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Sammanfattning  

 

TITEL              Placebranding i praktiken – Ompositionering av Växjö  

FÖRFATTARE      Jimmie Björkman, Lovisa Petersson 

AVDELNING        Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet  

HANDLEDARE    Katja Lindqvist  

NYCKELORD varumärkesbyggande, image, place branding, Expansiva Växjö, 

”Europas grönaste stad” 

 

SYFTE Syftet är att analysera den enkät som Expansiva Växjö genomfört 

för att få en bild av Växjös image och undersöka hur nära denna 

ligger den önskade profilen. Därefter ska vi jämföra den strategi 

som valts för platsvarumärket Växjö med teorier om place 

branding och i vilken grad dessa tillämpas. Vi avser också att 

utifrån vår analys av Växjös image och strategi, samt med hjälp 

varumärkesteori, undersöka om skapandet av varumärket tenderar 

att bli framgångsrikt.  

 

METOD En kvalitativ innehållsanalys av ett enkätmaterial, som inbegriper 

sökande efter bakomliggande teman och kategorisering av 

materialet.  

 

SLUTSATS Det är svårt att få en tydlig bild av Växjös image. Vissa aspekter är 

förankrade hos respondenterna, andra inte. Expansiva Växjö har 

valt att lyfta fram ett kärnvärde som inte har högsta prioritet hos 

invånarna. Nätverket använder sig dock av flera strategier som 

enligt teorin är fördelaktiga, vilket gör att de har stora möjligheter 

att skapa ett starkt platsvarumärke om de konkret förmedlar sitt 

budskap och detta efterföljs av ett trovärdigt agerande.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt ges en beskrivning av uppsatsens ämnesområde och en kort bakgrund, 

samt en skildring av vad Expansiva Växjö är. Därefter följer syftet med studien, vilket i 

sin tur mynnar ut i ett antal frågeställningar.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Städer och platser runt om i världen blir i dagens läge alltmer konkurrensutsatta och har 

därför börjat inse vikten av att mer omfattande använda sig av teorier inom 

produktmarknadsföringen och tillämpa dessa på platsmarknadsföringen, för att på så sätt 

differentiera sig från varandra. Genom strategiskt varumärkesbyggande har städer 

möjlighet att skapa sig ett starkt varumärke som kan ge en konkurrensfördel.1

En plats måste differentieras genom en unik varumärkesidentitet om den överhuvudtaget 

ska uppmärksammas som existerande, men också om den ska uppfattas som en 

överlägsen plats gentemot dess konkurrenter 

  

2

Det finns i nuläget dock ingen enig strategi för hur platsmarknadsföring egentligen ser ut. 

Frågan om i hur stor utsträckning teorier om productbranding kan användas är intressant 

därför att den visar betydelsen och potentialen som konceptet med platsmarknadsföring 

egentligen har, speciellt inom den offentliga sektorn.

. 

 

3

Branding utgår från att koppla samman en produkt med en specifik och distinkt identitet, 

och det gäller även för placebranding men där är staden/platsen naturligtvis i fokus 

 

4

Sedan i början av 1990-talet har det gjorts ett antal försök att skapa ett enhetligt 

förhållningssätt gentemot platsmarknadsföring

.  

 

5

                                                 
1 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 506-507 
2 Ibid., s. 510 
3 Ibid., s. 506 
4 Cova, B. (1996) “The Postmodern Explained to Managers: Implications for marketing”, s. 15-23 
5 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 506 
 

. Därefter har det tyvärr uppstått 

paradoxer, där marknadsförare å ena sidan fortsatt att förfina sina metoder inom 
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platsmarknadsföringen, men där det å andra sidan egentligen inte skett någon egentlig 

analys av hur/om platser skiljer sig från produkter när det gäller mer de mer konkreta 

delarna av marknadsföringen (branding)6. Det finns enligt vissa författare även ett glapp 

inom litteraturen i fråga om teori och riktiga case från verkligheten7

Den offentliga sektorn/kommuner har sedan en tid tagit fram och börjat använda sig av 

diverse olika slogans av både hög och låg kvalitet i fråga om relevans, kreativitet och 

egentlig nytta. Många gånger är dessa slogans kraftigt förenklade verktyg i processen att 

bygga upp en bild av platsen i fråga, och inte sällan blir de alltför frekvent använda i 

diverse olika sammanhang i tron att de ensamt bidrar till att bygga upp ett 

platsvarumärke.

. Detta är ett faktum 

som gjort att vi blivit intresserade att skriva om just detta ämne. 

 

8

Hankinson har studerat hur 12 engelska städer förhåller sig till branding, och kommit 

fram till att i många fall används teorierna, men fann tyvärr också att ett stort antal av 

dem som använde sig av dem hade alltför liten förståelse om konceptet ifråga

  

 

9

I nätverket Expansiva Växjö samarbetar näringslivet, Växjö kommun, organisationer och 

föreningar samt Växjö Universitet.

. 

 

1.1.1 Expansiva Växjö 

I denna uppsats är nätverket Expansiva Växjö av central betydelse. Det är 

platsvarumärket Växjö som kommer att stå i fokus i denna uppsats; därför anser vi att det 

även så här inledningsvis krävs en kortare beskrivning av vad denna organisation 

egentligen ägnar sig åt för att förstå sammanhanget i uppsatsen som helhet. 

 

Expansiva Växjö är ett nätverk med syfte att stärka Växjös platsvarumärke. Expansiva 

Växjö verkar för att marknadsföra Växjöregionen, stärka dess attraktivitet, attrahera nya 

kommuninvånare och framgångsrika företag och därigenom öka tillväxten.  

10

                                                 
6 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 507 
7 Ibid., s. 509 
8 Ibid., s. 507 
9 Hankinson (2001) “Location Branding: A study of the branding practices of 12 English cities”, s. 127-142 

 Nätverket har nyligen (2008-01-14) genomfört en 
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nätbaserad enkätundersökning för att utreda hur Växjö uppfattas. Enkätdeltagarna bestod 

av 988 frivilliga personer i alla åldrar. Enkäten har varit tillgänglig på Smålandspostens, 

Smaland Airports samt Växjö Kommuns hemsidor. Den 14 januari 2008 avslutades 

undersökningen och sammanställdes i slutet av samma månad. För närvarande har 

Expansiva Växjö påbörjat ett ompositioneringsarbete gällande platsvarumärket Växjö 

och behöver därför först ta reda på hur varumärket uppfattas i dagsläget. Därför har 

nätverket genomfört denna enkätundersökning som nu behöver analyseras för att fylla 

någon praktisk funktion. Expansiva Växjös enkätundersökning har ännu inte analyserats i 

något djupare hänseende och fyller i dagsläget inte någon stor funktion för Expansiva 

Växjös ompositioneringsarbete av platsvarumärket Växjö.  

 

Vi anser att Hankinsons ovan nämnda studie av den relativt dåliga förståelsen för 

placebranding är ett intressant fenomen, och naturligtvis blir vi också intresserade av om 

detsamma gäller i Sverige (Växjö) eller ej. Detta leder oss således in på syftet med denna 

uppsats. 

 

1.2 Syfte 

Den enkät som Expansiva Växjö genomfört kommer att analyseras i detta arbete för att få 

fram en bild av Växjös image. Syftet med denna analys är att se om Växjös image i 

nuläget är långt ifrån eller nära den i framtiden önskade profilen. Vi kommer därefter att 

kunna analysera den strategi Expansiva Växjö har valt för platsvarumärket Växjö och 

jämföra denna med teorier om placebranding. Syftet med det är att se i vilken 

utsträckning nätverket tillämpar placebranding-teorier. Slutligen avser vi att med 

bakgrund av vår analys av Växjös image och strategi, samt med hjälp varumärkesteori, 

även undersöka om skapandet av varumärket (ompositioneringen) har potential att bli 

framgångsrikt (dvs. skapa en mer attraktiv plats/mer attraktivt varumärke för dess 

målgrupp). 

 

 

 

                                                                                                                                                 
10 http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=262 

http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=262�
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1.3 Frågeställning 

För att på ett klarare sätt redogöra vad vi vill tolka och analysera ställer vi med bakgrund 

av ovanstående diskussion därför följande frågor: 

• Hur uppfattas Växjö (image) i dagsläget? – hur långt ifrån den önskade framtida 

profilen befinner de sig? (utgångspunkten för denna analys kommer att vara 

Växjös kärnvärden) 

 

• Hur väl stämmer den strategi som Expansiva Växjö har valt överrens med några 

av de teorier som i nuläget finns inom placebranding? 

utgångspunkten för denna analys kommer att vara Växjös kärnvärden) 

 

• Hur väl stämmer den strategi som Expansiva Växjö har för uppbyggnad av 

platsvarumärket med sedvanlig varumärkesteori (i denna uppsats en modell över 

varumärkesuppbyggnad av Frans Melin)?    
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras, förklaras och motiveras vår valda metod för utförandet av 

uppsatsen. Tanken är att ge en förståelse för tillvägagångssättet i uppsatsen och även att 

i viss mån synliggöra de problem som finns med vår valda metod. 

 

2.1  Datainsamling  

Det empiriska material vi kommer att utgå från är enkätundersökningen utförd av 

Expansiva Växjö. Enkätundersökningen är alltså inte utförd av oss, utan av nätverket 

Expansiva Växjö. Däremot har de inte analyserat enkätens frågor ännu, det kommer vi att 

göra i denna uppsats. Enkäten fick vi tillgång till då vi mottog inloggningsuppgifter till 

deras interna nät av Gunnel Olsson, som är en av projektledarna för Expansiva Växjö. 

Vi har också haft två möten med Gunnel Olsson vilket bidragit med empirisk data utöver 

enkätmaterialet. Vi fick data i form av Expansiva Växjös fastställda kärnvärden samt 

varumärket Växjös positionering och marknadskommunikation. Dessa möten kan 

beskrivas som en form av ostrukturerade intervjuer, där varken intervjuschema eller 

intervjuguide använts, utan endast lösa anteckningar som vi sedan diskuterat fritt 

omkring, såsom enkätens genomförande11

Enkätundersökningen genomfördes av Expansiva Växjö mellan den elfte december 2007 

och den fjortonde januari 2008. Undersökningen resulterade i 988 enkätsvar. Syftet med 

denna enkät var att undersöka vilken uppfattning människor har av Växjö och hur väl 

. Syftet med dessa intervjuer var alltså att 

samla in empiriskt material för att kunna besvara våra frågeställningar rörande strategier. 

Vi har också vid ett antal tillfällen haft kontakt via e-post då vi ställt frågor kring 

Expansiva Växjö.  

 

2.2 Enkäten 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur nätverket Expansiva Växjö valt att utforma sin 

enkät, samt utreda hur den kan vara till hjälp i vår uppsats. Vi kommer därefter att 

diskutera vad enkätens kvalitet kan ha för inverkan på just vår uppsats.  

 

                                                 
11 Bryman & Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 362-363 
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denna stämmer överens med den bild Expansiva Växjö vill förmedla av staden. 

Slutsatserna från enkäten är tänkta att ligga till grund för en framtida ompositionering.  

 

Nedan återfinns tabeller över både de slutna och de öppna frågorna för att lättare kunna 

följa den senare diskussionen kring enkäten. 

 

SLUTNA FRÅGOR:  
  
1. JAG ÄR…  
Svarsalternativ:  
1. Man 
2. Kvinna  
  
2. MIN ÅLDER 
Svarsalternativ:  
1. < 18  
2. 18-25 
3. 26-35 
4. 36-45 
5. 46-55 
6. 56-65 
7. > 66 
  
3. JAG BOR 
Svarsalternativ: 
1. I Växjö Kommun 
2. Utanför Växjö kommun (inom tio mils radie)  
3. Utanför Växjö kommun (mer än tio mil)  
  
4. ANGE I VILKEN GRAD DU TYCKER ATT FÖLJANDE PÅSTÅENDEN OM VÄXJÖ STÄMMER: 
* Livskvaliteten är hög.  
* Serviceandan är bra. 
* Människorna är kreativa och företagsamma i Växjö.  
* Det finns ett stort upplevelseutbud inom idrott.  
* Det finns ett stort upplevelseutbud inom kultur.  
* Det finns ett stort upplevelseutbud inom handel.  
* Det finns ett stort upplevelseutbud inom nöjen.  
* Växjö är den lilla storstaden med nära till allt.  
* I Växjö jobbar man aktivt med miljöfrågor. 
* Det finns en stor tillväxt- och utvecklingsvilja.  
* Det är ett bra företagsklimat.  
* Det finns bra kommunikationer till och från Växjö.  
* Det är lätt att komma i kontakt med människor i Växjö.  
* Människorna i Växjö är framtidsorienterade och har koll på vad som händer i omvärlden.  
* Jag skulle rekommendera en vän att flytta till Växjö.  
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Svarsalternativ:  
1. Stämmer mycket bra 
2. Stämmer bra  
3. Stämmer mindre bra 
4. Stämmer inte alls 
5. Vet ej 
 

ÖPPNA FRÅGOR:  
1. Vad är bäst med Växjö?  
2. Vad är sämst med Växjö?  
3. Det här är viktigast för mig när jag väljer var jag ska bo: 
4. Detta skulle jag vilja att man satsade mer på i Växjö:  
 

De slutna frågorna har (förutom de tre första) klassificerats enligt en Likert- skala, vilken 

är en skala där respondenterna ska markera i vilken utsträckning de håller med om ett 

antal påståenden12

För Expansiva Växjö fanns det flera fördelar med att använda enkäter som 

undersökningsmetod. De är för det första billiga och snabba att administrera, vilket gav 

nätverket möjlighet att använda sig av ett stort urval respondenter.

. I detta fall fanns fem alternativ; stämmer mycket bra, stämmer bra, 

stämmer mindre bra, stämmer inte alls samt vet ej.  

 

För att få en tydligare bild av resultatet har vi slagit samman de två svarsalternativ som är 

positiva. Följaktligen har vi även gjort likadant med de negativa svarsalternativen. 

I den enkät som Expansiva Växjö har genomfört nyligen fann vi ett flertal utmärkande 

kategorier som respondenterna anser vara av vikt. Enligt oss går det bara att se en tydlig 

bild av vad respondenterna tycker i ett visst antal av de slutna frågorna i enkäten.  

 

13

                                                 
12 Bryman & Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 592 
13 Ibid., s.162 

 En annan fördel är 

att respondenterna kunde känna anonymitet, då de insamlade enkäterna inte innehåller 

några namn. Detta medför att respondenterna troligen vågade svara så tillförlitligt som 

möjligt och att svaren sannolikt blev mer uttömmande. Enkätens kostnadsfördel och 

snabbhet, liksom möjligheten att nå ett stort antal människor, var anledningarna till att 

Expansiva Växjö valde detta tillvägagångssätt framför andra alternativ, såsom intervjuer 

eller fokusgrupper. Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor, och respondenterna 
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gavs också möjlighet att fritt tillägga övriga synpunkter. Enkäten hade således både 

kvantitativa och kvalitativa drag.  

 

Expansiva Växjö har baserat enkätundersökningen på ett bekvämlighetsurval. Vem som 

helst med tillgång till Internet kunde besvara enkäten då den var nätbaserad och fanns 

tillgänglig på Växjö Kommuns, Smålandspostens samt Smaland Airports hemsidor. Ett 

bekvämlighetsurval består av personer som råkar finnas tillgängliga och är därför ett 

icke-sannolikhetsurval, då det inte gjorts på slumpmässiga grunder.14

Vi har valt innehållsanalys som analysmetod, vilken är en kvalitativ metod. Denna typ av 

analys inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman och meningsbärande enheter för 

att kunna kategorisera och dra slutsatser om innehållet i ett analyserat materialet. Vidare 

innebär en innehållsanalys att materialet delas upp i enheter och i slutligen letar forskaren 

efter mönster, teman eller övergripande kategorier.

   

Ett bekvämlighetsurval gjorde det möjligt för nätverket att nå ett stort antal människor, 

med liten tidsåtgång och kostnad.  

 

15

Exempelvis kunde svar som rörde natur, grönområden, klimat, miljöarbete, etc. kopplas 

till kärnvärdet miljö, medan svar rörande arbetstillfällen, entreprenörskap, expansion, 

nybyggnationer, kreativitet och företagsamhet och liknande kunde kopplas till kärnvärdet 

tillväxt. Kärnvärdet värdskap kopplades till svar som berörde möten och mötesplatser, 

  

Alla öppna frågor lästes först igenom ett antal gånger för att få en känsla för helheten. 

Därefter plockade vi ut meningar och delar som var relevanta för vår frågeställning, och 

formulerade preliminära teman såsom natur, arbete, utbud, kommunikationer, handel och 

liknande. Dessa teman baserades delvis på vad Expansiva Växjö själva anser hör till varje 

kärnvärde.  

 

Slutligen grupperades nämligen dessa teman i kategorier vilka är kopplade till de fyra 

kärnvärdena som Expansiva Växjö anser vara av vikt.  

 

                                                 
14 Bryman & Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 124 
15 Graneheim & Lundman (2004) “Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures 
and measures to achieve trustworthiness”, s. 106 
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välkomnande, nätverkande, och dylikt. I kategorin för kärnvärdet livskvalitet ryms 

boende, vård och omsorg, trygghet, skola, kultur och nöjen, kommunikationer, storlek, 

närhet (till service, arbete, omsorg och handel), osv.  

 

En del av svaren var ej möjliga att klassificera inom något av kärnvärdena.  Exempelvis 

fanns kommentarer om såväl vädret, geografisk lokalisering och idrottsliga 

misslyckanden och svar av denna typ har därför uteslutits. Det fanns heller inte någon 

möjlighet att försöka skapa ett ”nytt” kärnvärde där de kan inrymmas inom, eftersom det 

har givits vitt skilda svar rörande sådant som inte hör till kärnvärdena. Någon gemensam 

utgångspunkt för dessa svar fanns alltså inte. 

 

I analysen har vi heller inte inkluderat den del av enkäten som kallas ”Övriga 

synpunkter”. Vi fann att synpunkterna i denna del var alltför svåra att kategorisera, då de 

var väldigt spridda och i de flesta fall avsåg mycket specifika företeelser såsom väder 

eller idrottsliga motgångar, vilket således inte går att påverka genom någon strategi. Då 

enkätens frågor är baserade på vad privatpersoner anser om Växjö, och inte på ett mer 

företagsmässigt perspektiv, kommer vår analys av bilden av Växjö att utgå från 

privatpersoners synvinkel. 

 

Det finns naturligtvis en risk att det sätt på vilket vi valt att kategorisera är felaktigt eller 

missvisande. Väljs för stora enheter finns risken att kategorierna innehåller mer än en 

företeelse. Väljs för små enheter riskerar materialet att fragmenteras. I båda fallen kan 

viktig information missas.16

Anledningen till att vi valt att göra detta är helt enkelt för att få fram ett relevant resultat 

från dessa öppna frågor. Kärnvärdena är som antytts tidigare kopplade till 

 Vi har försökt att få de meningsbärande enheterna att endast 

tillhöra en kategori. På så sätt kommer vi att på ett enkelt och överskådligt sätt se hur 

respondenterna uppfattar Växjö och vilka områden som de anser vara av betydelse för 

dem. 

 

                                                 
16 Graneheim & Lundman (2004) “Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures 
and measures to achieve trustworthiness”, s. 106 
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frågeställningen om hur respondenterna uppfattar Växjö. Som vi senare i detta kapitel ska 

visa är kärnvärdena utgångspunkten för skapandet av platsvarumärket Växjö. Därför blir 

de av central betydelse i vår analys av Växjös image. 

 

Begreppet reliabilitet syftar till huruvida en mätning är korrekt genomförd och därmed 

tillförlitlig. Mätningen har inte påverkats av omgivningen och är stabil över tiden.17 

Validitet i sin tur avser i vilken utsträckning ett mätinstrument eller ett mått på ett 

begrepp ger en bild av just det begreppet; det vill säga att måttet verkligen mäter vad det 

avser att mäta18

Validiteten i en enkätundersökning beror dels på huruvida deltagarna representerar den 

tänkta målgruppen, och dels frågornas förmåga att mäta det de avser mäta. Frågorna bör 

vara utformade på ett sådant sätt att de motsvarar syftet och frågeställningen med studien. 

Frågornas utformning har också en stor inverkan på hur den intervjuade svarar.

.    

 

19

Reliabilitet innebär att det som mäts ska ge samma resultat om mätningen görs vid ett 

senare tillfälle

  

 

Vi har försökt att ha detta i åtanke då vi analyserat resultatet av enkätundersökningen. Vi 

anser att undersökningens validitet är relativt hög då samtliga frågor behandlar åsikter 

och synpunkter rörande Växjö, och att de i stor utsträckning är tydligt formulerade. Då 

genomförandet av enkätundersökningen bygger på ett icke-sannolikhetsurval innebär det 

att både uppsatsens validitet och reliabilitet är lägre än om den byggts utifrån en 

undersökning innehållande ett sannolikhetsurval.  

 

20. Vi anser att denna undersökning har en relativt hög reliabilitet då alla 

respondenter har besvarat samma frågor. Vid en intervju kan intervjuaren exempelvis 

formulera frågorna på olika sätt21

                                                 
17 Bryman & Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 594 
18 Ibid., s. 597 
19 Ibid., s. 157 
20 Ibid., s. 48 
21 Ibid., s. 162 

. Också det faktum att halva enkäten består av öppna 

frågor resulterat sannolikt i en högre reliabilitet, då den skevhet i svaren undviks som ofta 
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uppkommer då respondenten besvarar en uppsättning relaterade frågor eller påståenden22

 

. 

Öppna frågor torde medföra mer exakta svar, som på grund av detta är mer stabila över 

tiden.  

 

2.3 Teoretiska källor 

Vi har för att nå syftet med vår studie använt teori som berör områdena 

platsmarknadsföring och platser som varumärken, samt platsers image och image 

management. Även teori som rör varumärken i allmänhet har använts. Våra referenser 

består av främst böcker och vetenskapliga artiklar. Artiklar har använts för att få en 

djupare kunskap och förståelse för det berörda området. Dessa fann vi främst genom 

ELIN; en av Växjö Universitets databaser. De nyckelord vi sökte på innefattade place 

marketing, city marketing, placebranding, samt city branding. Litteratur i bokform har vi 

i första hand funnit på Växjö Universitetsbibliotek. Expansiva Växjös hemsida har 

använts för allmän information om nätverket.  

2.4  Kopplingen mellan teori och empiri. 

Det vanligaste sättet att relatera teori och empiri är genom deduktion. Deduktion innebär 

att man utifrån de teorier som redan existerar inom ett visst område härleder, eller 

deducerar, en eller flera hypoteser som ska genomgå en empirisk granskning. Utifrån 

resultatet av den data man empiriskt har samlat in kan dessa hypoteser antingen bekräftas 

eller förkastas, och den ursprungliga teorin revideras.23 Det andra sättet att koppla teori 

till empiri är genom induktion. Vid ett induktivt tillvägagångssätt finns ingen teoretisk 

utgångspunkt, utan teorin är resultatet av empirin.24

Ett alternativ till dessa två angreppssätt är att använda sig av en kombination av dem, 

vilket kallas abduktion. Med ett abduktivt förfaringssätt utgår forskaren enligt Rienecker 

& Jörgenssen från empiriskt material, men avfärdar inte de teoretiska föreställningar som 

redan existerar

 

 

25

                                                 
22 Bryman & Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 157 
23 Ibid., forskningsmetoder s. 23 
24 Ibid., s. 25 
25 Rienecker & Stray Jörgenssen (2002) Att skriva en bra uppsats, s. 27 

. Alvesson & Sköldberg menar att det genom en abduktiv ansats går att 
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använda sig av teorin i tidigare litteratur för att exempelvis upptäcka mönster som ger 

förståelse för det studerade fenomenet. Under forskningsprocessen sker således en 

alternering mellan tidigare teori och empiri, vilket leder till att de båda kan omtolkas med 

hjälp av varandra.26

Om urvalsmetoden inte väljs med omsorg, eller om urvalsprocessen är slarvigt utförd, 

medför detta att trovärdigheten minskar.

 

 

Vi har valt en abduktiv ansats eftersom vi i vår studie utgår från ett empiriskt material i 

form av en enkätundersökning, men samtidigt använder oss av befintliga teorier för att få 

djupare kunskap och förståelse för företeelsen platsmarknadsföring och således kunna 

besvara vår frågeställning. Därmed är ett abduktivt synsätt det som lämpar sig bäst för 

denna studie. 

 

2.5 Generaliserbarhet 

För att en undersöknings/enkäts resultat ska vara generaliserbart är det viktigt att urvalet 

sker på ett för undersökningens ändamål korrekt sätt och att urvalet gjorts på ett 

slumpmässigt vis, till exempel ett obundet slumpmässigt val.  

27 Således är det i vårt fall, då 

enkätundersökningen är baserad på ett icke-sannolikhetsurval, inte lika troligt att dess 

resultat går att generalisera, eftersom vi inte vet säkert vilken grupp av individer resultatet 

är representativt för. Det är dock fortfarande möjligt att generalisera från ett icke-

sannolikhetsurval, om än inte på starka statistiska grunder28

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 Alvesson & Sköldberg (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 31 
27 Bryman & Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 49 
28 Saunders, M. et al (2000) Research Methods for Business Students, s. 152 
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2.6 Avgränsningar 

Vi har valt att inte inkludera vissa av enkätens slutna frågor i vår analys.  

De frågor som inte är inkluderade rör Växjös kommunikationer, huruvida det är lätt att 

komma i kontakt med människor i staden och i vilken utsträckning de är framtids- och 

omvärldsorienterade, samt upplevelseutbudet inom idrott och kultur.  

I dessa frågor som uteslutits är det enligt vår uppfattning inte möjligt att dra tydliga 

slutsatser av respondenternas svar, eftersom svaren är alltför spridda och inte ger några 

klara indikationer. I analysen har vi, som nämnts i detta kapitel, heller inte inkluderat den 

del av enkäten som kallas ”Övriga synpunkter. Många av dessa synpunkter i denna del 

var alltför svåra att kategorisera, då de var väldigt spridda och i de flesta fall avsåg 

mycket specifika företeelser såsom väder eller idrottsliga motgångar, vilket således inte 

går att påverka genom någon strategi . Vi har även, som vi nämner i frågeställningen valt 

att avgränsa vår tredje frågeställning till att i princip endast omfatta en modell av Frans 

Melin. Detta på grund av vår begränsade tidsram för detta arbete. Denna modell omfattar 

likväl de viktiga aspekterna vid varumärkesuppbyggnad.  

 

2.7 Genomförande 

Vi vill nu klargöra hur vi tänker gå till väga för att besvara våra frågeställningar. Därför 

har vi konstruerat nedanstående tabell för att på ett lättöverskådligt sätt presentera detta. 
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Frågeställning Empiriskt material Teoretiskt material Tillvägagångssätt 

1. Hur uppfattas Växjö 

(image) i dagsläget? 

(utgångspunkten för denna 

analys kommer att vara 

Växjös kärnvärden) 

 

Enkätundersökning 

utförd av nätverket 

Expansiva Växjö samt 

intervjuer med 

projektansvarig för 

Expansiva Växjö. 

Teorier rörande image 

management samt 

placebranding (Melin, 

Holloway & Hubbard, 

Kavaratzis, m.fl.). 

Analys av slutna 

enkätsvar samt 

klassificering av enkätens 

öppna frågor.  

Klassificeringen utförs 

för att kunna koppla 

svaren till Växjös 

kärnvärden i syfte att få 

fram ett resultat av 

Växjös image. 

Frågeställning Empiriskt material Teoretiskt material Tillvägagångssätt 

Forts. fråga 1. 

– Hur långt ifrån den 

önskade framtida profilen 

befinner de sig?  

Enkätundersökning 

utförd av nätverket 

Expansiva Växjö samt 

intervjuer med 

projektansvarig för 

Expansiva Växjö. Även 

den analys vi själva 

utfört (dvs. 

klassificeringen) kommer 

naturligtvis att användas. 

Teorier rörande image 

management samt 

placebranding (Melin, 

Holloway & Hubbard, 

Kavaratzis, m.fl.). 

Jämförelse mellan Växjös 

nuvarande image och den 

framtida profilen i syfte 

att se hur långt ifrån den 

önskade profilen som 

Växjö befinner sig. 

2. Hur väl stämmer den 

strategi som Expansiva Växjö 

har valt överrens med några 

av de teorier som i nuläget 

finns inom placebranding? 

 

Intervjuer med 

projektansvarig för 

nätverket Expansiva 

Växjö. 

Placebranding-teorier 

(Kavaratzis, Holloway 

& Hubbard, 

Hankinson, m.fl.). 

Analys av hur väl 

nätverkets strategi 

korrelerar med teorier om 

placebranding. 
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3. Hur väl stämmer den 

strategi som Expansiva Växjö 

har för uppbyggnad av 

platsvarumärket med 

sedvanlig varumärkesteori (i 

denna uppsats en modell av 

Frans Melin)?    

 

Intervjuer med nätverket 

Expansiva Växjö samt 

enkätundersökning utförd 

av nätverket Expansiva 

Växjö. 

Varumärkesteori  

(Frans Melins 

varumärkesmix). 

Analys av hur väl 

nätverkets strategi för 

platsvarumärket Växjö 

följer en av de teorier 

som finns rörande 

varumärkesuppbyggnad 
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3 Teori 
I detta kapitel beskriver vi den relevanta teoretiska referensramen som vår studie vilar 

på. Meningen är att det ska ge en förståelse för varumärken såväl som platser som 

varumärken och medverka till att ge läsaren en klarare bild av dessa begrepp. 

  

3.1 Image, identitet och profil 

Ett varumärke kan sägas bestå av tre olika delar, vilket kan illustreras i följande modell:  

 

 
 Fig. 3.1: Varumärket (Holm 2002, s. 75) 

 

Image, profil och identitet är begrepp som bör hållas isär från varandra för att de ska vara 

användbara i marknadsföring. De kan definieras enligt följande:  

Image betyder den uppfattning eller bild som omvärlden har av varumärket.   

Profil innebär den bild som varumärkesinnehavaren vill förmedla av sitt varumärke.   

Identitet är den kulturella helhetsbild som varumärkesinnehavaren uppfattar och 

förmedlar om varumärket; dvs. vad det verkligen är.  
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Den optimala situationen är givetvis när profil och image stämmer överens, dvs. då 

varumärket uppfattas av målgruppen på det sätt varumärkesinnehavaren önskar. Om 

bilderna inte överlappar varandra måste profilen stärkas genom kommunikativa insatser, 

eller också revideras om det visar sig att den inte är realistisk i förhållande till 

omvärldens syn på varumärket. 

Långsiktigt går det emellertid inte att bibehålla en överensstämmelse mellan profil och 

image om inte marknadskommunikationen kompletteras med intern kommunikation och 

marknadsföring för att öka samstämmigheten mellan identitet och profil.29

 

  

3.2 Image management 

Strategisk image management är ”den fortgående processen att undersöka en plats image 

hos dess publik, segmentera dess specifika image och dess demografiska målgrupp, 

positionera platsens fördelar för att stödja en befintlig image eller skapa en ny image, 

samt kommunicera dessa fördelar till målgruppen”.  För att denna image ska vara effektiv 

måste den ligga nära verkligheten, vara trovärdig, enkel, tilldragande och utmärkande. En 

brand manager använder flera verktyg för att marknadsföra en plats image; slagfärdiga 

slogans, visuella bilder eller symboler såsom Eiffeltornet i Paris, liksom tilldragelser 

såsom Oktoberfest i Tyskland. Hanteringen av en negativ bild kan för en brand manager 

vara en svår utmaning. Denne har ingen kontroll över miljöfaktorer såsom 

naturkatastrofer eller ekonomiska nedgångar, vilka kan hindra turister och investerare. I 

vissa fall försöker brand managers felaktigt att korrigera en plats image utan att lösa de 

problem som gav upphov till den. Om man inte först kommer tillrätta med de problem 

som finns kommer detta att leda till smutskastning från besökare och följaktligen en 

ytterligare försämrad image. För att förbättra en plats image är det ibland lättare att skapa 

nya, positiva associationer än att försöka motbevisa gamla.30

 

  

 

 

 

                                                 
29 Holm (2002) Strategisk Marknadskommunikation – teorier och metoder, s. 73–79 
30 Melin (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s.254-255 
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3.3 Country equity 

Shimp et al använder termen “country equity”, eller “landsvärde”, då de syftar på det 

känslomässiga värde som är resultatet av en konsuments association av ett varumärke 

med ett land. Namnet på ett land hjälper konsumenter att utvärdera produkter och ta 

köpbeslut; då de associationer konsumenten har till ett land antingen ökar eller minskar 

det uppfattade värdet hos en produkt.31

I detta avsnitt avser vi att presentera i vilken utsträckning platser kan ses som varumärken 

enligt några av de mest dominerande författarna inom detta område i fråga om antalet 

publicerade artiklar de senaste åren. Vi börjar därmed med en definition som är passande 

i detta sammanhang:”…ett varumärke är en multidimensionell blandning av såväl 

emotionella, funktionella, relationsmässiga som strategiska element vilka kollektivt 

genererar en unik uppsättning av associationer i det offentliga medvetandet”

  

 

3.4 Platser som varumärken? 

32

Nyckeln till en framgångsrik varumärkesstrategi är först och främst att etablera ett 

förhållande mellan varumärket och konsumenten, och genom detta säkerställa att 

konsumentens fysiska och psykologiska behov är likartade varumärkets symboliska och 

funktionella attribut. Platser, såväl som varumärken, tillfredställer funktionella, 

symboliska och emotionella behov. De attribut som kan anses tillfredställa dessa behov 

blir då följaktligen upp till de ansvariga för platsen att kommunicera att just deras plats 

besitter.

. 

 

33

Varumärkesbyggande är en bra startpunkt för platsmarknadsföring och ger ett gediget 

ramverk för att hantera platsens image. Det är alltså av yttersta vikt att planera, hantera 

och marknadsföra platsens image. Detta kräver dock att varumärket är allmänt accepterat 

som ”ledstjärna” för alla marknadsföringsmässiga insatser.

  

 

34

 

 

                                                 
31 Kotler & Gertner (2002) Country as a brand, product, and beyond: A place marketing and brand 
management perspective, s. 250 
32 Kavaratzis (2005) “Placebranding: A Review of Trends and Conceptual Models”, s. 335 
33 Ibid., s. 335 
34 Ibid., s.336 
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Rainisto hävdar att platsvarumärken kan liknas vid företags ”paraplyvarumärken” och 

kan därmed bidra till att öka platsens image35. Även Trueman et al gör gällande att städer 

kan ses som högst komplexa varumärken, som ständigt ändras och är svårare att 

kontrollera än traditionella varumärken. De påstår att det är möjligt att se staden som ett 

varumärke och således använda sedvanlig varumärkesteori, förutsatt att tillräcklig hänsyn 

tas till de olika intressenterna.36 Kavaratzis delar dock inte detta synsätt, utan pekar 

istället i en annan artikel på att listan över antalet intressenter aldrig kommer att vara 

tillräckligt omfattande; inte heller kommer det att vara möjligt att tillfredställa deras 

villkor och önskningar på grund av att många val som rör en stad ofta är ambivalenta37

Det finns dock, som vi redan nämnt, också mycket som pekat på att platser kan ses som 

varumärken. Kavaratzis menar att det är fullt möjligt att tillämpa identitet, differentiering 

och personlighet på platser i syfte att maximera deras värde och uppmärksamhet.

. 

 

38

Ashworth lyfter fram att både platser och traditionella varumärken kan rikta sig till olika 

intressenter. Ave upplyser om att platser, i likhet med företags varumärken, är högst 

abstrakta och komplexa, samt att båda måste ta ett socialt ansvar. Såväl platser som 

företags varumärken måste förvalta flertalet identiteter. Det är dessvärre lättare att peka 

på dessa likheter än att mäta dem.

 

39

Placebranding är alltså i princip ett försök att implementera idéerna från 

varumärkeshantering på platser. Dock finns ingen vedertagen, allmän definition om vad 

placebranding egentligen står för. Det som är allmänt accepterat är att ett varumärke 

består av mångt mycket mer än just själva namnet på produkten. En produkt eller plats får 

följaktligen inte en ny identitet enbart genom det faktum att den förknippas med en ny 

logo eller slogan. Dessa instrument är naturligtvis av betydelse i skapandet av själva 

    

 

                                                 
35 Rainisto (2003) “Success factors of place marketing”, s.50 
36 Trueman et al. (2001) ”Can a City communicate?” , s. 328 
37 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 511 
38 Ibid., s. 510 
39 Ibid., s. 511 
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varumärket, men ensamma kan de inte göra någon större skillnad; det vill säga, de bör 

inte utgöra själva strategin.40

Några författare hävdar att platser är alltför komplexa för att behandlas på samma sätt 

som produkter, och det kan förklara varför utbudet av vetenskapligt material inom 

placebranding är relativt litet, trots ett ökande intresse för själva konceptet branding i 

anknytning till marknadsföringen av platser. Såväl identitet, differentiering som 

positionering är i stort sett överförbara koncept till placebranding. Med andra ord kan 

platser oftast ses som varumärken trots att strategin kanske inte exakt ser ut som den gör 

för branding i dess ursprungsform.

 

 

41

 

 

3.5 Placebranding 

Övergången från ”platsmarknadsföring” (place marketing) till 

”platsvarumärkeshantering” (placebranding) har föranletts av den framgång som 

sedvanlig varumärkesimage (gällande produkten i sig) har haft, men även den snabbt 

framväxande idén om företagsimage (corporate image)42

Tillämpning av marknadsföringen är i stort sett beroende av hur bilden av staden/platsen 

är konstruerad, kommunicerad och hanterad. Trots allt är det ändå själva förnimmelsen av 

platsen i människornas medvetande som utgör basen för att förmedla budskap. Essensen i 

marknadsföring är att utgå från konsumentens behov utifrån deras perspektiv.

.  

 

43

Om vi applicerar detta synsätt på placebranding (enligt föregående avsnitt) så innebär det 

att ta reda på hur invånarna uppfattar platsen de lever på och vilka symboliska, fysiska 

eller andra element som de värdesätter när de utvärderar platsen/staden

  

 

44

 

.  

 

                                                 
40 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 506-507 
41 Ibid., s. 510  
42 Balmer (2001) “Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing”, s.248-291 
43 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 507 
44 Ibid., s. 508 
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3.5.1 Holloway & Hubbards tre processer 

Enligt ett flertal författare (t.ex. Holloway & Hubbard ) skapas människors uppfattning 

om platser genom tre processer:  

 

• genom planerade ingripande i staden; exempelvis hur stadens arkitektur ser ut 

• genom hur de använder offentliga platser och inrättningar  

• genom skildringar av platsen i fråga exempelvis genom nyhetsrapportering, 

avbildningar, romaner, filmer, etc.45

 

 

Det är allmänt accepterat att människor skapar en uppfattning om platser genom 

förnimmelser och bilder46. Interaktionen mellan platser och människor sker enligt vissa 

personer antingen genom medial representation eller genom direkt interaktion; vilket är 

relativt självklart, men det som är intressant är hur människor egentligen använder denna 

information för att via mentala kognitiva processer skapa stabila bilder i minnet47

Dessa mentala kartor skapas hos alla människor för att förenkla den i basen långt mycket 

mer avancerade vardag hjärnan egentligen utsätts för

. 

48

Placebranding (varumärkeshantering gällande platser) fokuserar på människors mentala 

bilder och försöker dra nytta av dem genom diverse aktiviteter vilka syftar till att 

skapa/förstärka dessa bilder. Intentionen blir därmed att hantera varumärket på ett så 

fördelaktigt sätt som möjligt, både för att passa nuvarande förhållanden och de framtida 

föresatserna genom att använda dessa mentala kartor som måltavlor för påverkan och 

förändring.

. Det är här branding 

(varumärkeshantering) visar sig vara av betydelse.  

 

49

                                                 
45  Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 507 
46 Solomon et al (2006) Consumer Behaviour – A European Perspective, s. 36 
47 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 507 
48 Solomon et al (2006) Consumer Behaviour – A European Perspective, s. 36 
49 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 507 
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3.5.2 Olika kategorier av placebranding 

Det finns åtminstone tre olika sorters placebranding, vilka skiljer sig åt i fråga om syften 

och med olikartade aktörer inblandade. Dessa tre indelningar är:50

• grundat på geografisk härkomst 

 

• grundat på platsens co-branding 
• grundat på place management 

 

Geografiskt grundade varumärken rör sådana märken som är starkt förknippade och 

namngivna efter sitt geografiska ursprung. Exempelvis kan champagne endast kallas just 

champagne om den kommer från ett speciellt geografiskt område. I fråga om 

placebranding rör detta snarare varumärkespatenter och legala aspekter istället för 

platsvarumärket i dess egentliga mening. Det vill säga; andra städer kan inte ha exakt 

samma logotyp eller slogan, men likväl ha samma strategi och en relativt snarlik slogan 

eller logotyp (inom lagliga ramar). Placebranding handlar inte om att använda sig av de 

fördelar som platsen i sig har och försöka överföra detta på produkter. I stället handlar det 

om att använda de kvaliteter som de lokala produkterna eller motsvarande har för att 

marknadsföra platsen.51

Co-branding (ung. associationsmarknadsföring) handlar i detta fall om att associera en 

fysisk produkt m.h.a. en plats som anses tillföra produkten någon form av positivt värde 

och fördelaktig image. Ett exempel är schweiziska klockor, där typiska karaktärsdrag hos 

landet Schweiz och dess invånare är tänkta att associeras med klockorna. Att använda sig 

av denna strategi kan vara vanskligt, då bilden av en plats både är multifacetterad och 

ostabil.

 

 

52

Sådant kan vara hur staden är uppbyggd och vilka sorts aktiviteter och handlingar som 

karaktäriserar stadens image, men även vilka typer människor som residerar i densamma 

   

 

Placebranding som grundar sig på själva förvaltningen av platsen handlar om att försöka 

ändra uppfattning hos människor tillhörande ett specifikt segment.   

                                                 
50 Kavaratzis, & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?” , s. 511 
51 Ibid., s. 512  
52 Ibid., s. 511-512 
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i stort.53 En intressant frågeställning i detta sammanhang är huruvida city/placebranding 

kan hjälpa till att skapa en känsla av enhetlighet i allt som organisationen (kommunen) 

företar sig. Enligt teorin är detta möjligt så länge kärnvärdena bakom varumärket 

verkligen knyts samman med en vision som ger dem mening och en tydlig riktning54

 Även om det inte är möjligt att skapa ett varumärke under vilket alla relevanta delar av 

organisationen kan samsas, bör varumärket delas upp i dess komponenter beroende på 

vem det ska tilltala. Exempelvis är det faktiskt möjligt att samtidigt vara mer än ett 

varumärke, ett för varje målgrupp. Här kan man dra paralleller till branding för produkter, 

där såväl segmentering som målsättning/fokusering ingår som viktiga delar. Det är alltså 

möjligt att ”planera”, ”skapa” och ”sälja” koncepten till de olika målgrupperna. Detta 

liknar med andra ord en sorts varumärkesutvidgning, där organisationen består av ett 

flertal olika märken.

. 

 

55

Huvudsyftet med att använda sig av corporate branding (företaget som varumärke) är att 

samtliga kan dra nytta av det märke som de associeras med. Om detta ska appliceras på 

placebranding behöver alla delar inom organisationen passas ihop till ett övergripande 

enhetligt budskap med syfte att frambringa stringens. Ofta krävs också att anekdoter och 

berättelser om platsen ifråga ideligen upprepas och förmedlas genom exempelvis vackra 

bilder av platsen o. dyl. Dessa ”berättelser” (eller snarare bilder) bör byggas in i 

varumärket och detta fordrar planering och designingripanden, såväl som beaktanden av 

hur infrastrukturen utvecklas och hur organisationen ser ut.

 

 

56

 

  

Därefter krävs att dessa ”berättelser” kommuniceras genom en generell hållning gentemot 

märket och såklart även genom vanliga marknadsföringsmässiga insatser.  

 

 
                                                 
53 Florian (2002) “The city as a brand, orchestrating a unique experience”, s. 96 
54 Chernatony, De & Dall´Olmo Riley (1998) “Defining a brand; beyond the literature experts´ 
interpretations”, s. 417 
55 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 512 
56 Kavaratzis (2004) “From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for 
developing city brands”, s. 58-73 
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3.6 Varumärkesteori 

 

3.6.1 Definition varumärke 

Ett varumärke omfattar såväl fysiska som socio-psykologiska attribut och värderingar 

som är associerade med produkten i fråga. Det handlar om att skapa associationer snarare 

än att generera en särprägling.57 Eller som Hankinson & Cowking58

 

”Ett varumärke är en produkt eller service som givits en särprägel genom sin 

positionering gentemot konkurrensen och genom sin personlighet, vilken består av såväl 

funktionella attribut som mer symboliska värden” 

 

 utrycker det: 

Skapandet av varumärket består då följaktligen av att välja och försöka associera attribut 

med föresatsen att de kommer att tillföra värde till produkten eller servicen i fråga59

 

. 

3.6.2 Brand image  

De flesta företag strävar efter att bygga en stark, positiv brand image. Brand image, eller 

varumärkesimage, består av de associationer och föreställningar som människor har till 

och om ett varumärke.60 Den kan sägas vara det sätt på vilket människor uppfattar ett 

företag eller dess produkter. En effektiv image etablerar produktens karaktär och 

värdeerbjudande, den förmedlar denna karaktär på ett särpräglat sätt, och den ger en 

känslomässig styrka bortom en mental bild. Brand image kan skiljas från brand identity, 

varumärkesidentitet; vilket kan sägas utgöra de sätt på vilka ett företag avser att 

identifiera eller positionera sig självt eller sina produkter.61

                                                 
57 Simsoes & Dibb (2001) “Rethinking the brand concept: New brand orientation, Corporate 
communications”,  s. 217-224 
58 Hankinson & Cowking (1993) Branding in action, s.10 
59 Knox & Bickerton (2003) “The six conventions of corporate branding”, s. 998 
60 Kotler (2000) Marketing Management – Millenium Edition, s. 6 
61 Ibid., s. 178 
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3.7 Melins varumärkesmix 

Det finns som tidigare nämnts i nuläget ingen enig strategi för hur placebranding 

egentligen ser ut. Vi har därför för avsikt att även använda oss av sedvanlig 

varumärkesteori rörande varumärkesuppbyggnad i syfte att besvara våra frågeställningar. 

Det finns givetvis ett stort antal teorier som rör uppbyggandet av varumärken. Vi har på 

grund av en begränsad tidsram dock valt att enbart använda Frans Melins 

varumärkesmix. Enligt oss är detta en omfattande modell som belyser samtliga aspekter 

som är centrala vid varumärkesuppbyggnad.  

 

Modellen utgörs av sex närbesläktade begrepp. Var och ett av dessa begrepp kan 

betraktas som en delprocess som är viktig för en framgångsrik varumärkesuppbyggnad.  

Modellen illustrerar varumärkesmixens struktur och visar i viss mån den ordningsföljd i 

vilken ett starkt varumärke kan byggas upp. Denna varumärkesmix utgår från 

märkesinnehavarens perspektiv och hjälper denne att få en större förståelse för hur ett 

starkt varumärke kan byggas upp och bibehållas.62 Då denna modell enligt oss belyser 

alla viktiga aspekter vid varumärkesuppbyggnad anser vi att den passar in på vårt syfte att 

få en övergripande bild över Växjö. Som nämns i teorin kan platser många gånger ses 

som just varumärken63. I och med en ökad globalisering och konkurrens är det för att 

kunna differentiera sig nödvändigt för platser att utforma och marknadsföra sina 

identiteter och värden64

i Växjö, det vill säga dess invånare, kan sägas vara stadens konsumenter. Produkten blir 

då följaktligen staden Växjö som boendeort; och de attribut som följer detta i form av 

arbete, skolgång, omsorg, etc.  

. I den bemärkelsen kan platser även ses som produkter. Det är 

därför rimligt att applicera modeller såsom Melins varumärkesmix, vilken annars i regel 

tillämpas på varor och tjänster, också på platser.  

 

För att tydliggöra vill vi förklara hur vi tolkar orden konsument och produkt, då dessa 

begrepp nämns vid ett flertal tillfällen i nedanstående text. De personer som väljer att bo  

                                                 
62 Melin (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s. 173 
63 Kavaratzis & Ashworth (2005) ”City branding: An effective assertion of  identity or a transitory 
marketing trick?”, s. 510 
64 Ibid., s. 506 
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                                                                                                                                                                                         Fig. 3.2: Varumärkesmixen (Melin 1997, s. 174)                       
 

3.7.1 Produktattribut 
För att särskilja sin produkt från övriga produkter inom samma kategori på marknaden 

krävs att produkten erbjuder ett mervärde. Därför måste produkten på något sätt 

differentieras, vilket till viss del kan göras genom att tilldela produkten olika 

produktattribut.65

Det kanske viktigaste attributet för att bevara ett starkt varumärke är produktkvalitet. Det 

är kvaliteten, tillsammans med övriga attribut, som genererar ett mervärde till 

konsumenten.

 Dessa produktattribut syftar ofta till konkreta kännetecken för 

produkten, såsom dess logotyp, färgsättning eller förpackning.  

66

                                                 
65 Melin (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s. 128 
66 Ibid., s. 175 
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3.7.2 Märkesidentitet  

Ett annat sätt att differentiera sin produkt är genom dess märkesidentitet. Med 

märkesidentitet avses som tidigare nämnts hur ett företag försöker positionera sitt 

varumärke; dvs. vad varumärket står för eller hur företaget vill att det ska uppfattas.67

Skillnaderna mellan olika produkter i en viss kategori tenderar numera att bli allt mindre, 

av den anledningen att produktattribut är enkla att kopiera. Resultatet blir att företag 

försöker utveckla mer komplexa konkurrensfördelar såsom en stark märkesidentitet. 

Syftet med denna speciella märkesidentitet är främst att försöka förmedla ett 

känslomässigt mervärde till konsumenten.

 

68

Detta kan exempelvis göras genom att använda sig av kända personer eller medverka i 

specifika sammanhang för att skapa positiva märkesassociationer. Det är av stor 

betydelse att märkesinnehavaren lyckas att förmedla en attraktiv bild av 

märkesprodukten.

  

 

De viktigaste faktorerna när det gäller att bygga upp märkesidentiteten är namnval och 

personlighet. Varumärkesnamnet, vilket är antingen ett fantasinamn eller ett deskriptivt 

namn, hjälper till att förmedla vad varumärket står för. Ett fantasinamn saknar en 

koppling till produkten medan det deskriptiva namnet på ett eller annat sätt säger något 

om produkten och dess användningsområde. Varumärkets personlighet är produktens 

ansikte utåt. Målet med personlighetsskapandet är att ge produkten en själ.  

69

3.7.3 Kärnvärde  

  

 

Av de faktorer som ligger till grund för varumärkets produktattribut och märkesidentitet 

bör de som har en långsiktig differentieringsfördel utgöra varumärkets kärnvärde. 

Kärnvärden är lika med djupt inrotade trossystem som ligger bakom konsumenters 

attityder och beteenden.70

                                                 
67 Kotler (2000) Marketing Management – Millenium Edition, s. 178 
68 Melin (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s. 175 
69 Ibid., s. 143 
70 Kotler (2000) Marketing Management – Millenium Edition, s. 150 

 Kärnvärdet ska tillfredsställa grundläggande behov hos 

konsumenten och därigenom skapa värde för denne.  
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För att kunna utgöra varumärkets kärnvärde krävs att en differentieringsfördel går att 

kommunicera till konsumenten. Kärnvärdet måste vara konkurrenskraftigt i både tid och 

rum.71

3.7.4 Positionering 

  

 

Genom positioneringsprocessen försöker ett företag inta en specifik plats, eller position, i 

konsumenternas medvetande72. För att möjliggöra en klar och tydlig positionering bör 

företaget undvika att framhålla alltför många differentieringsfördelar och istället utgå från 

produktens kärnvärde. Det kärnvärde som ligger till grund för positioneringen bör 

förmedla ett attraktivt och relevant mervärde för konsumenten.73

Syftet med positioneringen är att skapa kännedom om varumärket, vilket med tiden kan 

leda till varumärkeslojalitet. Enligt Melin kostar det omkring sex gånger så mycket att 

attrahera en ny kund jämfört med att behålla en som är lojal.

  

74

3.7.5 Marknadskommunikation  

 

Om man betraktar en stads invånare som dess kunder (konsumenter) och staden i sig som 

ett varumärke ser man varför det blir så viktigt att sträva efter att behålla märkeslojala 

kunder, vilket i detta fall innebär att invånare stannar kvar i staden. 

 

Kärnvärdespositioneringen måste förmedlas till konsumenterna genom kommunikation.  

Marknadskommunikation avser bland annat märkesuppbyggande reklam. Andra sätt att 

försöka påverka konsumenter kan vara olika typer av säljfrämjande åtgärder, PR och 

personlig försäljning. Det är viktigt för företag att ständigt övertyga och påminna 

konsumenterna om den egna produktens konkurrensfördelar. En individuellt präglad 

reklam är också grundläggande för att kunna tränga igenom dagens informationsbrus.75

 

  

 

 

                                                 
71 Melin (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s. 299 
72 Ibid., s. 176 
73 Ibid., s. 151 
74 Ibid., s. 176 
75 Ibid., s. 177 
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3.7.6 Intern märkeslojalitet  

Begreppet intern märkeslojalitet syftar till de åtaganden som en märkesinnehavare har 

gentemot ett enskilt varumärke. Den interna märkeslojaliteten innebär helt enkelt att 

varumärkesinnehavaren måste vara lojal mot vad varumärket står för, dvs. dess 

produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde och positionering.76 För att lyckas med den 

interna märkeslojaliteten måste märkesinnehavaren vara medveten om vad det egna 

varumärket står för och hur det ska utvecklas77

 

.  

 

 3.8 Sammanfattning av teoriavsnittet 

I detta avsnitt har vi presenterat ett antal teorier som vi anser vara relevanta för vår studie; 

dels sedvanlig varumärkesteori rörande produkter, men också teorier om huruvida det är 

möjligt att använda sig av sedvanlig varumärkesteori i marknadsföringen av platser eller 

ej. Vi kan konstatera att det enligt dessa teorier är möjligt att i viss mån använda sig av 

teorier som egentligen är avsedda för produkter och implementera dessa på platser.  

 

Placebranding-teorier har naturligtvis också tagits upp. I syfte att besvara våra 

frågeställningar har vi nu stöd i teorin för att det faktiskt är möjligt att behandla en plats 

som ett varumärke. Därmed blir det förhoppningsvis mer självklart varför vi valt att utgå 

både från placebranding-teorier och från sedvanlig varumärkesteori; de är nämligen 

relativt svåra att separera. Detta kapitel har även antytt att varumärkesuppbyggnad är 

både komplext och kräver god kunskap om det egna företaget och organisationen, såväl i 

fråga om hur det uppfattas som hur det är uppbyggt och fungerar rent praktiskt, samt att 

de aktiviteter (strategin) som organisationen utför bör vara noga övervägda. Vi ska i de 

följande kapitlen bland annat utreda hur väl övervägd Expansiva Växjös strategi är. 

 

 

                                                 
76 Melin (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – Om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s. 177 
77 Melin (1999) Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, s. 105 
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4 Empiri 
I empiravsnittet nedan redovisas först mer specifika detaljer kring enkäten. Därefter 

presenteras den strategi som Expansiva Växjö avser att använda. 

Syftet med kapitlet är att presentera den data som kommer att användas i följande 

analyskapitel för att besvara våra frågeställningar. 

 

4.1 Enkätens resultat 

Enkätens deltagande består som nämnts av 988 individer, varav den största åldersklassen 

är den mellan 26-35, följt av åldersgruppen 36-45 och 18-25. 75,5 % av respondenterna 

bor i Växjö kommun, 11,1 % bor inom tio mils radie och resterande 13,4 % bor 

följaktligen utanför denna radie.

 

 Undersökningen kännetecknas av en relativt god 

åldersfördelning.  Könsfördelningen är något skev, då 60.7 % av respondenterna är män.  

4.1.1 Slutna frågor  

Nedan följer tabeller över de slutna frågorna för att ge en bättre överblick över resultatet.  

 

1. Jag är…     
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 kvinna  388 39.3  
2 man  600 60.7  

  Total: 988 100.0  
 
     
2. Min ålder      
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 < 18  22 2.2  
2 18-25  167 16.9  
3 26-35  245 24.8  
4 36-45  194 19.6  
5 46-55  152 15.4  
6 56-65  148 15.0  
7 > 66  60 6.1  

  Total: 988 100.0  
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3. Jag bor  
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 i Växjö kommun  746 75.5  
2 Utanför Växjö kommun (inom tio mils radie)  110 11.1  
3 utanför Växjö kommun (mer än tio mil)  132 13.4  

  Total: 988 100.0  
 
     
4. Ange i vilken grad du tycker följande påståenden om Växjö stämmer:   
     
Livskvaliteten är hög.     
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  184 18.6  
2 Stämmer bra  643 65.1  
3 Stämmer mindre bra  103 10.4  
4 Stämmer inte alls  30 3.0  
0 Vet ej  28 2.8  

  Total: 988 100.0  
 
 
Serviceandan är bra.     
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  111 11.2  
2 Stämmer bra  583 59.0  
3 Stämmer mindre bra  209 21.2  
4 Stämmer inte alls  44 4.5  
0 Vet ej  41 4.1  

  Total: 988 100.0  
 
     
Människorna är kreativa och företagsamma i Växjö.     
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  167 16.9  
2 Stämmer bra  565 57.2  
3 Stämmer mindre bra  164 16.6  
4 Stämmer inte alls  39 3.9  
0 Vet ej  53 5.4  

  Total: 988 100.0  
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Det finns ett stort upplevelseutbud inom idrott. 
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  118 11.9  
2 Stämmer bra  408 41.3  
3 Stämmer mindre bra  256 25.9  
4 Stämmer inte alls  77 7.8  
0 Vet ej  129 13.1  

  Total: 988 100.0  
 
     
Det finns ett stort upplevelseutbud inom kultur.     
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  126 12.8  
2 Stämmer bra  409 41.4  
3 Stämmer mindre bra  276 27.9  
4 Stämmer inte alls  104 10.5  
0 Vet ej  73 7.4  

  Total: 988 100.0  
 
     
Det finns ett stort upplevelseutbud inom handel.     
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  360 36.4  
2 Stämmer bra  412 41.7  
3 Stämmer mindre bra  139 14.1  
4 Stämmer inte alls  57 5.8  
0 Vet ej  20 2.0  

  Total: 988 100.0  
 
     
Det finns ett stort upplevelseutbud inom nöjen.     
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  44 4.5  
2 Stämmer bra  278 28.1  
3 Stämmer mindre bra  419 42.4  
4 Stämmer inte alls  202 20.4  
0 Vet ej  45 4.6  

  Total: 988 100.0  
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Växjö är den lilla storstaden med nära till allt.  
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  168 17.0  
2 Stämmer bra  443 44.8  
3 Stämmer mindre bra  207 21.0  
4 Stämmer inte alls  155 15.7  
0 Vet ej  15 1.5  

  Total: 988 100.0  
 
     
I Växjö jobbar man aktivt med miljöfrågor.    
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  217 22.0  
2 Stämmer bra  421 42.6  
3 Stämmer mindre bra  131 13.3  
4 Stämmer inte alls  50 5.1  
0 Vet ej  169 17.1  

  Total: 988 100.0  
 
     
Det finns en stor tillväxt- och utvecklingsvilja.     
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  270 27.3  
2 Stämmer bra  509 51.5  
3 Stämmer mindre bra  104 10.5  
4 Stämmer inte alls  32 3.2  
0 Vet ej  73 7.4  

  Total: 988 100.0  
 
     
Det är ett bra företagsklimat     
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  114 11.5  
2 Stämmer bra  506 51.2  
3 Stämmer mindre bra  103 10.4  
4 Stämmer inte alls  23 2.3  
0 Vet ej  242 24.5  

  Total: 988 100.0  
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Det finns bra kommunikationer till och från Växjö.  
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  107 10.8  
2 Stämmer bra  428 43.3  
3 Stämmer mindre bra  310 31.4  
4 Stämmer inte alls  108 10.9  
0 Vet ej  35 3.5  

  Total: 988 100.0  
 
     
Det är lätt att komma i kontakt med människor i Växjö.    
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  86 8.7  
2 Stämmer bra  434 43.9  
3 Stämmer mindre bra  285 28.8  
4 Stämmer inte alls  119 12.0  
0 Vet ej  64 6.5  

  Total: 988 100.0  
 
     
Människorna i Växjö är framtidsorienterade och har koll på vad som händer i 
omvärlden. 
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  56 5.7  
2 Stämmer bra  407 41.2  
3 Stämmer mindre bra  261 26.4  
4 Stämmer inte alls  85 8.6  
0 Vet ej  179 18.1  

  Total: 988 100.0  
 
     
Jag skulle rekommendera en vän att flytta till Växjö.    
  Svarsalternativ Antal svar Fördelning %  

1 Stämmer mycket bra  210 21.3  
2 Stämmer bra  459 46.5  
3 Stämmer mindre bra  146 14.8  
4 Stämmer inte alls  118 11.9  
0 Vet ej  55 5.6  

  Total: 988 100.0  
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Enkätens två första slutna frågor har betydelse för hur väl urvalet är fördelat. Som nämns 

ovan är endast 39,3 % av respondenterna kvinnor. Vi kan anta att detta har betydelse för 

enkätens resultat. Exempelvis är det en förhållandevis liten del av respondenterna som då 

de tillfrågats om vad som är viktigast vid val av boendeort har givit svar relaterade till 

barn, såsom skola och barnsomsorg. Detsamma gäller vid frågorna om vad som är bäst 

respektive sämst med Växjö.  

 

När det gäller de senare frågorna kan det givetvis vara så att Växjö inte utmärker sig 

avsevärt på endera hållet. En tanke är dock att om en större andel respondenter hade varit 

kvinnor hade kanske svaren på frågan om vad som är viktigt vid val av boendeort i högre 

grad varit relaterade till barn, i synnerhet då den största andelen respondenter ligger i de 

åldersgrupper där det sannolikt finns flest hemmaboende barn.  

 

Åldersfördelningen är som tidigare nämnts tämligen god. En något större andel 

respondenter återfinns alltså i intervallen 26-35 och 36-45. Troligt är att dessa 

åldersgrupper jämfört med de yngre åldersgrupperna mer frekvent besöker den typ av 

hemsidor som tillhandahöll enkäten, såsom Växjö Kommuns hemsida. Det är också 

troligt att personer som tillhör de äldre åldersgrupperna i lägre utsträckning använder sig 

av Internet.   

 

Den fråga som rör respondenternas hemvist är betydelsefull i avseendet att de som bor i 

kommunen måste kunna sägas ge en mer relevant bild av Växjö. Majoriteten av 

respondenterna, dvs. 75,5 %, 

 

bor i Växjö kommun vilket troligen ger ett mer väsentligt 

resultat av enkäten eftersom dessa då har erfarenhet av och kunskap om Växjö. Dock är 

det inte nödvändigtvis så att de som bor utanför Växjö kommun inte kan ge en rättvis bild 

av Växjö. Dessa respondenter kan exempelvis vara pendlare eller frekventa besökare, i 

synnerhet med tanke på att ytterligare 11,1 % bor inom en radie av endast 10 mil från 

Växjö kommun.   

Den första frågan med svarsalternativ enligt Likert-skalan är huruvida livskvaliteten i 

Växjö är hög; på vilken 83,7 % har svarat att så är fallet. Denna fråga är mycket relevant 
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då den direkt kan kopplas till det kärnvärde som kallas livskvalitet. I förhållande till just 

kärnvärdesprofileringen måste det sägas vara mycket positivt att en så stor andel av 

respondenterna anser att livskvaliteten är hög. Likaså frågan om Växjös upplevelseutbud 

inom handel gav upphov till en stor andel positiva svar; 78,1 %.  Även denna fråga kan 

kopplas till livskvalitetskärnvärdet.  

 

Frågor som inte har fått en riktigt lika hög andel positiva svar som ovanstående frågor 

men där de ändå är överhängande, och som också kan ingå i kärnvärdet livskvalitet, är de 

som rör god serviceanda samt huruvida Växjö är den ”lilla storstaden med nära till allt”.  

En annan fråga som har fått ett stort antal positiva svar, 78,8 %, är den som rör tillväxt- 

och utvecklingsandan hos människor i Växjö. Även tillväxt är ett av de kärnvärden som 

Växjö framhäver, vilket ger ett tillfredsställande svar även på denna fråga. Övriga frågor 

som kan förknippas med kärnvärdet tillväxt och som har fått en relativt stor majoritet 

positiva svar innefattar dels huruvida Växjö har ett bra företagsklimat och dels huruvida 

människor i Växjö är kreativa och företagsamma.  

 

Även kärnvärdet miljö återfinns i enkäten då 64,6 % av respondenterna anser att det i 

Växjö aktivt arbetas med miljöfrågor. Växjös upplevelseutbud inom nöjen var den fråga 

där respondenterna gav flest antal negativa svar. Nöje kan kopplas till kärnvärdet 

livskvalitet. De frågor som fått mest positiva resultat är de som berör hög livskvalitet, god 

serviceanda, stor tillväxt- och utvecklingsvilja, företagsamma/kreativa människor i 

området, samt bra företagsklimat, miljösatsningar och stort handelsutbud. Nöjesutbudet i 

staden samt kommunikationer var de två frågor där de svarande givit flest antal negativa 

svar.  

 

Bland de aspekter som respondenterna svarat att de vill att det ska satsas mer på i Växjö 

återkommer som väntat huvudsakligen de som respondenterna anser vara sämst med 

staden. Detta avser kultur- och nöjesutbudet, kommunikationerna, handeln liksom 

aspekter som rör livskvalitet. Något som inte återfinns bland det som respondenterna 

anser vara sämst med Växjö, men som de vill att det ska satsas på, är miljöfrågor. 
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4.1.2 Öppna frågor  

Nedan visas resultatet från de öppna frågorna, vilket består av ett material på ca 130 

sidor. Vi har som nämnts i metodkapitlet klassificerat kommentarerna efter ett antal olika 

teman som indelats i kategorier baserade på kärnvärdena. Kärnvärdet värdskap har inte 

inkluderats, då det var en marginellt liten andel respondenter som angav svar som kunde 

kopplas till just detta kärnvärde.   

 

Det här är viktigast för mig när jag väljer var jag ska bo:  

• Livskvalitet (773 svar) 

• Miljö (229) 

• Tillväxt (175) 
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Vad är bäst med Växjö?  

• Livskvalitet (222) 

• Miljö (158) 

• Tillväxt (141) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är sämst med Växjö? 

• Livskvalitet (323)  

• Tillväxt (20) 

• Miljö (11)  
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Detta skulle jag vilja att man satsade mer på i Växjö: 

• Livskvalitet (413)  

• Miljö (101) 

• Tillväxt (44) 
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4.2 Strategi Expansiva Växjö 

Utöver själva enkätmaterialet har vi även fått information från Gunnel Olsson som 

arbetar inom Växjö Kommun och är en av projektledarna för Expansiva Växjö. Vi har 

haft två möten med Gunnel Olsson då vi diskuterat genomförandet av enkäten, vad 

Expansiva Växjö vill ha ut av den, samt allmänt om nätverket och deras arbete. Vi fick 

även data i form av Expansiva Växjös fastställda kärnvärden, deras omvärldsbevakning 

kring trender, en SWOT-analys som har gjorts i marknadsföringsgruppen, samt 

varumärket Växjös positionering och marknadskommunikation. 

 

Expansiva Växjö är ett nätverk med syfte att stärka Växjös platsvarumärke. Expansiva 

Växjö verkar för att marknadsföra Växjöregionen, stärka dess attraktivitet, attrahera nya 

kommuninvånare och framgångsrika företag och därigenom öka tillväxten. I nätverket 

Expansiva Växjö samarbetar näringslivet, Växjö kommun, organisationer och föreningar 

samt Växjö Universitet.78

                                                 
78 

Expansiva Växjö består av sju olika utvecklingsgrupper som 

arbetar med att initiera, driva och genomföra prioriterade utvecklingsfrågor. Detta arbete 

http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=262 

http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=262�
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Växjö 

Miljö Tillväxt Livskvalitet Värdskap 

ska bidra till Växjös fortsatta expansion.79

Gruppen består av medlemmar från tillverkande företag, tjänsteföretag, resebranschen 

samt handel och andra organisationer.

 Utvecklingsprogrammet är avsett att skapa 

samsyn mellan alla de aktörer som känner ansvar för Växjös utveckling, och har tagits 

fram i samförstånd mellan parterna i nätverket. Ibland de sju utvecklingsgrupperna finns 

en marknadsföringsgrupp, som har i uppdrag att ta fram underlag till en marknads- och 

aktivitetsplan för Expansiva Växjö. Denna grupp ska även utveckla koncept för ett ökat 

användande av varumärket i syfte att öka attraktionskraft och konkurrenskraft.  

80

 

  

 

 

 

 

 

 

 
               

                  Fig. 4.1: Växjös kärnvärden före ompositioneringen 

 

I de möten som vi haft med Expansiva Växjös projektledare gällande enkäten ”Hur 

upplever du Växjö?” fick vi information om de strategier som nätverket har. Expansiva 

Växjö strävar efter att positionera sig som ”Europas grönaste stad”.  De vill alltså lyfta 

fram ett av de fyra kärnvärden som de för närvarande arbetar för, det vill säga miljö. 

Övriga kärnvärden är tillväxt, livskvalitet och värdskap.  

 

Miljö innebär i detta sammanhang såväl satsningar på miljövänlighet (klimat) inom 

nätverket som naturen. Tillväxt berör sådant som inflyttningstal, företagsutveckling, 

entreprenörsanda och innovationer.81

                                                 
79 

  

http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=2190 
80 http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=1832 
81 Muntlig intervju, Gunnel Olsson, Projektledare Expansiva Växjö, mars 2008 

http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=2190�
http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=1832�
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Livskvalitet handlar om att skapa bra förutsättningar för invånare rörande sådant som bra 

boende, låga sjukskrivningstal, hög medellivslängd, stort kultur- och upplevelseutbud, 

etc.   

Kärnvärdet värdskap går ut på att skapa naturliga mötesplatser och att ge alla besökare ett 

så bra bemötande som möjligt genom god samverkan inom nätverket. Expansiva Växjö  

betonar att dessa kärnvärden måste ha hög aktualitetsgrad samt vara attraktiva och kunna 

erbjuda en unik positionering för Växjö. Dessutom ska de vara starkt förankrade hos 

invånarna och aktörerna i Växjö.82

 

 

 

                               Fig. 4.2: Växjös kärnvärden efter ompositioneringen 

 

Nyligen utsågs Växjö till ”Europas grönaste stad”, och fick ett flertal stora internationella 

miljöutmärkelser och har av internationella medier utropats till ”Europas grönaste stad” 

för bl.a. ”långtgående klimatmål och ett långsiktigt och framgångsrikt klimatarbete”. 

 De två största utmärkelserna är ”Union of Baltic Cities Award” och EU-kommissionens 

“Sustainable Energy Europe Award”.83 Därutöver har Växjö, som nämnts ovan, hyllats 

av flera internationella medier, såsom amerikanska NBC, brittiska the Independent och 

BBC samt ett stort antal andra internationella medier.84

                                                 
82 Muntlig intervju, Gunnel Olsson, Projektledare Expansiva Växjö, mars 2008 

 

83 http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=3689, hämtad 2008-05-01 
84 http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=5940, hämtad 2008-05-01 

Växjö 
 

Miljö 

Tillväxt Livskvalitet Värdskap 

http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=3689�
http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=5940�
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Med bakgrund av detta har nu positioneringen omstrukturerats och kärnvärdet ”miljö” 

lyfts fram som det övergripande kärnvärdet, vilket är tänkt att genomsyra de övriga tre 

kärnvärdena85.   

 

Nätverket anser att dessa utmärkelser är unika och därmed i princip omöjliga att kopiera. 

Därför tror de sig kunna bygga en konkurrensfördel gentemot andra platser genom att 

positionera sig som ”Europas grönaste stad”.  

I den kommande marknadsplanen ska de utveckla en strategi för hur de ska utveckla 

samtliga kärnvärden för att uppnå de mål som de ställt upp. Marknadskommunikationen 

ska ske på så sätt så att nätverket arbetar för att föra fram miljöbudskapet till potentiella 

medlemmar genom att vara ”ambassadörer” för detsamma.86 

 

Med andra ord kommer såväl näringsliv, kommun, universitet som organisationer och 

föreningar använda sig av en logotyp innehållande detta budskap. Tanken är att skapa ett 

enhetligt och tydligt sätt att kommunicera ”Växjö” på.87  

 

Detta innebär att logotypen för Expansiva Växjö i fortsättningen endast kommer att 

användas av nätverket och syftar inte på att kommunicera Växjö som stad eller plats. De 

är med andra ord en självstående frikopplad organisation.  Dock sker alltså, som nämnts 

ovan, marknadsföringen av Växjö som ”Europas grönaste stad” genom nätverket som 

fungerar som kommunikationskanal.88 

 

Målgruppen för varumärket ”Europas grönaste stad” är enligt Gunnel Olsson främst 

näringsliv (för etableringar) och potentiella besökare (privat och affär). En intensifiering 

av den interna marknadsföringen kommer dock att inledas under hösten 2008, för att 

etablera varumärket även inom själva nätverket, dvs. hos företag som redan finns i Växjö 

samt dess invånare.

                                                 
85 Muntlig intervju, Gunnel Olsson, Projektledare Expansiva , mars 2008 
86 Muntlig intervju, Gunnel Olsson, Projektledare Expansiva , mars 2008 
87 Ibid.  
88 Ibid.  

 Expansiva Växjö tänker använda sig av verktyg i form av en ny 

slogan, logotyp och diverse miljörelaterade aktiviteter, t.ex. konferenser med miljö som 
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tema.89 Nätverket vill på detta sätt försöka skapa en stolthet för och djupare kännedom 

om Växjö. De anser att detta är en förutsättning för att lyckas med den övriga 

marknadsföringen och för att skapa trovärdighet för aktörerna inom nätverket.90 

 

Nätverkets marknadsföring fokuserar ibland på Växjö som stad, ibland på kommunen och 

ibland på regionen, beroende på sammanhang och målgrupp. Enligt Gunnel Olsson är 

dock regionförstoring något som blir allt viktigare, och därmed vill nätverket även 

undvika att sätta några specifika gränser för marknadsföringen av Växjö.91 

       

Nedan sammanfattas hur varumärket och Expansiva Växjö är sammankopplat: 

 

 

                           

 = Nätverket Expansiva Växjö, marknadsför ”Växjö - Europas grönaste stad” 

                                                     Fig. 4.3 
 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Skriftlig intervju (e-mail), Gunnel Olsson, Projektledare Expansiva Växjö, maj 2008 
90 Ibid.  
91 Ibid.  

(Varumärket) 
” Växjö –
Europas 

grönaste stad” 
 

Växjö Kommun Näringsliv Växjö Universitet Föreningar & organisationer 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer vi att koppla ihop den tidigare presenterade teoretiska 

referensramen med det empiriska materialet från studien i syfte att besvara våra 

frågeställningar. 

 
5.1 Brand image & image management 

Vi repeterar: brand identity, som syftar till hur varumärkesinnehavaren själv vill 

positionera sitt varumärke, kan skiljas från brand image, som avser de föreställningar 

som människor har om ett varumärke.  

 

Kavaratzis & Ashworth menar att om en stad skall lyckas skapa ett varumärke måste 

staden kunna identifiera och förmedla sin identitet. Expansiva Växjö vill förmedla 

Växjö som en stad vars identitet baseras på de fyra kärnvärdena miljö, livskvalitet, 

tillväxt och värdskap; tillsammans med budskapet ”Europas grönaste stad”. Via sin 

marknadsföring vill de alltså förmedla det grundläggande budskapet att Växjö är en 

grön och miljövänlig stad med god livskvalitet; som satsar på tillväxt och där 

människor kan mötas på ett naturligt sätt. Expansiva Växjö har med andra ord hittat 

en identitet kring vilken de vill skapa en image och förmedla utåt. Kotler menar att 

en image för att fungera bland annat måste vara sann, enkel, tilldragande och 

utmärkande. I Växjös fall är ju stadens identitet med fokus på miljön ett sant faktum, 

i och med att det faktiskt genomförs ett omfattande miljöarbete och att staden blivit 

belönad med diverse miljöutmärkelser. Frågan i denna uppsats är emellertid om 

staden verkligen uppfattas så – det kan finnas ett gap mellan brand identity och brand 

image. Som nämnts tidigare har många människor enligt enkäten uppmärksammat 

miljöaspekten – dock främst ut natursynpunkt. Miljöfrågeaspekten är inte lika 

uppmärksammad, men detta kan mycket väl uppkomma efter hand. Det krävs 

emellertid att Expansiva Växjö lägger ytterligare resurser på att kommunicera 

miljön som ett övergripande kärnvärde. Om identiteten vore alltför orealistisk, det 

vill säga om den överhuvudtaget inte var förankrad hos invånarna/potentiella 

invånare, borde den omarbetas. Det får dock sägas att miljöprofilens ena aspekt är 
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väl förankrad hos respondenterna, vilket gör det rimligt att också den andra aspekten 

kan bli det med kontinuerliga kommunikativa insatser.  

 

Tillväxt är också ett av de element som respondenterna anser vara bäst med Växjö. 

Dessa två kärnvärden; tillväxt och miljö i dess ena aspekt; är alltså delar av Växjös 

image. Gapet mellan image och identitet borde följaktligen inte vara oöverstigligt.  

Emellertid återfinns kärnvärdet livskvalitet i svaren på frågorna om vad som är sämst 

med Växjö respektive vad det bör satsas mer på.  

Vi anser således att det krävs att resurser läggs ner på aspekter som rör livskvalitet 

för att Växjös image ska överensstämma med dess identitet.  

Enligt Kotler bör bilden som varumärkesinnehavaren försöker förmedla som tidigare 

nämnts också vara enkel; därför är det positivt att Expansiva Växjö satsar på att 

framhäva fyra tydliga kärnvärden, varav ett fungerar som ett paraply. Växjös 

utmärkande drag kan nog sägas ligga i miljöarbetets unikhet.  

 

Kotler menar också att en image bör vara tilldragande. Tre av fyra kärnvärden (natur 

och tillväxt samt faktorer kopplade till livskvalitet) återfinns bland de mest 

återkommande svaren på frågan i enkäten om vad som är viktigaste egenskaper för 

en plats/boendeort. Med andra ord fokuserar Växjö på kärnvärden som människor 

faktiskt finner viktiga, vilket är en god utgångspunkt. 

 

5.1.1 Analys av kärnvärden 

I samband med att Växjö mottagit flera miljöutmärkelser har nätverket valt att 

ompositionera sig och kalla sig ”Europas grönaste stad”. De har därför börjat använda sig 

av en ny logotyp som signalerar detta. Dock är detta bara ett litet steg i 

varumärkesskapandet, och det är något som gäller för såväl produkter som platser. 

Identiteten kommer därmed inte att ändras bara genom det faktum att logotypen ser 

annorlunda ut. Naturligtvis är nätverket Expansiva Växjö medvetna om detta och har 

därför tagit fram en mer omfattande strategi. Expansiva Växjö har som nämnts som 

strategi att låta alla aktörer inom nätverket använda sig av samma budskap. Detta 

kommer troligtvis att skapa en känsla av enhetlighet, vilket enligt teorin är fördelaktigt. 
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Kärnvärdena bör då också kunna knytas till det övergripande målet ”Europas grönaste 

stad” för att ge en tydlig riktning. Frågan är då följaktligen i hur stor utsträckning de 

övriga kärnvärdena tillväxt, livskvalitet och värdskap kan kopplas samman med detta 

budskap.  

 

Melin (1997) påpekar även att ett företag eller organisation bör undvika att framhålla 

alltför många differentieringsfördelar då positioneringsstrategin utformas. Istället bör 

kärnvärdena ligga till grund för positioneringen. Det kärnvärde som lyfts fram bör också 

vara attraktivt och förmedla ett mervärde. Om vi implementerar denna teori och knyter 

den till placebranding ser vi att Expansiva Växjö har agerat precis enligt denna teori, i 

och med att de valt att lyfta fram ett kärnvärde. 

 

Efter vår analys av enkäten såg vi att livskvalitet är det kärnvärde som är av störst 

intresse för respondenterna. Eftersom det är tänkt att kärnvärdet ”miljö” ska genomsyra 

de övriga tre kärnvärdena innebär det enligt oss även att det främst ska hjälpa till att 

skapa livskvalitet, men även skapa tillväxt samt att generera en bra förutsättning för 

värdskap. Detta borde vara av yttersta vikt då det i dagsläget är det kärnvärde som 

anses ha störst betydelse för nätverket. Vidare måste även kärnvärdet skapa någon form 

av mervärde till invånarna och intressenter - i enkäten var miljökärnvärdet endast det näst 

viktigaste aspekten för respondenterna, vilket i och för sig kan tyckas vara bra. Då bör 

man också komma ihåg att detta kärnvärde består av dels en miljöaspekt och en 

naturaspekt. Naturaspekten är den som är mest uppskattad av respondenterna, men 

miljöaspekten skapar ju ändå värde för dem. Nätverket måste verkligen visa vad 

aktörerna och användarna av platsen i övrigt har att vinna på att de är ”grönast i Europa”. 

 

Enligt teorin, och som tidigare nämnts (Chernatony & Dall Ólmo Riley), är det en 

synnerligen god idé att låta ett kärnvärde genomsyra de övriga. Det skapar en tydlig 

riktning och förmedlar en vision om vart Expansiva Växjö strävar. Kavaratzis & 

Ashworth påpekar dock att en uppdelning av varumärket är möjlig beroende på vem det 

riktar sig mot, och det är en strategi som nätverket faktiskt valt i viss mån på grund av att 

de i sin marknadsföring ibland fokuserar på staden och ibland på kommunen. Dock 
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poängterar Kavaratzis i en annan artikel att samtliga aktörer ska dra nytta av det märke de 

förknippas med. Frågan blir då följaktligen i hur stor utsträckning budskapet om att vara 

”Europas grönaste stad” egentligen tillför någon nytta för exempelvis näringsliv och 

universitet. Svaret är naturligtvis inte helt lätt att ge, då vi inte tillfrågat de olika aktörerna 

vad de skulle vinna på att använda sig av varumärket.  

 

Med bakgrund av detta kan vi konstatera att de inte

 

 valt att lyfta fram det kärnvärde 

som har störst betydelse för invånare och intressenter, åtminstone för närvarande. 

Naturligtvis upplever inte invånarna platsen uppdelad på diverse olika kärnvärden, utan 

skapar en uppfattning med utgångspunkt i deras egna mentala kartor för att på så sätt 

förenkla en i grunden långt mer komplex realitet. Utmaningen för nätverket blir då, om 

det väljer att positionera sig enligt denna strategi, att försöka ändra invånarnas och 

intressenters mentala kartor (genom annonsering, PR, etc.) så att miljökärnvärdet blir 

det kärnvärde som de uppskattar mest. Dock är det förmodligen en god idé att utveckla 

just miljöaspekten eftersom en stor del av respondenterna svarat att de vill se fler 

satsningar inom detta område. Dessutom verkar det ligga bra till i tiden, med tanke på 

det ständigt ökande ”klimathotet”. Vi tror att om kärnvärden som anses vara av större 

betydelse för invånarna (konsumenterna av platsen) inte tillgodoses, eller missgynnas av 

att fokus ligger på andra värden (i detta fall exempelvis miljö), kommer detta naturligtvis 

resultera i en försämrad image av staden. För att undvika det bör nätverket vara 

medvetet om att de ska tillgodose invånarnas behov, snarare att skapa något som få 

uppskattar. Med andra ord ska invånarna (platsens kunder) vara utgångspunkten, 

liksom i övrig marknadsföring. 

5.2 Placebranding 

Eftersom själva tillämpningen av platsmarknadsföringen beror på hur bilden av platsen är 

konstruerad och kommunicerad, är det av yttersta vikt att ta reda på hur platsen upplevs 

av invånarna. I detta fall ser vi på invånarna som konsumenter av platsen i sig. I 

sedvanlig marknadsföring är konsumenternas behov utgångspunkten, och det bör de vara 

också när det gäller platsmarknadsföring. Därför måste det undersökas hur invånarna 

uppfattar platsen, både när det gäller fysiska som symboliska värden.  
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För att Växjö ska uppfattas som ”Europas grönaste stad” krävs då att invånarna (som 

utgör de flesta respondenterna i enkäten i vårt fall) uppfattar staden precis sådan; med 

andra ord måste miljöbudskapet förankras och göras trovärdigt.   

 

Expansiva Växjö tänker använda sig av verktyg i form av en ny slogan, logotyp och 

diverse miljörelaterade aktiviteter, t.ex. konferenser med miljö som tema. Dock är det 

själva uppfattningen om platsen i människors medvetande som utgör plattformen för att 

förmedla ett budskap. När detta förs över på platsmarknadsföring innebär det mer konkret 

enligt Kavaratzis & Ashworth (2005) att ta reda på hur invånarna uppfattar platsen de 

lever på samt vilka andra symboliska, fysiska och andra element som de värdesätter. I 

vårt fall handlar det om att analysera den information som vi får från enkäten. 

 

5.2.1 Holloway & Hubbards tre processer 

Expansiva Växjö har, genom att de konstruerat en enkät, försökt att få invånarnas bild av 

Växjö. Holloway & Hubbards tre processer förklarar hur invånarna uppfattar en plats, 

och efter att vi analyserat enkäten syns detta tydligt. Vissa respondenter reagerar på och 

associerar ”Växjö” med dess arkitektur eller stadsplanering, andra förknippar platsen med 

hur interaktionen med offentliga platser och inrättningar fungerar, medan en del av 

respondenterna egentligen bara kan förknippa Växjö med vad de sett i olika medier.  

I de allra flesta fall är det dock en kombination av de tre processerna som skapat de 

uppfattningar som respondenterna har om Växjö. 

 

När det gäller arkitektur och stadsplanering var exempelvis många av enkätdeltagarna 

negativt inställda till hur staden är uppbyggd. Främst gäller det trafikrelaterade frågor, 

dvs. att framkomligheten i staden är dåligt genomtänkt/fungerar dåligt. Vidare tycker en 

betydande del av respondenterna att kollektivtrafiken är bristfällig, både vad gäller tåg 

som bussar. I enkätsvaren påpekar även en stor del att de inte gillar hur Växjö ser ut 

arkitekturmässigt - de uppfattar staden som ”grå” och intetsägande.  

De respondenter som har en uppfattning som främst formats (som har störst betydelse för 

dem) genom hur de använder offentliga platser och inrättningar poängterar att de är 

missnöjda/nöjda med hur handelsutbudet och utbudet av nöje och kultur ser ut.  
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De 13,4 % av respondenterna som bor längre än 10 mil från Växjö har en uppfattning 

som formats genom en annan uppfattningsprocess. Detta är dock bara ett antagande, 

eftersom det kan vara tidigare invånare, såväl som arbetspendlande individer och andra 

individer med starka band till staden. Nyhetsrapporteringar, avbildningar och Växjös bild 

i olika medier har förmodligen större påverkan för deras uppfattning än övriga 

respondenter. Självfallet kan uppfattningarna för denna del av respondenterna också ha 

uppstått som en kombination av såväl direkt interaktion som medierepresentation.  

 

Sammanfattningsvis kan vi nämna att större delen av enkätdeltagarna lyft fram fler än ett 

av processområdena, och de kommer sannolikt även att ändra uppfattning beroende på de 

aktiviteter som för närvarande är av störst betydelse för dem. 

 

Vad har då nätverket för nytta av att var medvetna om att människor uppfattar Växjö 

genom olika processer? Enligt oss är det viktigt att de är medvetna om att hela nätverket 

måste sända ut samma budskap, oavsett var i nätverket man befinner sig. Det vill säga, de 

har möjlighet att påverka invånarna/konsumenterna av platsen på många olika sätt, men 

aktörerna i nätverket måste hela tiden vara medvetna om vad de kommunicerar. 

På så sätt kan de överbrygga eventuella gap mellan brand identity och brand image 

och enklare uppnå den önskade framtida profilen. 

 

Exempelvis skulle de kunna visa att man befinner sig i ”Europas grönaste stad” på ett 

tydligare sätt, dvs. med ingripanden i arkitektur och stadsplanering - fler fordonsfria 

zoner, miljöbussar, mer utsmyckning i form av blommor och diverse olika växter, etc. De 

kan då påverka de som främst formar sin uppfattning av platsen genom hur platsen är 

uppbyggd (direkt interaktion). Många av dem uppfattar ju i dagsläget Växjö som ”grå” – 

kanske inte direkt vad man bör förknippa Europas grönaste stad med, anser vi, även om 

det främst är miljövänlighetsaspekten som är i fokus. 
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5.2.2 Varumärket ”Europas grönaste stad”  

Kavaratzis & Ashworth (2005) delar upp placebranding i tre olika kategorier, men vilken 

sorts branding handlar det då om i vårt fall, dvs. ”Europas grönaste stad?  

Närmast ligger förmodligen kategorin varumärken grundade på geografisk härkomst, 

men om ett mer övergripande perspektiv intas ser vi att just detta varumärke kan passa in 

i alla kategorierna på ett eller annat sätt.  

 

I kategorin geografiskt grundade varumärken passar varumärket in på så sätt att kategorin 

innefattar varumärkespatenter och liknande, exempelvis bör det ju rimligtvis bara kunna 

finnas en stad i Europas som är grönast och därmed är det viktigt att skydda varumärket 

och koppla det till just Växjö. Kavaratzis och Ashworth hävdar även att placebranding 

inom denna kategori handlar om att marknadsföra platsen genom de kvaliteter som de 

lokala produkterna har och överföra detta på marknadsföringen av platsen. Här gäller 

alltså att de lokala företagen kan leva upp till det av nätverket skapade budskapet om 

att vara miljövänligas; detta borde vara av stor vikt för trovärdigheten för hela 

nätverket, anser vi. I detta arbete har vi inte undersökt om så är fallet, utan vi påpekar 

bara att detta är en viktig punkt. 

 

I kategorin platsvarumärken som är grundade genom co-branding anser vi även att 

”Europas grönaste stad” kan placeras. Genom att de lokala företagen kan dra nytta av att 

kunna associeras med detta budskap kan de på så sätt skapa trovärdighet gentemot 

kunderna, och på så sätt få fler kunder. 

 

Varumärket kan på sätt och vis även knytas till kategorin varumärken som skapats för ett 

specifikt segment med hjälp av förvaltningen av platsen. Exempelvis vore det 

förmodligen svårare (eller inte ens tillräckligt realistiskt) än vad det har varit idag att 

anordna en miljökonferens (med bl. a Al Gore närvarande), om nätverket inte valt att 

lyfta fram sig själva i miljösammanhang som i viss mån gjorts. Det är enligt teorin sådana 

aktiviteter som kan ändra människors uppfattning om platsen, och tillsammans med en 

intensifiering av den interna marknadsföringen till hösten 2008 verkar detta vara tanken. 
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Det faktum att Sverige ses som en föregångare på många områden då det gäller att skapa 

ett miljövänligare samhälle är något som kan ytterligare öka trovärdigheten för att vara 

”Europas grönaste stad”. Sveriges country equity (landsvärde) spelar därmed en stor roll i 

uppfattningen av varumärket, och i detta fall i positiv bemärkelse, kan vi anta. 

Sammanfattningsvis ser vi att det är relativt problematiskt att försöka kategorisera vilken 

sorts placebranding det rör sig om i detta fall; istället anser vi att det mer eller mindre är 

ett varumärke som passar i många olika sammanhang. Egentligen är det heller inte så 

viktigt att försöka klassificera varumärket; istället kan vi genom detta se att varumärket 

troligen kommer att kunna användas på många olika sätt, vilket är fördelaktigt enligt 

placebranding-teorierna. 

 
5.3 Varumärkesmixen 

Utifrån Melins varumärkesmix kan vi nu analysera de aspekter som är väsentliga vid 

uppbyggandet av Växjö som varumärke och se huruvida skapandet av varumärket 

tenderar att bli lyckat eller ej. 

 

 5.3.1 Produktattribut  

Dessa produktattribut syftar ofta till konkreta kännetecken för en vara; såsom dess 

logotyp eller förpackning, och kvalitet är ofta det mest betydelsefulla attributet. Det är 

inte lika enkelt att applicera denna kategori på en plats; likväl är det enligt teorin ofta 

möjligt att tillämpa koncept från produktmarknadsföringen också på platser. Utifrån 

enkäten kan vi uttyda att de attribut som främst differentierar Växjö är tillgången till 

natur och möjligheterna till arbete och tillväxt.  

Naturen omnämns av ett stort antal respondenter både vad gäller Växjös kvaliteter och 

vad de själva värdesätter vid val av boplats. Likaså tillväxt; i form av arbetstillfällen, 

nyetableringar, byggnationer, utvecklingspotential o. dyl., berörs av ett flertal 

respondenter.  

 

5.3.2. Märkesidentitet  

Märkesidentitet avser det sätt på vilket ett företag försöker positionera sitt varumärke; 

dvs. hur företaget vill att det ska uppfattas. Melin anser att de viktigaste faktorerna vid 
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byggandet av en märkesidentitet är namnval och personlighet. Namnet Expansiva Växjö 

är i sig självt inte ett varumärkesnamn utan namnet på nätverket, men det används för att 

marknadsföra Växjö-regionen. Detta är ett deskriptivt namn vilket hjälper till att förmedla 

en bild av en växande stad. I enkäten använder åtskilliga respondenter ord som kan 

förknippas med expansion; såsom utvecklingspotential, nybyggnationer, framåtanda och 

kreativitet. Växjös personlighet skapas exempelvis genom det omfattande miljöarbetet 

som kommunen har företagit sig. Växjös många miljöutmärkelser ger platsen positiva 

märkesassociationer. Dessa utmärkelser och utnämningar resulterar också i att Växjö har 

en unik konkurrensfördel som för andra städer och platser är mycket svår att kopiera. 

Melin menar att många produktattribut är enkla att kopiera, och av den anledningen 

försöker många företag skapa konkurrensfördelar som är mer komplexa. I detta fall är 

det mer problematiskt för andra städer att kopiera de miljömässiga attributen, då de 

utmärkelser Växjö mottagit inte delas ut enligt något särskilt intervall, utan är mer 

eller mindre sporadiska. Eftersom både näringsliv, kommun och universitet samarbetar 

finns det även ett gott underlag för att skapa en bra produkt, i bemärkelsen en attraktiv 

plats. 

 

5.3.3. Kärnvärde 

Enligt Melin måste varumärkets kärnvärden besitta en långsiktig differentieringsfördel. 

Växjös kärnvärden; dvs. miljö, tillväxt, livskvalitet och värdskap; kan väl alla sägas 

vara långsiktiga. Miljön är det övergripande kärnvärdet som ska fungera som ett paraply 

för de övriga kärnvärdena och sätta sin prägel på alla deras aspekter. Enligt Chernatony 

& Dall’Olmo är det för att skapa enlighet i en organisations eller kommuns förehavanden 

en förutsättning att de kärnvärden ligger till grund för varumärket binds samman med en 

övergripande vision som ger kärnvärdena en tydlig innebörd och riktning.  

 

Miljökärnvärdet har dubbla aspekter, vilket betyder att det innefattar dels en miljö- och 

klimataspekt och dels en naturaspekt. Enligt resultatet av enkäten tycks naturaspekten av 

miljökärnvärdet vara väl förankrad bland respondenterna. En stor del av respondenterna 

uppfattar enligt enkätens öppna frågor Växjö som en mycket grön stad, i den bemärkelsen 

att den är grönskande eller har mycket natur. I samma bemärkelse är naturen också en av 
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de viktigare aspekterna vid val av boplats. Däremot är det en förhållandevis liten del av 

respondenterna som framhåller miljön i avseendet ”miljövänlig” eller med fokus på 

miljö- och klimatfrågor; både i fråga om vad de anser vara viktigt och vad de anser 

vara bäst med Växjö. Följaktligen uppstår frågan om i hur hög grad miljöfrågor är 

relevanta för människor, trots deras aktualitet.  

 

Emellertid svarade en relativt stor del av respondenterna då de tillfrågades om vad Växjö 

bör satsa på att de önskar se större satsningar på just miljöfrågor. Kärnvärdena tillväxt 

och livskvalitet är förankrade i enkäten i fråga om vad som är viktigast vid val av 

boplats. Värdskap omnämns i det avseendet att fler mötesplatser och ett bra bemötande 

efterfrågas, men dock endast ett fåtal gånger.  

 

5.3.4. Positionering  

Genom positioneringen försöker ett företag inta en specifik plats i konsumenternas 

medvetande. Växjös positionering är, som Melin rekommenderar, baserad på dess 

kärnvärden. Ur miljökärnvärdet är budskapet ”Europas grönaste stad” utformat. Detta 

budskap är avsett att profilera eller positionera Växjö. Slogans är ju som tidigare nämnts 

ett sätt att påverka en plats image och är en del i varumärkesuppbyggnaden. 

 

 På grund av miljöfrågornas aktualitet och det unika i de utmärkelser Växjö tilldelats för 

sitt miljöarbete tycks detta vara en lämplig positionering. Kavaratzis & Ashworth menar 

att det inom platsmarknadsföring är viktigt att hantera varumärket på ett sådant sätt att det 

passar både nuvarande förhållanden och framtida mål. Mot den bakgrunden lämpar sig 

profileringen på miljö i det avseendet att miljöarbetet är ett långsiktigt mål som är väl 

förankrat inom kommunen. 

Likväl kvarstår frågan om i vilken utsträckning människor verkligen värdesätter miljö- 

och klimatfrågor. Det bör dock nämnas att Växjö först detta år (2008) har börjat använda 

sig av budskapet ”Europas grönaste stad”, vilket innebär att människor vid tidpunkten 

för enkätens genomförande ännu inte var bekanta med detta budskap och att 

miljöprofileringen inte var förankrad i människors medvetande. Därför är det svårt att 

i nuläget avgöra huruvida budskapet är lyckat, vilket i och för sig alltid gäller vid en 
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ompositionering. Den ena aspekten, dvs. naturen, verkar som nämnts vara väl förankrad. 

Klimat- och miljöaspekten kan mycket väl förankras efter hand med en klar 

profilering; i synnerhet med tanke på att miljön i dagsläget är en mycket angelägen 

fråga. 

 

5.3.5 Marknadskommunikation  

Kärnvärdespositioneringen måste förmedlas till omvärlden genom kommunikation. I 

Växjös fall är den främsta kanalen för marknadskommunikation nätverket Expansiva 

Växjö. Alla nätverkets aktörer; kommunen, näringslivet, universitetet samt föreningar 

och organisationer; marknadsför varumärket Växjö. Detta sker framför allt genom att 

kommunicera budskapet ”Europas grönaste stad”. En styrka finns här i det enhetliga 

budskapet som framförs av aktörer som verkar inom olika områden i samhället.   

 

5.3.6 Intern märkeslojalitet  

Den interna märkeslojaliteten innebär att varumärkesinnehavaren, i detta fall Växjö 

Kommun, måste vara lojal mot vad varumärket står för, dvs. dess produktattribut, 

märkesidentitet, kärnvärde och positionering. För att lyckas med den interna 

märkeslojaliteten måste märkesinnehavaren vara medveten om vad det egna varumärket 

står för och hur det ska utvecklas. Växjö verkar ha en klar uppfattning om vad 

varumärket står för, i och med den tydliga fokuseringen på kärnvärdena, med miljön i 

centrum. Eftersom Växjö nu befinner sig i en ompositioneringsfas kommer de som är 

inblandade i denna förändringsprocess troligen att bli än mer medvetna om vad 

varumärket Växjö ska stå för och hur det ska utvecklas i framtiden.  
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6 Slutdiskussion 

Vi ska i detta kapitel försöka besvara vår frågeställning på ett sammanfattand

 

e sätt samt 

förmedla några av de funderingar och reflektioner som uppkommit under arbetets gång. 

 

• Hur uppfattas Växjö (image) i dagsläget? – hur långt ifrån den önskade framtida 

profilen befinner de sig? (utgångspunkten för denna analys kommer att vara 

Växjös kärnvärden) 

 

Vi anser att det är svårt att få en klar bild av Växjös image utifrån enkäten. Dels beror det 

på att vissa av frågorna, exempelvis påståenden såsom ”Växjö är den lilla storstaden” och 

liknande, kan tolkas mycket olika av respondenterna. Vi kan dock se att ett stort antal 

respondenter ser Växjö som en expansiv och naturskön plats, vilket bidrar till hög 

livskvalitet. De negativa aspekter som respondenterna ser hos Växjö innefattar 

exempelvis bristfälliga kommunikationer och ett dåligt kultur- och nöjesutbud samt att 

platsen är intetsägande och ”grå”.  

 

Vid tidpunkten för enkätens genomförande var miljövänlighetsaspekten inte speciellt 

påtaglig, men detta har förmodligen ändrats i skrivande stund. Emellertid är det 

förmodligen en god idé att utveckla just miljöaspekten eftersom en stor del av 

respondenterna svarat att de vill se fler satsningar inom detta område. Det krävs dock 

troligen att Expansiva Växjö lägger ytterligare resurser på att kommunicera miljön som 

ett övergripande kärnvärde. Vi kan alltså se att nätverket valt att lyfta fram ett kärnvärde 

som inte har högst prioritet för invånarna vid enkätens genomförande. Däremot verkar 

kärnvärdena tillväxt och livskvalitet vara väl förankrade hos respondenterna, vilket är 

lyckat utifrån kärnvärdesprofileringen.  

 

Utifrån de kärnvärden som Expansiva Växjö tagit fram kan vi se att de vill uppfattas som 

miljövänligast i Europa, och detta ska genomsyra övriga tre kärnvärden; dvs. livskvalitet, 

tillväxt och värdskap. Detta är en strategi som är fördelaktig enligt teorin.  
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För att besvara frågeställningen stämmer Växjös image, dvs. hur staden verkligen 

uppfattas, i dagsläget inte helt och hållet överens med hur nätverket vill att staden ska 

uppfattas (dess profil), dvs. med utgångspunkt i kärnvärdena.  

Det finns dock gemensamma punkter; kärnvärdet livskvalitet är väl förankrat hos 

respondenterna då en stor majoritet anser att Växjö har en hög livskvalitet, och att 

aspekter som kan kopplas till livskvalitet är det som är bäst med Växjö. Detta är givetvis 

positivt, och visar på att det finns en god grund för en lyckad profilering. I synnerhet då 

även andra frågor som kan kopplas till livskvalitetskärnvärdet (t.ex. handelsutbud och 

serviceanda) gav upphov till positiva svar. Visserligen finns det frågor rörande sådant 

som kan förknippas med livskvalitet (t.ex. nöjesutbud och kommunikationer) som fått 

många negativa svar, men huvudsaken bör väl här vara att livskvaliteten överlag anses 

vara god. Däremot är det nog en god idé för Expansiva Växjö att titta närmare på de 

frågor som gav en stor andel negativa svar. Exempelvis verkar kommunikationer och (om 

man ser till de öppna frågarna) trafiksituationen vara viktiga spörsmål som 

respondenterna är mycket missnöjda med – det kan vara värt att utreda hur dessa kan 

tänkas åtgärdas för att få en plats som är attraktiv för sin målgrupp, dvs. med ännu högre 

livskvalitet.  

 

Även kärnvärdet tillväxt finns relativt väl förankrat i enkäten genom ett stort antal 

positiva svar. Dock krävs nog större satsningar även på detta kärnvärde, t.ex. arbete för 

ett gynnsamt företagsklimat, för att det ska vara bestående.  

  

Värdskap är ett kärnvärde som överhuvudtaget inte verkar vara förankrat hos 

respondenterna. Väldigt lite som kan förknippas med värdskap nämns, varken i de slutna 

eller öppna frågorna. Detta kärnvärde är något som nätverket måste arbeta för om det ska 

uppmärksammas.  

Ännu viktigare borde dock vara att kärnvärdet miljö är väl förankrat, eftersom detta ska 

genomsyra de övriga kärnvärdena. I nuläget är det kanske inte tillräckligt 

uppmärksammat eller betydelsefullt för att fungera som ett paraply, åtminstone inte vad 

gäller klimataspekten (naturaspekten är förankrad), vilket rimligen är den viktigare 
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aspekten med tanke på klimathotet och om man ser till de utmärkelser Växjö fått för sitt 

miljöarbete.    

Hur som helst, eftersom flera respondenter ansåg att det borde satsas mer på miljöfrågor 

är detta något som ligger dem relativt nära, och med dessa frågors aktualitetsgrad kan 

detta kärnvärde komma att fungera som tänkt.  

 

För att sammanfatta kärnvärdena kan det sägas att livskvalitet är förankrat hos 

respondenterna, tillväxt är relativt förankrat, värdskap är inte överhuvudtaget förankrat, 

och miljö är väl förankrat i dess ena aspekt men mindre förankrat i den andra. Det verkar 

med andra ord som att ytterligare satsningar krävs för att riktigt etablera dessa 

kärnvärden, i synnerhet när det gäller miljön, för att få en image som i högre utsträckning 

överensstämmer med den önskade profilen och på så sätt lyckas med sin 

positioneringsstrategi.  

 

• Hur väl stämmer den strategi som Expansiva Växjö har valt överrens med några 

av de teorier som i nuläget finns inom placebranding? 

 

När det gäller vilken strategi som nätverket skulle kunna använda sig av finns självfallet 

ett flertal möjligheter, och viktigt att komma ihåg är att det krävs relativt omfattande 

handlingar för att mer konkret förmedla budskap. Det räcker med andra ord inte att ta 

fram en ny slogan, om den inte följs av ett trovärdigt agerande. Expansiva Växjö har valt 

en strategi som till stora delar stämmer väl överrens med teorier inom placebranding. De 

har bl.a. ett övergripande kärnvärde och ett enhetligt budskap, och de har en långsiktig 

profilering som passar både nuvarande förhållanden och framtida mål. Enligt oss är det 

viktigt att de är medvetna om att hela nätverket måste sända ut samma budskap, oavsett 

var i nätverket man befinner sig. Expansiva Växjö har genom att genomföra denna 

enkätundersökning strävat efter att ta reda på hur stadens invånare uppfattar den och vad 

de värdesätter, vilket är viktigt för att de ska kunna ompositionera sig. Eftersom det är 

tänkt att kärnvärdet ”miljö” ska genomsyra de övriga tre kärnvärdena innebär det enligt 

oss även att det främst ska hjälpa till att skapa livskvalitet, men även skapa tillväxt samt 

att generera en bra förutsättning för värdskap. Det verkar inte vara lika illa ställt med 
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kunskaperna om placebranding som i de 12 engelska städerna vi nämnde i 

inledningskapitlet, och det är positivt.  

 

• Hur väl stämmer den strategi som Expansiva Växjö har för uppbyggnad av 

platsvarumärket med sedvanlig varumärkesteori (främst gällande 

varumärkesuppbyggnad)? 

 

Expansiva Växjös strategi för uppbyggnad av platsvarumärket är relativt lyckad utifrån 

traditionell varumärkesteori (i detta fall Melins varumärkesmix).  

Växjö har produktattribut som kännetecknar staden i form av stor tillgång till natur och 

tämligen goda möjligheter till arbete och tillväxt.  

När det gäller märkesidentitet har Växjö en personlighet som skapats genom dess 

omfattande miljöarbete och de miljöutmärkelser de mottagit. Detta ger en unik 

konkurrensfördel som för andra platser är svår att kopiera.  

Beträffande kärnvärden måste dessa enligt teorin vara långsiktiga, och det kan väl både 

miljö, tillväxt, livskvalitet och värdskap sägas vara. Däremot är dessa som tidigare 

nämnts inte alla helt och hållet förankrade hos människor, vilket kräver ytterligare 

insatser. Miljökärnvärdet i synnerhet måste etableras, då det inte verkar tillräckligt 

relevant för människor i nuläget.   

I fråga om positionering är det enligt teorin gynnsamt att som Växjö gjort basera den på 

kärnvärdena. På grund av miljöfrågornas aktualitet och det unika i de utmärkelser Växjö 

tilldelats för sitt miljöarbete tycks detta också vara en lämplig positionering. Likväl 

kvarstår frågan om i vilken grad människor verkligen värdesätter miljö- och klimatfrågor. 

I nuläget är det därför svårt att avgöra huruvida budskapet är lyckat. Klimat- och 

miljöaspekten kan dock mycket väl förankras efter hand.  

Vad gäller marknadskommunikation finns en bra kanal för detta genom nätverket, som 

ska förmedla kärnvärdespositioneringen. En styrka finns här i att budskapet framförs av 

aktörer som verkar inom olika områden i samhället. Det gäller dock att samtliga aktörer 

kommunicerar samma budskap; att det finns en enlighet genom hela nätverket.  

Det centrala när det gäller intern märkeslojalitet är att varumärkesinnehavaren är 

medveten om vad varumärket står för och är lojal mot detta. Expansiva Växjö verkar ha 
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en tydlig uppfattning om vad varumärket står för, i och med den uttryckliga fokuseringen 

på kärnvärdena, och främst då miljön. Det är dock viktigt att se till att samtliga aktörer i 

nätverket är medvetna om vad varumärket står för och är lojala mot det; och att de inte 

agerar på ett sätt som strider mot det.  

   

Vi kan avslutningsvis även konstatera att det är bättre att åtminstone försöka

 

 skapa ett 

starkt varumärke och använda sig av en väl avvägd strategi än att inte ens vara medveten 

om hur man uppfattas. Det är i alla fall ett steg på vägen till ett starkt varumärke anser vi. 

 
Reflektioner 
Vi avslutar nu uppsatsen med ett antal reflektioner och tankar som dykt upp under tiden 

som vi arbetat med denna uppsats: 

 

• Att det skulle ha varit intressant att undersöka vad aktörerna i nätverket kan vinna 

på att kopplas ihop med budskapet ”Europas grönaste stad”. På grund av en 

begränsad tidsram kunde vi tyvärr inte undersöka detta. 

 

• Att enkäten egentligen inte ger så många svar utan snarare skapar fler frågor, 

mycket på grund av oklara frågeformuleringar. 

 

• Att fokus kan tendera att bli alltför smalt. Då tänker vi främst på miljökärnvärdet, 

vilket kan gynnas på bekostad av de övriga kärnvärdena. Dessutom är det viktigt 

att först och främst tillgodose invånarnas behov. Vi har efter att ha analyserat 

enkäten uppfattningen att miljökärnvärdet inte är av yttersta vikt för 

respondenterna. Om satsningen på miljön blir alltför stor riskerar övriga 

kärnvärden att bli lidande, med missnöjda invånare/besökare som följd. 

Naturligtvis bör en väl avvägd balans mellan kärnvärdena vara att föredra, där 

invånarnas behov återspeglas. 
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• Att det förmodligen är viktigare att ha ett trovärdigt budskap att bygga 

verksamheten på, även om det egentligen finns ett glapp mellan verklighet och 

uppfattning hos målgruppen. Med detta vill sägas att vi antar att det finns städer i 

Europa som är i stort sett lika miljövänliga som Växjö, men de har inte lyckats 

förmedla detta lika bra. 
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