det var besöksnäringen så utifrån de pengarna och även pengar 
från NUTEK har ett projekt skapats som Västervik framåt arbetar med och även vi på 
turistbyrån. Detta projekt syftar till att under fyra år arbeta med destinationsutveckling där det 
ingår att ta fram allt från en ny marknadsplan, en ny profil, jobba med etableringar av 
besöksnäringsföretag och jobba med produktutveckling av småföretag på landsbygden, ta 
fram en evenemangsstrategi, jobba med en kommunikationsplattform, bokningsbara 
produkter online, jobba med internkommunikation – digitala nyhetsbrev till alla aktörer i 
besöksnäringen. Av de här sju aktiviteterna är vi ansvariga för fyra av dem, varav en är 
profilen.  
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Allt det här handlar också om att vi ska få en bredare säsong av turismen. Som det ser ut nu är 
den en pik under veckorna 28-29-30 som är jätteintensiva veckor, men får vi mer produkter 
som kanske är mer året runt baserade, framför allt då aktiviteter och konferenser. Vi har en 
väldigt dålig affärsturism i kommunen. Får man mer affärsturister under vår och höst kopplat 
till bra aktiviteter och evenemang ute i skärgården, till exempel fiske, så kan man koppla på 
att de får hjälp med utveckling, kvalitetshöjning, prissättning och marknadsföring. Genom 
detta projekt kommer vi kunna ha mer att marknadsföring och leverera året runt, inte bara ha 
visfestivalen vecka 28. Däri är också shopping en jätteviktig del och Västerviks Handel ingår i 
detta destinationsarbete. Handeln har fått väldigt mycket hjälp med produktutveckling och att 
titta på deras varumärke och ta reda på vad Västerviks Handel är för någonting, som till 
exempel hur arbetar man med föreningslivet? Shoppingen är absolut en dragare till vår och 
höstturism som inte finns idag. Sedan måste Västerviks Handel också aktivera sig själva 
genom att ta kontakt med hotellen och marknadsföra till kringliggande, som till exempel 
kommuner att bo och shoppa i Västervik. Det handlar ju om mer än att bara marknadsföra 
västerviks shopping på turistbyråns hemsida, det gäller för Västerviks Handel att specialisera 
sig och ta fram vad som är speciellt med att shoppa just här, då kan man ju kanske lägga till 
ett bra boende eller en skärgårdstur. Jag tror att det måste adderas med något för att få folk att 
komma hit.  
 
Finns det något arbete där man vill förknippa västervik med shopping exempelvis: Västervik – 
Shoppingstaden? 
Nej, steg ett är att jag och styrelsen för Västerviks Handel ska träffas där jag ska informera 
om profilen och hur de kan använda sig av den. Västervikshandel dras ju med av att västervik 
är känt runt om i Sverige, detta vet ju från olika typer av analyser.  
 
Skulle en mer handelsinriktad stad skada turismen? 
Nej det ser jag absolut inte som något skadligt, jag tror framför allt att detta är något som ska 
tryckas på framförallt vår och höst. På sommaren kommer turisterna i alla fall, vi är 
bortskämda med det. Turisterna kommer alltid tre veckor utan att vi egentligen gör något. 
Handel hade varit bra att marknadsföra under vår och höst då vi inte har så mycket annat att 
marknadsföra.  
 
Målgrupper 
I marknadsplanen som kommunen gör finns det specificerat vad vi lägger pengarna på, vilka 
vi kommunicerar med och på vilket sätt. Genom olika undersökningar vet vi att Västervik är 
en väldigt känd destination för svenska barnfamiljer som gillar att campa. De är bilburna, har 
barn mellan fyra och tolv år, bor i Östergötland, Kalmarlän och ”mellandalsregionen”, dessa 
är våra primära målgrupper och vi gör riktade marknadsföringsåtgärder mot dessa. Sedan har 
vi inte alls marknadsfört Västervik mot DINKS (double income no kids) WHOPS (whealty 
healthy older people), eftersom de inte alls har varit vår målgrupp men det kanske är något vi 
ska prova. Dessa målgrupper kan man börja arbete mot under andra säsonger än just 
sommaren. Detta är nya målgrupper som vi vill börja jobba med och då kunna koppla på 
shopping och aktiviteter. Nuvarande målgrupper är typiska svenska barnfamiljer och 
festivalbesökare. Turisterna kommer hit för att campa och gå på festivaler. Vi försöker nu att 
tänka nytt och kommunicera Västervik under vår och höst mot nya målgrupper. 
 
Vad är turisternas mål med att komma till Västervik? 
Vi gjorde en undersökning i somras, enligt denna fick vi en bekräftelse av det vi redan visste, 
att turister besöker Västervik för att besöka evenemang och ta del av den pittoreska staden. 
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Man vill också campa och gå på festivaler. Något som har ökat bland turister är att de nu allt 
mer vill ut i skärgården och pågrund av detta har öarna rustats upp och vandrarhem har byggts 
ut. Utländska turister har andra mål med sina semestrar beroende vilket land de kommer ifrån.  
 
Varumärkesstrategi för staden? 
Det finns en oro hos politikerna att man inte marknadsför hela Västerviks kommun utan att 
det läggs för mycket fokus på Västervik som stad. I Marknadsplanen står det att vi si och så 
många besökare i Västervik och då åsyftas hela kommunen. Jag anser att man måste 
kommunicera det vi är bra på och just nu är inte Gammelby hett utan det är Västervik som är 
det stora dragplåstret. Västerviks stad lyfter mycket av marknadsföringen men vi anser att 
genom att marknadsföra Västervik får även de andra orterna draghjälp. Det finns planer på att 
omvandla turistbyrån till ett bolag.  
 
Annan marknadsföring? 
I den marknadsföringsgrupp jag tidigare pratade om, där Västervik Framåt ingår och de vill 
arbeta med etableringar. Sedan är Västerviks bostadsbolag och vårt högskolecentrum. Dessa 
tre parter tillsammans med kommunens inflyttarservice, informationsavdelning och 
turistbyrån är marknadsgruppen. Vi vill göra övergripande marknadsföring nationellt. Det 
finns stora problem med att rekrytera rätt kompetens till företagen och det måste då finnas ett 
arbete inom kommunen som hjälper till för nyinflyttande att hitta bostad m.m. 
 
Infrastruktur 
Parkeringen är alltid ett problem under sommartid. Den största parkeringen på skeppsbrokajen 
stängs av under sommaren när det är evenemang där. Vi har också sett att allt fler sover i sina 
bilar vilket bidrar till nerskräpning.  
 
Arbetet med skyltning hur arbetar ni med det? 
Vi vet att de som arbetar med handel tycker att skyltningen är dålig. Vi tycker att skyltningen 
till sevärdheter är bra skyltade. Den största anledningen till att skyltningen inte alltid är så bra 
är dålig kommunikation mellan olika instanser.  
 
Vi ville använda den nya profilen vid infarter men eftersom den inte är politiskt förankrad gör 
att den inte kan användas. Tanken var att profilen ska användas på flaggspel osv.  
Handeln har inte någon gemensam skyltning utan deras arbete går ut på att de marknadsför sig 
under ett nytt namn, en ny logga och hemsida och genom sitt magasin som går ut till 
grannkommunerna. Därför försöker de att vara enade i marknadsföringen och berättar om 
öppettider.  
 
Jag tror att framtiden information kommer att ske genom tryckpulpetrar som kan uppdateras 
digitalt. Arbetet med broschyrer och trycksaker är oerhört kostsamt och tar mycket tid. 
 
Västervikshandel – egen tidning, positivt eller negativt? 
Vi tycker att det är jättebra att de marknadsför sig själva. Att de också är med i 
marknadsbolaget och tillför pengar och tillsammans har gemensam marknadsföring är bra. De 
är en liten förening, det finns ingen direkt ekonomi i förening, och då tror jag att det bästa 
sättet att arbeta med marknadsföring är genom ett bolag.  
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Bilaga 3. Västerviks USP och kärnvärden 
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Bilaga 4. Västerviks logotyp 
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Högskolan i Kalmar 

Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 

Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 

Handelshögskolan BBS, 

vid Högskolan i Kalmar

Besöksadress: Kalmar Nyckel, 

Gröndalsvägen 19
391 82  Kalmar,

Tel: +46 (0)480 - 49 71 00 
www.bbs.hik.se

 




