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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ge förslag till hur regionen Kalmar/Öland kan stärka 

varumärkets attraktionskraft gentemot besökare. Grunden för de förslag som ges kommer 

baseras genom analys av följande frågeställningar:  

 På vilket sätt arbetar regionen med att profilera sitt varumärke mot potentiella 

besökare? 

 Vilken uppfattning finns av regionens varumärke hos potentiella besökare? 

Metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ och kvantitativ fallstudieundersökning bestående av fem 

intervjuer samt en enkätundersökning. Fallstudien innefattade destinationerna Kalmar och 

Öland. Intervjuerna gjordes med representanter från både Kalmar och Öland samt med 

varumärkesbyggare. Enkäten genomfördes i åldersgruppen 18-30 där respondenterna aldrig 

hade besökt destinationerna.  

 

Reslutat och slutsatser 
Uppsatsens syfte har besvarats genom att presentera förslag till hur regionen Kalmar/Öland 

genom samarbete kan stärka sitt varumärke gentemot besökare. Frågeställning ett gällande 

hur regionen Kalmar/Öland arbetar med att profilera dess varumärken mot potentiella 

besökare har presenterats där Kalmar har ett varumärke som vill förmedla en mängd olika 

saker. Vi har uppfattat budskapet som otydligt och spretigt vilket kan anses vara en 

svaghet. Öland har till skillnad från Kalmar inte jobbat medvetet kring 

varumärkesbyggande men tar i skrivande stund fram en turismstrategi inklusive en 

varumärkesanalys för destinationen. Frågeställning två gällande hur regionens varumärke 

uppfattas har presenterats och visat att Öland har en tydlig och enhetlig bild som en 

semesterö där sol och bad ligger i fokus vilket, till viss del, stämmer överens med vad 

representanter från destinationen vill att Öland ska förknippas med. Kalmar förknippas inte 

lika tydligt med det som de vill förmedla och det finns inte en lika enhetlig bild av Kalmars 

varumärke jämfört med Ölands.     
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet introducerar uppsatsens ämne där en bakgrund och problemdiskussion 

för det valda ämnet presenteras för att skapa en förståelse kring denna uppsats 

forskningsområde och syfte. Vidare presenteras de begränsningar och förklaringar som gjorts 

för att avslutningsvis beskriva de destinationer som uppsatsen behandlar.  

1.1 Bakgrund 

Turismnäringen har i dagens föränderliga samhälle utvecklats till en global företeelse. 

Människor har idag kortare arbetstider och bättre ekonomi vilket innebär att de reser mer än 

någonsin. År 1950 var antalet turister i världen 25 miljoner, år 2005 hade den siffran ökat till 

800 miljoner. UNWTO beräknar att år 2012 kommer bli det första året då 1 miljard människor 

reser utomlands, samtidigt som den siffran beräknas uppgå till 1.8 miljarder inom 20 år 

(unwto.org).  Detta har medfört att turismen idag betraktas som en av världens största 

industrier (Page & Connell 2006). Även i Sverige är turismen en växande och betydande 

industri (Bohlin & Elbe 2007), år 2010 uppgick den totala turismomsättningen i Sverige till 

255 miljarder kronor, vilket då motsvarade ca 3 % av Sveriges totala BNP. Sysselsättningen 

inom denna näring ökar dessutom betydligt mer än i traditionella näringar, exempelvis har 

sysselsättning inom turismnäringen givit 31 300 nya jobb som är en ökning med 24 % sedan år 

2000, att jämföra med den totala sysselsättningen i Sverige som under motsvarande period 

ökat med 5 % (tillvaxtverket.se). Detta medför att turismen blir en allt viktigare och 

betydelsefull faktor för aktörer på marknaden att ta i beaktning.  

 

En stor faktor till att resandet har ökat är globaliseringen (Barney 2004), vilket Go & Govers 

(2000) menar bidrar till att nationer, regioner, kommuner och städer konkurrerar mer än 

någonsin med varandra om att locka besökare. Den ökade konkurrensen om besökare ställer 

därför nya krav på marknadsföring, produkter och varumärken, vilka alla är faktorer som 

syftar till att attrahera potentiella besökare och därför kan vara avgörande för en plats 

konkurrenskraft. 
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Marknadsföring av platser har utvecklats till en etablerad ekonomiskt aktivitet som kan 

generera ekonomisk välfärd för destinationer om den lyckas attrahera de tilltänkta besökarna 

exempelvis genom ökad konsumtion på destinationen. Platser använder sig av allt mer 

utarbetade strategier för marknadsföring för att nå specifika målgrupper, vilket innebär att det 

på förhand väljs ut en eller flera grupper i befolkningen som anses mer lämpliga och attraktiva 

för platsens erbjudande och genom detta skapa konkurrenskraft på marknaden (Kotler et al 

1993). Ett exempel på en plats som kan sägas lyckats väl med byggande av ett varumärke är 

Båstad, där en relativt liten ort gjort sig känd både för tennis och nöjesliv, främst genom den 

årliga tennisturneringen och de kringliggande aktiviteterna som lockar stora mängder besökare 

varje år. Ek & Hultman (2007) definierar tre olika typer målgrupper för platsmarknadsföring; 

näringslivet så som företag, besökare och turister samt potentiella invånare. Även om 

marknadsföring av platser i huvudsak kan ses som extern, är det viktigt att komma ihåg att den 

likväl fyller en funktion mot de människor och företag som redan finns i regionen (Ek & 

Hultman 2007). Exempelvis är betydelsen av vad människor som redan bor på platsen 

förmedlar till omvärlden stor (Kotler et al 1993), speciellt med tanke på all ny teknik som 

innebär att informationen i dagens samhälle flödar mellan människor snabbare än någonsin. 

Vidare kommunicerar och kommersialiserar platsmarknadsföring platser, och vikten av att 

förmedla positiva utvalda bilder av ett specifikt geografiskt område för att skapa ett attraktivt 

varumärke är någonting som Ek & Hultman (2007) betonar. Även Kapferer (2010) belyser 

vikten av detta då varumärket kan skapa mentala associationer hos besökaren vilket påverkar 

upplevelsen av en produkt, exempelvis en fysisk vara eller en tjänst. 

 

Moilanen & Rainisto (2009) hävdar att ett varumärke influeras och skapas av tre olika 

faktorer; identitet, image och kommunikation. Identiteten är hur sändarna själva uppfattar sig 

och sin produkt, medan imagen innefattar konsumentens upplevelse och uppfattning av 

varumärket. Sändaren måste därför kommunicera sin identitet på ett effektivt och trovärdigt 

sätt, vilket ökar möjligheten för att kundens förväntningar uppfylls (Moilanen & Rainisto 

2009). Kotler & Gertner (2002) anser att platser med ett starkt varumärke kan ha en stor 

konkurrensfördel när det gäller att locka till sig besökare, då den potentiella besökaren kan ha 

positiva mentala associationer till ett specifikt varumärke redan innan besöket, vilket skapar 

förväntningar och ett intresse för att besöka platsen. Det är därför viktigt för destinationer att 
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arbeta med sitt varumärke då det är ett sätt att differentiera sig på marknaden och hävda sig i 

konkurrensen. Det kan enligt Murphy et al (2008) även ge potentiella besökare information så 

de kan identifiera platsen lättare och särskilja den från övriga destinationer.  

  

1.2 Problemdiskussion 

Spjuth (2006) hävdar att ekonomisk tillväxt är nödvändigt och rent av en överlevnadsfråga för 

många kommuner idag. Kommunerna måste arbeta konsekvent med att attrahera befintliga 

samt potentiella invånare, företag och besökare. För att göra detta, krävs det att destinationer 

kontinuerligt arbetar med sitt varumärke som ett sätt att behålla och förbättra 

attraktionskraften för platsen (Moilanen & Rainisto 2009). Då platsmarknadsföringen till viss 

del skiljer sig åt beroende på vilken av dessa grupper som ska attraheras, kommer denna 

uppsats fokusera på en av dessa grupper - besökare.  

 

Besökare har idag en mängd olika valmöjligheter och förmågan att locka till sig dem blir allt 

viktigare. Kalmar och Öland (presenteras närmare i avsnitt 1.6) är två av alla världens 

destinationer som konkurrerar om besökare vilket ställer högre krav på dess 

marknadsföringsstrategier för turism. Ölands näringslivskontor samt Destination Kalmar AB 

är två organisationer (presenteras närmare i avsnitt 1.6) som jobbar med att utveckla turismen 

för att skapa attraktiva och exportmogna destinationer samt för att stärka besöksnäringen. Page 

& Connell (2006)  framhäver vikten av att förstå vad som motiverar människor till besök på 

olika platser och för att detta ska kunna ske, menar Bornhorst et al (2010) att en eller fler 

organisationer som jobbar för att marknadsföra turismen och destinationen ska hantera alla 

olika komponenter på ett bra sätt. Exempelvis måste dessa organisationer kunna hjälpa de 

aktörer och intressenter som finns på destinationen för att få en hållbar utveckling samt att de 

tillsammans strävar mot att skapa en enhetlig bild av platsen.  Öland och Kalmar som båda 

strävar efter tillväxt har en stor utmaning framför sig i den hårda konkurrensen. För att 

attrahera besökare krävs det en god marknadsföring med ett starkt varumärke. Spjuth (2006) 

menar att kommuner måste arbeta medvetet, strukturerat och planerat för att uppfattas på ett 

önskat sätt från omvärlden där Bohlin & Elbe (2007) lyfter fram platsens varumärke som en 

central komponent i arbetet med att utveckla och göra en destination mer konkurrenskraftig. 
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Pike (2008) beskriver platsers varumärke som mycket mer multidimensionellt jämfört med 

fysiska produkter, vilket Moilanen & Rainisto (2009) håller med om och vidare argumenterar 

hur en destinations varumärke inte är en enda aktörs produkt, utan snarare en sammansättning 

av många inblandade aktörer och deras respektive produkter. Detta gör att det blir svårt att 

kontrollera varumärket, vilket skapar ett behov av väl utarbetade strategier. 

  

En central fråga när det gäller att utveckla en plats till att bli attraktiv är platsens image. 

Genom att lyfta fram attraktiva egenskaper hos platsen i marknadsföringen kan det påverka 

vilken image individer har av en plats. När en plats ska profileras är det viktigt att lyfta fram 

ett fåtal aspekter av platsens egenskaper för att få en entydig och positiv bild. Budskapet ska 

vara enkelt och får inte bli för komplext (Bohlin & Elbe 2007). Moilanen & Rainisto (2009) 

och Pike (2008) menar att ett starkt varumärke kan ge stora konkurrensfördelar, speciellt inom 

branscher där det finns tydliga substitut. Det krävs att varumärket förmedlar ett tydligt 

budskap om vad som är unikt, för den som vill sola och bada finns det oändliga mängder med 

varumärken som förmedlar just detta. Vad förmedlar varumärket förutom detta, vad är det som 

särskiljer en viss sol- och baddestination från konkurrenterna?  

 

Att marknadsföra en plats innebär att synliggöra vissa aspekter och egenskaper av en plats på 

ett målmedvetet sätt. Det är bara de ”säljbara” egenskaperna som visas upp som sedan leder 

till någon form av kommersiella utbyten. Det gäller att särskilja och lyfta fram de unika 

fördelarna på ett intressant sätt samtidigt som man är tydlig för att få ett konkurrenskraftigt 

varumärke. (Ek & Hultman 2007). I fallet destinationer, menar Spjuth (2006) att sättet att vara, 

reagera och presentera destinationer lägger grunden till hur omgivningen uppfattar 

varumärket. Det krävs därför ett genomtänkt tillvägagångssätt vid all kommunikation för att 

skapa positiva mentala associationer vilket bidrar till skapandet av ett attraktivt varumärke, 

exempelvis genom en enhetlig grafisk design i marknadsföringen.  

 

Kotler et al (1993) betonar att det vid marknadsföring av en plats är viktigt att besluta både hur 

många och vilken typ av besökare som platsen ska marknadsföras mot. Ansvariga för 

marknadsföringen av en plats bör i likhet med aktörer inom näringslivet analysera potentiella 

besökare, deras behov och besluta om tillvägagångssätt och erbjudanden som ska riktas till 
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specifika målgruppar och segment. Bohlin & Elbe (2007) instämmer och poängterar att 

företag och destinationer måste ha en uppfattning om vilka de tilltänkta målgrupperna är och 

hur de ska bearbetas för att framgång ska nås. 

  

Kalmar och Öland, som denna uppsats kommer handla om, är två destinationer som är 

intressanta att studera då de har en geografisk närhet och därmed kan tillvarata möjligheter 

som detta ger. Wilkinson & March (2009) menar att partnerskap mellan turismaktörer inom 

regioner är avgörande faktorer för att skapa en framgångsrik destination. Författarna 

argumenterar vidare för vikten av ett nätverksperspektiv inom turismbranschen då både 

individer, organisationer och företag är beroende av varandra i skapandet av den totala 

turismupplevelsen (Wilkinson & March 2009). Det ömsesidiga beroendet mellan 

organisationer involverade i marknadsföring av destinationer skapar en möjlighet för 

utvecklande av samarbeten och allianser. Varje organisations resultat är beroende av andra 

organisationer, och två eller fler organisationer kan tillsammans åstadkomma mer än summan 

av varje enskild organisations arbete (Anderson & Narus 1990). Även Hankinson (2007) 

argumenterar för att partnerskap och allianser mellan organisationer kan ge en grund till ökad 

stimulans hos konsumenter. Konkurrenter kan genom samarbete skapa bättre välfärd för båda 

parter istället för att försöka konkurrera ut varandra (Hankinson 2007). Vidare argumenterar 

Matson (1994) för hur samarbeten mellan städer och regioner kan vara fördelaktiga för att 

skapa ett mer komplett erbjudande till den potentiella besökaren, vilket därmed kan gynna 

båda parter då de tillsammans blir mer konkurrenskraftiga. Wang & Krakover (2008) 

instämmer med detta, och tillägger att flera aktörer vid ett samarbete kan skapa en större 

genomslagskraft i sin marknadsföring, exempelvis genom att nyttja varandras kunskaper samt 

dela finansiella resurser. 

 

1.3 Problemformulering 

Som diskussionen ovan lyfter fram, har platsmarknadsföring blivit allt mer förekommande att 

använda för platser av olika slag. Destinationer konkurrerar allt mer med varandra, och det är 

av stor vikt att skapa positiva mentala associationer i kundens medvetande för att de ska 

attraheras och åka till en specifik plats. Denna konkurrens har även gjort att destinationer kan 

marknadsföra sig tillsammans med andra för att skapa ett större genomslag i 
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marknadsföringen och på sätt skapa en större attraktionskraft för destinationen. Ytterligare en 

aspekt som lyfts fram är vikten av att särskilja och utkristallisera en specifik målgrupp för att 

på bästa sätt attrahera just dessa besökare. Oavsett vilken målgrupp som marknadsföringen i 

första hand riktas mot kan det argumenteras vara viktigt att beakta andra målgruppers 

uppfattning av platsen. Detta eftersom besökare kan tillhöra olika målgrupper i olika 

tidsperioder, exempelvis kommer de individer som idag tillhör målgruppen ungdomar i 

framtiden tillhöra andra målgrupper. Detta gör det relevant att undersöka vilken uppfattning 

som finns hos denna målgrupp oavsett om den är prioriterad eller inte.  

 

Då allt fler destinationer utvecklar strategier för varumärkesbyggande finner vi det intressant 

att studera regionen Kalmar/Ölands varumärke och dess attraktionskraft hos potentiella 

besökare. Utifrån detta resonemang och frågeställningar, har vi kommit fram till ett syfte 

vilket presenteras nedan. 

  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge förslag till hur regionen Kalmar/Öland kan stärka 

varumärkets attraktionskraft gentemot besökare. Grunden för de förslag som ges kommer 

baseras genom analys av följande frågeställningar:  

 På vilket sätt arbetar regionen med att profilera sitt varumärke mot potentiella 

besökare? 

 Vilken uppfattning finns av regionens varumärke hos potentiella besökare? 

   

 1.5 Avgränsningar och förklaringar 

1.5.1  Avgränsningar 

Ett antal avgränsningar har gjorts i detta arbete, vilka presenteras nedan: 

 

 Den första är att vi valt att fokusera på Öland som helhet, tillsammans med Kalmar 

Kommun. Detta då uppdragsgivarna till detta exjobb är Ölands och Kalmars 

näringslivsorganisationer, samt att ett inkluderande av exempelvis hela Kalmar Län 
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skulle göra det svårare att gå ner på detaljnivå i arbetet. I arbetet kommer därför 

”regionen Kalmar/Öland” syfta till just Öland och Kalmar Kommun tillsammans. 

 

 Vi kommer forska kring varumärket ur ett besöksperspektiv, varför platsvarumärkets 

betydelse för företagsetableringar och inflyttare kommer att exkluderas.  

 

 Vi har även valt att i vår enkätundersökning begränsa oss till en målgrupp mellan 18-

30 år. Detta för att ge en mer specifik bild av hur en viss målgrupp uppfattar 

varumärket och dess attraktionskraft. Vidare kommer ungdomar tillhöra andra 

målgrupper i framtiden varför de kan ses som en blivande målgrupp. Det är därför 

intressant att undersöka vilken bild denna målgrupp har av regionen och därefter ge 

förslag på hur denna bild kan påverkas. 

 

 Ytterligare en avgränsning som kommer att göras är att vi endast valt att fokusera på 

de människor som aldrig besökt regionen, detta för att få en tydligare bild av 

varumärkets attraktionskraft utan att människornas egna besöksupplevelser i regionen 

påverkar resultatet.  

 

 Vi har även valt att exkludera affärsturister i undersökningen då dessa skiljer sig från 

fritidsresenärer eftersom de inte har samma kriterier vid val av besöksmål. 

 

1.5.2 Förklaring av begreppen besökare och turist & destination och plats 

Enligt Tillväxtverket (Turismens begreppsnyckel) ställs tre krav för att en resenär ska kunna 

räknas som besökare:  

1. Resan ska gå till en plats utanför resenärens vanliga omgivning. Exkluderar 

regelbundna pendlingsresor, dvs. resor till och från hemmet för arbete eller studier. 

2. Den sammanhängande vistelsetiden på platsen för besöket ska vara högst 1 år. Längre 

vistelsetid är bosättning. 

3. Huvudsyftet med resan ska vara annat än att utöva lönearbete som betalas av någon på 

platsen. Exkluderar arbetsmigration. 
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Turist - är en besökare som övernattar på platsen för besöket.  

 

Dagsbesökare - är en besökare som inte övernattar på platsen för besöket. 

 

Sammanfattningsvis så inkluderas både turister och dagsbesökare i begreppet “besökare”, 

varför detta används som begrepp i uppsatsen. 

 

Destination och Plats – Destination kan definieras som ett geografiskt område där besökare 

konsumerar tursimprodukter (Elbe et al. 2009), i uppsatsen kommer plats och destination 

användas synonymt då forskare och akademiker ofta blandar dessa två begrepp   

  

1.6 Presentation av destinationer och företag 

Destination Kalmar 

Destination Kalmar är ett kommunalt ägt bolag vars huvuduppgifter är att utveckla, profilera 

och marknadsföra Kalmar som besöksmål. De driver även turistbyrån, 

gästhamnsverksamheten samtidigt som de ansvarar för att samordna och utveckla 

evenemangsutbudet i staden. Ytterligare ett ansvarsområde är att de tillsammans med Statens 

fastighetsverk ansvarar för Kalmar slotts verksamhet (kalmar.com
1
). 

Ölands näringslivskontor 

År 2008 överfördes näringslivskontoren i Borgholm och Mörbylånga till Ölands 

Kommunalförbund som är ett gemensamt förbund mellan kommunerna. De två 

näringslivskontoren slogs då ihop och bildade Ölands Näringslivskontor. Denna enhet arbetar 

med att bistå företag med information, råd och kontakter för att stimulera näringslivet på 

Öland. Näringslivskontoret ansvarar även för Ölands Turistbyrå samt initiativet till ett 

framtagande av en turismstrategi och varumärkesanalys, vilken företaget Tendensor AB fått 

uppdraget att utföra (Ölandsbroschyren).   

Kalmar 

Kalmar är en kommun i Småland, med 63 055 invånare år 2012 (ne.se
1
). Kalmar har ett 

näringsliv som domineras av handels-, tillverknings- och tjänstesektorerna. I Kalmar finns 
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även det nybildade Linneuniversitetet, en sammanslagning mellan Högskolan i Kalmar och 

Växjö Universitet. Kommunen ligger strategiskt beläget mellan Glasriket och Öland, vilket 

gör att många besökare stannar till i Kalmar (kalmar.com
2
).  Kalmar är en av Sveriges äldsta 

städer, faktum är att Kalmar nämndes redan på 1000-talet, då det på en runsten i 

Södermanland berättades om en man som dräptes i ”Kalmarna sundum” – Kalmar sund. Under 

mitten av 1200-talet var Kalmar en av Sveriges viktigaste handelsstäder. Kalmars långa 

historia gör att det finns mängder av historiska sevärdheter kvar än i dag. Ett exempel på detta 

är Kalmar Slott, som årligen lockar många besökare (ne.se
1
).  

Öland 

Öland är en ö i Östersjön som i väster gränsar till Småland. År 2010 hade Öland 24 640 

invånare (ne.se
2
). Öland är Sveriges näst största ö, men är sedan 1972 förbunden med 

fastlandet via Ölandsbron.  Öland tar emot ett stort antal besökare varje år, dock främst under 

sommarhalvåret. Öland har ett antal populära besöksmål och besöksanledningar, exempelvis 

Solliden, Böda Sand, Golf, Skördefesten samt ett antal historiska byggnader som exempelvis 

Eketorps Borg. (Ölandsbroschyren). 
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2. Metod 

Metodkapitlet beskriver och redogör för de metoder som tillämpats i denna uppsats samt 

motiverar dessa val. En presentation av forskningsmetod, fallstudie, informationsinsamling, 

kunskapsprocessen, vetenskapliga kriterier ges för att avslutas med en kritisk granskning av 

uppsatsens insamlande empiriska material.    

 2.1 Kvalitativ/kvantitativ metod 

Detta arbete har baserats på två studier, en enkätundersökning och en intervjuundersökning. 

Därför har både kvalitativ och kvantitativ metod använts, vilket Svenning (2003) menar är 

vanligt då de kompletterar varandra och ger olika aspekter på verkligheten. Dessa två metoder 

har olika angreppsätt och fokuserar på olika aspekter. Enligt Patel & Davidsson (2003) 

kännetecknas en kvalitativ forskningsmetod av att forskaren lägger större tonvikt vid mjuka 

värden och tolkningar. Svenning (2003) och Holme & Solvang (1997) menar att den 

kvalitativa metoden lämpar sig för frågeställningar som ”varför?” då denna metod syftar till en 

djupare förståelse för ett visst problemområde. En kvantitativ forskningsmetod innebär enligt 

Patel & Davidsson (2003) att forskaren samlar in och omvandlar data och mätningar till 

statistik och siffror med syfte att se mönster och kunna göra generaliseringar, det handlar mer 

om att förklara ett fenomen än att förstå det, vilket är fallet i den kvalitativa 

forskningsmetoden. Svenning (2003) menar att den kvantitativa metoden lämpar sig för 

frågeställningar som ”hur många”, då den fokuserar på hårddata och är numerisk till skillnad 

från den kvalitativa metoden. Veal (2006) sammanfattar med att kvalitativ metod tenderar att 

samla in mycket och detaljerad information om relativt få saker, medan kvantitativ metod 

tenderar att samla in relativt lite data om många saker. 

 

En kvalitativ metod användes vid intervjuundersökningen som bestod av fem intervjuer varav 

fyra var personliga och en var telefonintervju, medan en kvantitativ metod användes vid den 

enkätundersökning som utfördes.  Vi ansåg det relevant för vårt syfte att både göra kvalitativa 

intervjuer för att få en djupare förståelse för fenomenet, samtidigt som vi i 

enkätundersökningen ville ta fram en generell och statistiskt bild av verkligheten och sedan 

analysera dessa tillsammans. Om endast en kvalitativ respektive kvantitativ metod hade 
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använts skulle det blivit svårt att besvara våra frågeställningar, då det exempelvis är svårt att få 

en generell bild av människors uppfattning av ett varumärke utan att använda sig av en 

kvantitativ metod. Det hade även vara omöjligt för oss att besvara uppsatsens syfte utan att 

genomföra personliga intervjuer då det inte skulle givit oss den djupa förståelse som krävs för 

hur regionen exempelvis arbetar med sitt varumärke.  

 

Användandet av både kvalitativ och kvantitativ metod parallellt kallas ”triangulering”, vilket 

enligt Veal (2006) och Bryman & Bell (2011) innebär att ett fenomen analyseras från två olika 

håll, vilket kan ses som en triangel. Triangulering innebär att flera metoder används för att 

skapa en bredare och mer fullständig bild av fenomenet vilket Bryman & Bell (2011) menar 

ökar studiens validitet då metoderna kompletterar varandras styrkor och svagheter. Veal 

(2006) argumenterar vidare att triangulering kan användas på skilda sätt, antingen genom att 

data samlas in på olika sätt eller att data analyseras på flera sätt. Det är dock enligt Veal 

(2006) viktigt att frågeställningarna i arbetet är tydliga så att inget utrymme för förvirring runt 

valet av metod ges när triangulering används. I vårt arbete har trianguleringen skett vid 

insamlandet av data, genom de kvalitativa personliga intervjuerna samt den kvantitativa 

enkätundersökningen. Genom användandet av triangulering har vi fått insikt i hur 

Kalmar/Öland arbetar med sitt varumärke, hur det uppfattas av potentiella besökare samt 

varumärkesexperters åsikter inom ämnet.  

2.2 Fallstudie 

Fallstudier är enligt Sjöberg & Wästerfors (2008) en forskningsansats som anger hur empiriskt 

material ska avgränsas och utforskas där syftet, enligt Grønmo (2006) är att skapa förståelse 

för en specifik enhet. En specifik enhet kan exempelvis vara ett samhälle eller geografiskt 

avgränsade platser (Johannessen & Tufte 2003), vilket är fallet i denna uppsats.  Ejvegård 

(2009) hävdar att fallstudier tillsammans med andra metoder är mycket användbara och 

vanligt förekommande i vetenskapliga undersökningar för att beskriva och representera 

verkligheten. Johannessen & Tufte (2003) anser att en fallstudie används för att få fram det 

egenartade och mest essentiella med det enskilda fallet och det föll sig därför naturligt att 

använda oss av en fallstudie då vi antog ett exjobb som innebar en avgränsning till regionen 

Kalmar och Öland. Då det även kan skilja sig från destination till destination hur ett 
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platsvarumärke kan stärkas är det bättre att avgränsa sig till en viss region, någonting som 

även Ejvegård (2009) argumenterar för där han betonar att ett enda fall inte kan representera 

verkligheten för samma fenomen överallt. Det handlar även om att samla mycket information 

inom ett avgränsat och specifikt fenomen/fall (Johannessen & Tufte 2003) vilket behövs för 

att besvara uppsatsens syfte. 

  

Det är viktigt att betona att fallstudier inte är en egen metod, utan en forskningsansats som kan 

innefatta både kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla in mycket detaljerad och 

karakteristisk information (Johannesson & Tufte 2003).  För att ge en omfattande bild om 

regionen Kalmar och Ölands varumärke har vi, som tidigare nämnts, utfört fem kvalitativa 

intervjuer samt en kvantitativ enkätundersökning där 94 individer startade enkäten varav 71 

fullföljde. Ytterligare information till en fallstudie och den enhet som studeras kan enligt 

Svenning (2003) fördelaktligen samlas in via dokumentanalyser, vilket vi har gjort genom att 

ta del av dokument om regionen och dess varumärke för att skapa en mer detaljerad, trovärdig 

och aktuell uppsats. 

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1 Primära källor                                   

Kylen (2004) menar att det finns fyra olika metoder för datainsamling, intervju, enkät, 

observation och dokument. I denna uppsats har vi främst använt oss av intervjuer och enkäter. 

Intervjuer har skett med för arbetet relevanta respondenter som vi ansett besitta specifik 

kunskap och information. En enkätundersökning har genomförts i en utvald målgrupp, där 

syftet var att få en generell bild av hur denna målgrupp uppfattade varumärket Kalmar/Öland. 

2.3.2 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer vilka enligt Trost (2010) kännetecknas av 

att intervjuaren ställer enkla och raka frågor och genom dessa erhåller innehållsrika och 

utförliga svar. Om frågeställningen handlar om att skapa djup förståelse så är den kvalitativa 

intervjun att föredra. Veal (2006) menar att en kvalitativ intervju vanligtvis innebär att 

intervjuaren uppmuntrar respondenten att prata fritt, ber om ytterligare förklaringar samt 

ställer stödfrågor vilket gör att intervjun inte blir särskilt strukturerad. Krag Jacobsen (1993) 
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menar att den kvalitativa intervjun är ett bra verktyg för att samla in information som är svår 

att få tag i genom exempelvis enkäter. Vidare har vi valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer, vilken Ritchie et al (2008) och Veal (2006) menar präglas av att forskaren i förväg 

utformat en flexibel agenda eller en lista med diskussionsämnen att fokusera på, men i vilken 

ordning eller utsträckning dessa ämnen berörs skiljer sig mellan intervjutillfällena då vissa 

respondenter behöver mer stödfrågor än andra. Vissa drag av en ostrukturerad intervju har 

också använts, något som Ritchie et al (2008) anser är lämpligt i en fallstudie där 

intervjuobjektet blir mer av en informant än respondent. Detta var särskilt tydligt i de 

intervjuer där vi ställde frågor till turismorganisationerna om hur exempelvis varumärket 

kommuniceras, istället för att be om respondentens åsikter som är fallet i intervjuerna med 

varumärkesexperterna. Varje intervju inleddes med att vi presenterade oss själva och vilken 

typ av frågor som skulle ställas. Patel & Davidson (2003) menar att en denna typ av inledning 

av intervjun kan skapa förtroende och tillit, samt vara bekvämt för respondenten. Vi ställde 

även frågan om respondenten accepterade att vi spelade in samtalet, vilket samtliga 

respondenter godkände. Detta underlättade sammanställningen av intervjun eftersom hela 

konversationen kunde återges i efterhand. 

  

Vi har använt oss av vad Merriam (1994) benämner som ett idealtypiskt urval, där vi valt 

intervjuobjekt efter vilka personer vi ansett vara relevanta med tanke på uppsatsen syfte och 

frågeställningar. Vi valde ut tre representanter, en från Destination Kalmar samt två från 

Ölands näringslivskontor. Anledningen till att vi valde två representanter från Ölands 

näringslivskontor var att respondenten som intervjuades först inte vara insatt i alla frågor på 

detaljnivå varför en kompletterande intervju med ytterligare en respondent ägde rum. Utöver 

detta valdes även två varumärkesexperter som bland annat arbetar med varumärkesbyggande 

inom turism. Krag Jacobsen (2003) menar att det är nödvändigt med en intervju om forskaren 

vill ta del av en specifik persons kunskaper och åsikter. Detta stärkte vårt val att genomföra 

intervjuer med representanter från branschen, vilka vi anser givit oss värdefull information och 

insyn i ämnet. 
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2.3.3 Presentation av intervjupersonerna: 

Per Ekman – Tendensor AB 

Egenföretagare och VD för företaget Tendensor AB, som arbetar med varumärkesbyggande. 

Per Ekman fungerar som rådgivare, processledare och utbildare inom området och har lett ett 

antal varumärkesprojekt över hela Sverige. Arbetar i skrivande stund med att ta fram en 

långsiktig varumärkes- och turismstrategi för Öland. 

 

Jörgen Samuelsson – Ölands Näringslivskontor 

EU-konsulent och sekreterare, Ölands näringslivskontor. Har sedan början av 1990-talet suttit 

med på en stor mängd möten rörande turismfrågor och har därför god och lång erfarenhet av 

ämnet.  

 

Jenny Roloff - Destination Kalmar  

Arbetar med marknadsföring av Kalmar, har arbetat med detta sedan år 2001. Avslutade 

turismekonomprogrammet i Kalmar år 2000. Ett av hennes arbetsområden rör profileringen av 

Kalmar. 

 

Anders Nyholm - Ölands turism 

Näringslivschef på Ölands Näringslivskontoret, har sen 1,5 år tillbaka även ansvaret för 

Ölands turistbyrå. Efter Ölands Turist AB:s konkurs har näringslivskontoret hanterat 

turismrelaterade frågor, och håller för tillfället på att ta fram en långsiktig varumärkes- och 

turismstrategi för Öland tillsammans med företaget Tendensor AB. 

 

Elisabeth Eriksson - Partnerskap Småland 

Projektledare för Partnerskap Småland där hon bland annat arbetar med att ta fram en 

varumärkesstrategi för Småland. Gick turismutbildning i Kalmar 1988-1991. Har bred 

erfarenhet inom turismbranschen, genom arbete inom Visit Sweden i London, Köpenhamn 

och Stockholm samt på hotell.  
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2.3.4 Enkätundersökning 

Enligt Kylen (2004) är en enkät en skriftlig förfrågan som riktar sig till många mottagare. 

Enkäter når ut till många och kan sammanställas på ett relativt enkelt sätt, då frågorna är 

samma i varje enkät. Enligt Dahmström (2006) kan man med fördel använda sig av en 

dynamisk enkät, vilket innebär att enkäten består av flera delenkäter, som är beroende av de 

tidigare svaren. Denna metod använde vi oss av då vi upplevde det fördelaktigt för oss att 

kunna utforma delenkäter, eftersom vi ville undersöka ett problem utifrån flera perspektiv utan 

att dessa påverkar varandra i allt för stor utsträckning. Dock menar Dahmström (2005) att 

detta kan göra att respondenten inte uppfattar enkäten som en helhet, och kan känna sig osäker 

angående var i frågeprocessen denne befinner sig, då det exempelvis inte alltid går att se vad 

som svarades på den tidigare frågan. Veal (2006) menar att enkätundersökningar görs på en 

del av den målgrupp som forskaren valt ut, vilken sedan får representera hela målgruppens 

åsikter. Veal (2006) beskriver vidare att den nya teknologin möjliggjort en ny typ av enkäter, 

online-enkäter. Författaren menar att det finns fördelar med online-enkäter, exempelvis 

möjligheten att förenkla för respondenten genom att filtrera frågor, vissa kan tas bort beroende 

på hur respondenten svarar. Kylen (2004) menar att det är viktigt att göra ett urval, då de 

utvalda respondenterna faktiskt beräknas representera en betydligt större grupp. Detta kan 

göras genom att välja ut respondenter efter vissa variabler, som exempelvis ålder, kön, 

inkomst och liknande. 

  

Vi valde att genomföra en enkätundersökning online, då vi ansåg detta vara ett bra och 

effektivt sätt att nå ut med frågor till den valda målgruppen. Syftet med denna enkät var att få 

en generell uppfattning om hur människor i åldersgruppen 18-30 uppfattade varumärket 

Kalmar/Öland som besöksmål. För att göra undersökning så representativ och trovärdig som 

möjligt, arbetade vi för att ha lika många respondenter av varje kön, samt ha en god geografisk 

spridning. Vi använde oss av en tjänst som erbjuder möjlighet att utforma en egen enkät, 

SurveyMonkey. Vi har vid tidigare arbeten använt oss av denna tjänst med gott resultat, varför 

den framstod som ett bra val. Vi valde att länka enkäten via Facebook, genom oss själva och 

andra för att nå den utvalda målgruppen. Vid utformningen av enkäten ställdes först frågor där 

respondenten fick möjlighet att utforma egna svar, för att sedan ha slutna frågor med flera 

svarsalternativ. Anledningen till detta var att vi först ville ge respondenten möjlighet att ge 
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egna svar, för att sedan undersöka hur väl det stämde med det som Kalmar respektive Öland 

vill förmedla genom sina varumärken. I de slutna frågorna baserades svarsalternativen på de 

värden som representanter från Kalmar och Öland vill förmedla. Vi lade även till ”attraktivt 

som besöksmål” för att få en generell uppfattning om destinationernas attraktivitet.    

 2.3.5 Övriga källor 

Den litteratur som använts har funnits tillgänglig på universitetsbiblioteken i antingen Kalmar 

eller Växjö. Vi har försökt använda oss av så nya böcker som möjligt, detta för att få en mer 

trovärdig och uppdaterad teoretisk bas. Dock har det i vissa fall använts oss av äldre källor, på 

grund av att de innehållit relevant information som inte hittats på annat sätt. De vetenskapliga 

artiklar som använts har i stor utsträckning hittats via Linneuniversitets söktjänster. Vid 

användandet av internetkällor har vi varit noggranna i urvalsprocessen, då dessa i vissa fall 

tenderar att ha bristfällig trovärdighet. Vi har endast använt oss av etablerade sidor med 

tydliga avsändare. Vi har även tagit del av marknadsplaner och statistik som varit relevant för 

ämnet, och har då noggrant analyserat vem som gjort undersökningen, vilket syfte den haft 

samt vilka variabler som använts, detta för att försäkra oss om att materialet varit trovärdigt 

och aktuellt. 

2.4 Kunskapsprocessen 

Eftersom vi studerar företagsekonomi med inriktning marknadsföring och turism ville vi gärna 

ha ett forskningsområde som involverade dessa ämnen för att på bästa sätt utnyttja våra 

kunskapsområden. När vi sedan läste om exjobbet ”öka regionens attraktionskraft” blev vi 

väldigt intresserade och såg möjligheten till att kombinera våra huvudämnen. Uppdragsgivare 

för detta exjobb var Kalmar och Ölands näringslivsorganisationer och en första kontakt med 

näringslivskontoren togs. Efter två givande och intressanta möten kom vi fram till ett 

forskningsområde som kändes intressant för oss samtidigt som det inte helt frångick de 

riktlinjer som exjobbet innebar. I nästa skede av processen formulerades syfte och 

forskningsfråga som sedan under arbetets gång har justerats för att göra det mer tydligt och 

greppbart. Främst har vi varit tvungna att avgränsa oss mer än vad som från början var tanken 

även om huvudkärnan (platsvarumärke) aldrig frångåtts. Vi tog hänsyn till Kalmars och 

Ölands näringslivskontors önskemål om vad som skulle kunna vara intressant och nyttigt för 
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dem att få undersökt och analyserat, samtidigt som det kändes realistiskt för oss att nå goda 

resultat under den uppsatta tiden som arbetets gång skulle genomföras på. Eftersom vi åtagit 

ett exjobb hade vi redan från början vissa intervjupersoner klara, dock bestämde vi tidigt att 

utöka denna lista med ytterligare personer för att få ett bredare spektrum med empiriskt 

material. När syfte och forskningsfråga ansågs vara tydligt formulerat med en tydlig 

avgränsning var nästa steg i processen att börja med teorikapitlet. 

  

Teorikapitlet tog sin början genom att skapa de rubriker som kändes relevanta, strukturen 

formades sedan enligt vad Patel & Davidsson (2003) förespråkar, med huvudrubrik och 

underrubriker som delades in i mindre avsnitt. Detta för att få en mer greppbar struktur som 

ska ge läsaren en ökad förståelse där texten ska bli lättare att ta till sig. Teorikapitlets text har 

utformats av teorier från läroböcker som funnits tillgängliga på universitetsbiblioteket samt av 

akademiska artiklar uppsökta via Linnéuniversitetets databaser. Vissa teorier ska ligga till 

grund för att ge läsaren en ökad grundförståelse för ämnet vilket innebär att allt teorimaterial 

inte diskuteras lika frekvent i uppsatsens analyskapitel. Det ska även påpekas att teorikapitlet 

har ändrats under pågående empirisk materialinsamlande för att bättre kunna återkoppla 

teorierna till empirin. 

  

När teorikapitlet kändes relativt färdigställt påbörjades arbetet med det empiriska 

materialinsamlandet. Under arbetet med teorin kontaktades de tilltänkta respondenterna för att 

bestämma tid och plats för de tilltänka intervjuerna. Intervjufrågorna sammanställdes utifrån 

de teorier som finns med i uppsatsen och till en av respondenterna (Per Ekman) sändes även 

en enkel intervjuguide då han önskade detta för att kunna förbereda sig bättre inför intervjun. 

Intervjuerna spelades in via mobiltelefon för att senare transkriberas och analyseras. 

Transkriberingen gjorde vi främst för vår egen skull då vi upplevde det lättare att analysera det 

insamlade materialet när det fanns nedskrivet.  Därefter valde vi själva ut användbar data från 

intervjuerna som ansågs vara relevant för uppsatsens syfte. Enkätundersökningen som nådde 

sin målgrupp via Facebook fanns tillgänglig under en vecka innan vi började sammanställa 

och analysera dess svar. Till den empiriska informationsinsamlingen har även, som tidigare 

nämnts, befintliga marknadsplaner och statistik studerats för att ge uppsatsen större djup och 

tyngd. 
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Nästa steg i processen var att analysera det empiriska och teoretiska materialet som samlats in. 

Det skedde till viss del samtidigt som insamlandet av det empiriska materialet, men det mesta 

av analysen gjordes efter att allt material, såväl teoretiskt som empiriskt fanns till hands. 

Empirin sammanfogades med teorin för att tolkas och lyfta fram samband och därmed utgöra 

en grund för slutdiskussionen där uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras.  

  

Veal (2006) hävdar att det finns två olika tillvägagångssätt, induktiv och deduktiv, när en 

uppsats tar form. Den induktiva metoden innebär att man börjar med observationer och 

empiriskt materialinsamlande som inte ska styras av teorier medan den deduktiva metoden, 

som ofta kallas hypotetisk-deduktiv, utgår från befintliga teorier innan exempelvis 

intervjuguider skapas (Hartman 2009). Bryman & Bell (2011) hävdar att den deduktiva 

ansatsen är den vanligaste metoden där forskaren, utifrån teorier, formar en hypotes som sedan 

testas genom en empirisk undersökning. Vidare anses denna ansats stärka forskningens 

objektivitet på grund av att utgångspunkten tas i befintlig teori (Patel & Davidsson (2003). Då 

det för oss var omöjligt att vara teorineutrala (på grund av tidigare studier om varumärken), 

samtidigt som vi innan genomförandet av intervjuerna ville skapa oss en bred teoretisk 

kunskapsbas för att öka förståelsen för det valda ämnet är uppsatsen utformad efter en 

deduktiv ansats. Det ska dock tilläggas att det inte gått att följa det deduktiva 

tillvägagångssättet till fullo då vi, som tidigare nämnts, efter det empiriska 

materialinsamlandet har tvingats ändra om, ta bort och komplettera vissa delar i teorikapitlet 

för att uppsatsen ska få en bättre röd tråd och helhet. Smith (2010) anser att det i vissa 

avseenden kan vara bättre att pendla mellan en induktiv och deduktiv metod för att skapa en 

bättre och mer pricksäker undersökning vilket även, till viss del, har varit fallet i vår 

arbetsprocess. 

  

Då kunskapsprocessen till en viss del innefattar en kvalitativ forskningsmetod är vi medvetna 

om att vi som forskare har en central roll och tolkar det material vi samlat in genom intervjuer 

utifrån vårt eget perspektiv, vilket Patel & Davidsson (2003) menar är vanligt förekommande 

inom forskningen då forskaren ofta har en förförståelse som kan påverka resultatet. Vi har 

intervjuat personer med olika relationer och perspektiv på fallstudien och ämnet, vilket 

Repstad (2007) menar kan motverka problematiken med en alltför ensidig tolkning. 
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2.5 Validitet och reliabilitet  

Veal (2006)  och Svenning (2003) menar att validitet beskriver hur väl den insamlade datan 

överrensstämmer med fenomenet som studeras. Gummesson (2000) liknar detta med en karta 

och huruvida den stämmer med verkligheten, studeras något annat än vad som avsågs stämmer 

inte kartan överrens med vad som gjordes vilket leder till en låg validitet. En hög validitet 

skapar en mer trovärdig och hållbar studie. Gummesson (2000) menar att det därför är viktig 

att kontinuerligt kontrollera att rätt saker undersöks och att detta görs på det sätt som var 

meningen. Vi har försökt uppnå en hög validitet genom att genomföra intervjuerna först när vi 

haft en teoretisk och metodisk grund att stå på, vilket minskat risken för att “fel” saker tas upp 

i intervjuerna. Enkäterna utformades efter att vi hade samlat in information om hur 

Kalmar/Öland arbetar med sitt varumärke, för att vi skulle kunna undersöka hur väl deras 

önskade bild stämmer överrens med målgruppens bild av regionen.  

 

Som tidigare nämnts, har vi använts oss av triangulering genom att samla in data från flera 

olika typer av respondenter i form av en enkätundersökning, intervjuer med representanter 

från fallstudieorganisationerna, samt varumärkesexperter. Enligt Patel & Davidsson (2003) 

kan man genom användning av flera datakällor öka validiteten i forskningen, eftersom man då 

kan tolka och studera ett fenomen från olika sammanhang och perspektiv. 

  

Reliabilitet innebär enligt Gummesson (2000) och Svenning (2003) att olika forskare, med 

samma tillvägagångssätt uppnår en liknande resultat. Enligt Svenning (2003) innebär 

reliabilitet att resultatet ska vara tillförlitligt, vilket är särskilt viktigt i generaliserande 

undersökningar. För att exempelvis vår enkätundersökning ska vara tillförlitlig, har vi valt att 

distribuera denna till ett relativt stort antal individer, för att försäkra oss om att resultatet 

verkligen representerar den utvalda målgruppen i största möjliga mån. I delar av enkäten har 

vi även valt att använda oss av förvalda begrepp, för att inte respondenterna ska kunna 

definiera dessa själva vilket enligt Svenning (2003) skulle minska reliabiliteten i 

undersökningen. Bryman & Bell (2011) menar att begreppet reliabilitet inte lämpar sig lika väl 

i kvalitativa studier, där det handlar mycket om tolkningar och mjuka värden. Författaren 

menar att varje kvalitativ studie är unik och därför är svår att återskapa, eftersom det man 

studerar och de människor man intervjuar är i ständig förändring. Då vi även har använt oss av 
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en kvalitativ metod i detta arbete där vår tolkning är en central del i uppsatsen minskar det till 

viss del reliabiliteten. Vi har dock försökt beskriva vår forskningsprocess på ett utförligt och 

grundligt sätt vilket Bryman & Bell (2011) menar ökar reliabiliteten i en kvalitativ studie. 

2.6 Metodkritik 

Vi stötte på vissa svårigheter gällande enkäten, då 71 av 94 som startade enkäten fullföljde 

den. Anledningen kan vara att några av frågorna var relativt omfattande med många 

svarsalternativ vilket kan uppfattas som omständigt för respondenten, men även att 

respondenterna eventuellt kände att de inte hade någon åsikt i ämnet. Vidare kunde vi inte 

kontrolla exakt vilka som genomförde enkäten och vi kan därför inte vara helt säkra på att vi 

nådde just den målgrupp vi syftade till att nå, vilket gör att vi är medvetna om att 

trovärdigheten försämrades något. För att motverka detta försökte vi vara tydliga när enkäten 

distribuerades genom att skriva att den enbart var för åldern 18-30 och som aldrig besökt 

Kalmar eller Öland. Det ska även poängteras att enkätresultatet inte kan ses som någon absolut 

sanning, dock gav många respondenter samma eller snarlika svar vilket ändå visar att det går 

att dra generella slutsatser utifrån resultaten. Under arbetets gång har vi även känt att det hade 

varit relevant att genomföra en enkätundersökning på de som faktiskt besökt regionen, då detta 

hade kunnat ge oss en mer fullständig bild om hur varumärket uppfattas. Detta var dock inte 

möjligt på grund av den begränsade tidsram som fanns för arbetet. Trost (2010) menar att ett 

vanligt problem under intervjuer, är att forskarna ställer följdfrågor som kan vara något 

ledande. Detta är något som vi upplevt under delar av intervjuerna, där vi för att föra 

konversation vidare ställt följdfrågor som lett respondenten till specifika områden. Vi 

upplevde dessutom att vissa följdfrågor och påståenden resulterade i att respondenten höll 

med, vilket Trost (2010) menar kan vara ett resultat av för ledande frågor och påståenden. 

Ytterligare ett problem som vi stött på är aktualiteten i detta material vi erhållit från 

Destination Kalmar. Delar av materialet rörande det varumärkesarbete som gjordes i Kalmar 

är från 2009-10, varför det kan ifrågasättas till vilken grad det fortfarande är aktuellt. Vi har 

dock varit medvetna om detta och ställt frågor angående detta material vid intervjutillfället.   
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3. Teori 

Syftet med detta kapitel är att ge en teoretisk förståelse för de områden som är centrala för 

uppsatsen. Kapitlet inleds med att presentera Destination Management/Marketing 

Organizations – DMO´s då dessa organisationer är en viktig komponent i 

varumärkesbyggandet för destinationer. Nästa avsnitt behandlar platsmarknadsföring då det 

kan ses som grund för det som presenteras i avsnittet efter där ämnet behandlas i en 

turismkontext. Då många akademiker och forskare generellt sett ser många likheter mellan 

tillvägagångssättet för varumärkesbyggande av platser, varor och tjänster kommer sedan en 

grundläggande förståelse för fenomenet varumärke som begrepp ges för att sedan gå djupare 

in på just platsvarumärken. Nästa avsnitt behandlar kommunikationen av ett varumärke då 

detta är en central del av varumärkesbyggandet. Slutligen ges en teoretisk inblick i 

samarbeten och partnerskap då denna uppsats behandlar två geografiskt sammankopplade 

destinationer.  

3.1 Destination Management/Marketing Organizations - DMO’s 

Konkurrensen om besökare hårdnar och en av anledningarna är att allt fler destinationer får 

mer och mer kunskap om hur platser kan arbeta för att öka attraktionskraften och därmed 

attrahera potentiella besökare (Bohlin & Elbe 2007). För att hävda sig i den hårda 

konkurrensen är det därför viktigt att det finns organisationer som aktivt kan jobba för att 

hantera och marknadsföra destinationen (Bornhorst et al 2010). Organisationer som jobbar 

med detta benämns ofta av forskare och akademiker för Destination Management/Marketing 

Organizations (DMO’s) (Bornhorst et al 2010; Page et al 2006; Presenza et al 2005). DMO’s 

är ofta statliga och finansieras med statliga medel (Elbe et al 2009), privat ägda DMO’s 

förekommer även om det inte är speciellt vanligt vilket innebär att DMO’s sällan är 

vinstdrivande (Presenza et al 2005). Vidare kan DMO’s enligt Presenza et al (2005) 

kategoriseras in i tre olika varianter: nationella som exempelvis Visit Sweden, regionala som 

exempelvis Visit South East Sweden och lokala som exempelvis Destination Kalmar. 

 

Anledningen till att dessa organisationer ibland benämns olika, management eller marketing, 

är enligt Elbe et al (2009) och Bornhorst et al (2010) att det finns delade meningar om vilken 
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aktivitet som är deras huvuduppgift.  Oavsett vilken som är viktigast råder det inga tvivel om 

vilka de två främsta huduppgifterna en DMO anses ha. d’Angela et al (2010) anser att DMO’s 

främst ska öka samarbetet mellan olika aktörer på platsen för att skapa en konkurrenskraftig 

destination.  Anledningen till detta menar Elbe et al (2009) är att intressenterna måste vara 

delaktiga för att acceptera det budskap som DMO’s försöker kommunicerar ut i sin 

marknadsföring. Vidare menar Bornhorst et al (2010) att dessa organisationer (DMO’s) måste 

kunna hjälpa de aktörer och intressenter som finns på destinationen för att få en hållbar 

utveckling samtidigt som de tillsammans jobbar för en enhetlig bild av platsen. Den andra 

huvuduppgiften en DMO anses ha är marknadsföringen av destinationen (Bornhorst et al 

2010; Elbe et al 2009) där målet är att locka besökare (Elbe et al 2009). Marknadsföringen ska 

enligt Bornhorst et al (2010) skapa en fördelaktig image som ökar destinationens 

konkurrenskraft.  

3.2 Platsmarknadsföring 

Städer, regioner och länder har som en effekt av globaliseringen börjat konkurrera med 

varandra i allt högre grad om både invånare, resurser, investeringar, företagsetableringar och 

besökare. Detta har för platser skapat ett behov av att marknadsföra sig. Platsmarknadsföring 

började som en enkel marknadsföring av exempelvis en stad och dess attraktioner, men har 

utvecklats till en allt mer avancerad typ av marknadsföring idag (Kavaratzis 2005). 

Platsmarknadsföring kan enligt Ek & Hultman (2007 s. 28) definieras som en 

”marknadsföringspraktik som syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt geografiskt 

område, oftast riktat mot en eller flera väl definierade målgrupper”. Ek & Hultman (2007) 

och Matson (1994) menar vidare att platsmarknadsföring kommersialiserar platser och gör att 

dessa kan produceras, marknadsföras och konsumeras i likhet med traditionella fysiska varor.  

 

Kavaratzis & Ashworth (2008) menar att platsmarknadsföring inte är något nytt fenomen, att 

platser arbetat för att särskilja sig från andra platser har skett i alla tider och utvecklats till vad 

den är idag. Sättet att arbeta med platsmarknadsföring har förändrats med tiden, främst på 

grund av globaliseringen, den ökade konkurrensen, ökat medvetande och prioriteringar samt 

en ökad kunskap och forskning inom ämnet. Matson (1994) argumenterar för att 

platsmarknadsförare har mycket att lära av marknadsförare inom det traditionella näringslivet, 
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där företag sedan länge insett vikten av en väl planerad marknadsföring. Pike (2008) och 

Warnaby & Davies (1997) menar dock att det är svårt att marknadsföra platser på samma sätt 

som traditionella produkter, då platser är komplexa och består av väldigt många komponenter 

och aktörer till skillnad från traditionella produkter. Warnaby & Davies (1997) menar vidare 

att det kan finnas skillnader mellan hur de som marknadsför och de som konsumerar definierar 

platsen och därmed produkten, vilket skapar ytterligare svårigheter. Platsmarknadsföring 

syftar enligt Kotler et al (1993)  till att attrahera både invånare, besökare samt företag. Ek & 

Hultman (2007) poängterar dock att platsmarknadsföring huvudsakligen förknippas med 

turism. 

3.3 Platsmarknadsföring inom turism 

Kotler et al (1993) menar att besökare är en viktig målgrupp att rikta sin platsmarknadsföring 

mot, då besöksnäringen både skapar arbetstillfällen och genererar inkomster. Williams (2006) 

argumenterar för att den traditionella marknadsföringen inte längre fungerar inom 

turismbranschen, då den var anpassad för en tid då vi inte möttes av lika mycket information, 

varumärken och kommunikation som idag. Det krävs därför nya strategier där konsumenterna 

ses som emotionella varelser som eftersöker upplevelser. Williams (2006) riktar vidare en viss 

kritik till hur den traditionella marknadsföringen inom turismbranschen sett ut, då han menar 

att marknadsföringen har fokuserat för mycket på själva destinationerna som geografiska 

områden istället för på konsumenten och dennes önskemål och preferenser. 

 

Kavaratzis & Ashworth (2008) hävdar att även om platsmarknadsföring funnits i alla tider, har 

den mest använts för att attrahera nya invånare och företag till en plats. Användningen av 

platsmarknadsföring som en metod för att attrahera besökare är ett relativt nytt fenomen, 

Kavaratzis & Ashworth (2008) och Matson (1994) menar att detta börjat på allvar under de 

senaste årtiondena då platsmarknadsförningen använts mer strategiskt och fokuserat. Vidare 

argumenterar Matson (1994) för att detta beror på att statliga organisationer alltid varit lite 

långsammare än privata aktörer på tillvaratagandet av nya marknadsföringsmetoder och 

kunskapen om hur de ska användas.  
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Medway & Warnaby (2008) menar att platser använder sig av olika strategier för 

platsmarknadsföring, oftast med syfte att attrahera besökare men i vissa fall även för att 

minska besöksmängden på en specifik plats. Författarna presenterar ett antal olika typer av 

marknadsföring, där de som anses relevanta för denna uppsats presenteras nedan.  

  

 Traditionell platsmarknadsföring innefattar en hög marknadsföringsinsats som 

förmedlar positiva bilder av en plats, ofta till en specifik målgrupp. 

 Selektiv passiv platsmarknadsföring innebär att en typ av marknadsföring attraherar 

en specifik målgrupp men inte andra. Detta kan leda till en omedveten form av 

demarketing, då den målgrupp som inte attraheras av marknadsföringen indirekt väljs 

bort. 

 Generell passiv platsmarknadsföring innebär en relativt låg marknadsföringsinsats, 

den används mest för att hantera efterfrågan och hållbarheten på en redan populär 

plats. Att platsen är populär gör att det inte finns ett lika start behov av att lyfta fram 

positiva aspekter. 

 “demarketing”, vilket innebär medvetna marknadsföringsåtgärder för att minska 

besöksantalet på specifika platser, antingen under en kortare eller längre tid. 

”demarketing” används exempelvis av opartiska externa organ när de varnar för resor 

till ett visst område.  

Kotler et al (1993) menar att det i marknadsföringen skulle vara ett resursslöseri att rikta sig 

till samtliga besökare, då det är väldigt svårt att attrahera alla människor med samma 

erbjudande. Författarna menar därför att de marknadsföringsansvariga bör analysera 

potentiella besökare och deras behov och utifrån detta dela in dessa i målgrupper. Vidare anser 

Bohlin & Elbe (2007) att destinationer bör försöka utkristallisera de målgrupper och segment 

som ger störst nytta och välgång till destinationen. Armstrong et al (2009) menar att 

segmentering av målgrupperna krävs för att de lättare ska kunna urskiljas. Författarna delar in 

segmenten i fyra olika grupper: 

 

 Geografiskt: Delar in marknaden efter olika typer av geografiska gränser. De olika 

områdena kan vara kontinenter, nationer, regioner, städer och klimat.  
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 Demografiskt: Delar in marknaden i olika grupper baserat på ålder, kön, inkomst, 

utbildning, familjestorlek, religion, etnicitet, generation och nationalitet. Den 

demografiska indelningen anses vara den populäraste på grund av att kunders 

önskemål och behov ofta ligger i linje med dessa variabler.  

 

 Psykografisk: Delar in marknaden i grupper baserade på social klass, livsstil eller 

personlighet. Indelningen handlar om vad en individ identifierar sig med och hur de 

vill bli betraktad. Ett exempel kan vara att charterturisten ofta skiljer sig från 

backpackers i värderingar och efterfrågan. 

 

 Beteendemässiga: Delar in marknaden efter konsumenternas kunskap, attityd och 

värderingar. Hur de söker information, fattar beslut, köper och konsumerar sina 

produkter/tjänster. 

 

Kamfjord (2004) argumenterar dock för att det inte räcker med att segmentera marknaden, ska 

segmenten vara användbara ska också följande faktorer tas i beaktning. Segmentet ska vara 

kvantifierbart, det måste gå att mäta hur stort segmentet är samt vilken köpkraft det har. Det 

ska även vara tillräckligt stort och lönsamt för att vara användbart samt tillgängligt för att 

kunna nås och hanteras på ett effektivt sätt. Segmentet ska även vara identifierbart, det måste 

gå att urskilja skillnader mellan de olika segmentens egenskaper för att det ska gå att utforma 

effektiva strategier för respektive segment. 

 

3.4 Varumärke 

Varumärken anses idag blivit ett av de mest kraftfulla verktygen inom marknadsföring.  

  

The American Marketing Association (AMA) ger följande definition på ett varumärke: 

A brand is a “name, term, sign, symbol, or a combination of them, intended to identify 

the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from 

those of competition”   (Hem & Iversen 2010:84; Kotler & Gertner 2002:249) 
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Ytterligare en variant av försök till definition ges av varumärkeslagen (VmL): 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafisk, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 

dess förpackning förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan” (Melin 1997:18) 

  

Definitionerna ovan är bara två av många och då varumärket är väldigt brett som begrepp går 

det att tolka och förklaras på många olika sätt. Kapferer (2010) menar att varumärket är det 

namn som representerar produkten, platsen eller organisationen samtidigt som Spjuth (2006) 

hävdar att allt som förknippas med en produkt, organisation eller kommun är en del av dess 

varmmärke. Det är alltså inte bara logotypen och dess fysiska attribut som är varumärket. Det 

handlar även om personers tankar, känslor, idéer eller upplevelsers av produkten eller platsen 

(Spjuth 2006). Moilanen & Rainisto (2009) argumenterar också för att varumärket inte bara är 

det namn eller symbol som syns för kunder, utan även vad som finns i människors medvetande 

när de ser eller hör varumärket formar fenomenet (Moilanen & Rainisto 2009). Dessa mentala 

associationer hos kunderna har sedan stor påverkan på upplevelsen av produkten, 

organisationen eller platsen då förväntningar skapas utifrån varumärket (Blain et al 2005; 

Kapferer 2010; Kotler & Gertner 2002). Då varumärket skapar förväntningar och syftar till att 

attrahera kunder är det sedan betydelsefullt att leva upp till det budskap som sänts ut för att 

produkten eller tjänsten ska bli uppskattad och för att varumärkets status ska bestå eller 

förstärkas ytterligare (Haig 2005). Associationerna hos kunderna måste alltså bli besannande 

vilket betyder att de signaler som sänds ut måste vara sanna och stämma väl överens med vad 

sändaren står för (Spjuth 2006). 

  

Ledande begrepp som är viktiga att förstå för ett varumärke är identitet och image. Identitet är 

hur sändarna själva uppfattar varumärket och vad de står för medans image handlar om hur 

konsumenterna uppfattar varumärket (Lagergren 1998; Moilanen & Rainisto 2009; Spjuth 

2006). Det är därför viktigt att kommunicera identiteten på ett tydligt sätt för att imagen ska 

stämma överens och därmed skapa ett tydligt, enhetligt och trovärdigt varumärke (Moilanen & 

Rainisto 2009). Ytterligare ett begrepp som Spjuth (2006) och Holm (2002) anser vara viktigt 

är profil. Profilen är det budskap som sändaren vill förmedla till omvärlden och om profilen 
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stämmer överens med identiteten och imagen anses varumärkesinnehavaren lyckats med att 

skapa ett starkt varumärke (Spjuth 2006; Holm 2002). Följande modell ger en bra överblick 

över hur de tre olika begreppen identitet, profil och image tillsammans bildar varumärket: 

 

 

  

(Baserad på Holm 2002:75) 

  

Det är även viktigt att differentiera sig i sitt varumärkesbyggande för att särskiljas från övriga 

konkurrenter vilket gör att man blir mer unik och får större konkurrenskraft (Aaker 2003; 

Blain et al 2005; Uggla 2002). Spjuth (2006) menar att differentieringen är varumärkets 

viktigaste funktion för att de tilltänkta målgrupperna ska förstå och uppfatta skillnaden mellan 

olika produkter, tjänster, organisationer och kommuner. Det gäller att i sitt varumärke kunna 

förmedla någonting som avviker från mängden, om destinationer exempelvis har unika 

historiska byggnader kan det vara viktigt att varumärket lyckas kommunicera detta till en 

passande målgrupp. Melin (1997) menar att differentiering ofta ligger till grund för 

positioneringen av ett varumärke. Vidare hävdar Melin (1997) och Kotler et al (2006) att 

positionering avser den process där företaget försöker skapa en position i kunders medvetande. 

Kapferer (2010) samtycker med detta och argumenterar för att positionering av varumärket 
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ska förtydliga det särartade som skiljer varumärket från andra. För att positioneringen ska bli 

tydlig bör varumärkesbyggarna tänka på att koncentrera sig på få differentieringsfaktorer för 

att budskapet och varumärket lättare ska fastna i konsumenternas medvetande, det får inte ska 

bli för spretigt (Melin 1997).  Uggla (2002) argumenterar för att det finns ytterligare ett 

huvudsakligt skäl till varför organisationer bör arbeta aktivt med sitt varumärke. Dels kan ett 

framgångsrikt varumärke skapa lojalitet hos kunder vilket leder till återkommande 

konsumenter. Detta kan i sin tur leda till att varumärkesinnehavarna inte behöver lägga lika 

stora summor pengar på marknadsföring i framtiden då nya kunder inte behöver attraheras i 

samma utsträckning (Uggla 2002). Chaudhuri & Holbrook (2001) och Aaker (1996) 

instämmer med detta och tillägger att lojala kunder kan vara villiga att betala mer för ett visst 

varumärke om de upplever ett unikt värde som inte konkurrenter kan erbjuda. Chaudhuri & 

Holbrook (2001) argumenterar vidare för att lojala kunder ofta sprider en fördelaktig och 

positiv bild av varumärket, vilket är en billig typ av marknadsföring.  

  

3.5 Varumärke för en plats 

Varumärkesbyggande för en plats har blivit allt mer populärt inom platsmarknadsföring, med 

syfte att destinationerna ska bli mer konkurrenskraftiga (Hem & Iversen 2004; Morgan et al 

2002; Murphy et al 2008). Följande definition av platsvarumärke ges av Ritchie & Ritchie 

(1998), en definition som även stöds av Blain et al (2005) och Govers & Go (2009) vilket 

styrker dess aktualitet och relevans: 

  

“A Destination Brand is a name, symbol, logo, word mark or other graphic that both 

identifies and differentiates the destination; furthermore, it conveys the promise of a 

memorable travel experience that is uniquely associated with the destination; it also 

serves to consolidate and reinforce the recollection of pleasurable memories of the 

destination experience” (Ritchie & Ritchie 1998 s.17) 

  

Även om grunderna i varumärkesbyggande ofta anses vara detsamma oavsett produkt, tjänst 

eller bransch finns det faktorer som skiljer processen åt (Moor 2007) och många forskare och 

författare menar att varumärkesbyggande för en destination är svårare och mer komplext 

(Hankinson 2001; Moilanen & Rainisto 2009; Murphy et al 2008; Pike 2005). Pike (2008) 
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anser att platsers varumärken är mer multidimensionella, varför Moilanen & Rainisto (2009) 

och Murphy et al (2008) anser att en av svårigheterna är att många olika aktörer är inblandade 

vilket gör det svårare att kontrollera vilken identitet som sänds ut. Morgan et al (2002) och 

Murphy et al (2008) menar även att många marknadsförare av destinationer ofta har en stram 

budget att förhålla sig till vilket försvårar deras arbete radikalt.  Pike (2005) ger även 

ytterligare aspekter till att ett platsvarumärke är komplext; politiskt involverande, där politiker 

ibland tenderar till att inte bry sig mycket om vikten av att locka till sig besökare. Det finns 

olika intressenter på destinationen som kanske inte vill förknippas med den identitet 

destinationen vill förmedla. Svårigheten att skaffa lojala kunder som återkommer då 

organisationer som har det huvudsakliga ansvaret för marknadsföringen av platsen inte på 

samma sätt som exempelvis ett hotell kan samla information om de turister som besöker 

destinationen (Pike 2005). Då många aktörer är involverade i skapandet av en plats varumärke 

är samarbete något som många forskare anser är en viktig komponent (Moilanen & Rainisto 

2009; Wang & Krakover 2008; Palmer & Bejou 1995), därför kommer detta redogöras i ett 

separat avsnitt (3.7 Samarbeten och partnerskap) senare i teorikapitlet. 

  

Oavsett de svårigheter som finns bör marknadsförare av destinationer arbeta med sitt 

varumärke för att skapa ett mer attraktivt besöksmål (Govers & Go 2009). Även om alla 

företag, invånare och intressenter på en destination är mer eller mindre delaktiga i det 

varumärke som skapas hävdar Spjuth (2006) och Govers & Go (2009) att det huvudsakliga 

ansvaret för platsens varumärke ofta ligger inom den kommunala organisationen, 

organisationer som tidigare i denna uppsats (avsnitt 3.1) har benämnts som DMO’s. Vidare 

menar Spjuth (2006) att ett framgångrikt varumärke börjar med att identifiera vad som är unikt 

för platsen. Det finns inget utrymme för att marknadsföra platsens komplexitet och 

mångsidiga karaktär då budskapet måste vara enkelt och tydligt (Bohlin & Elbe 2007). Det 

unika, som ska vara varumärkets kärna, bör vara relevant, lätt att kommunicera samt hållbart 

över en längre tid (Morgan et al 2002) då det tar tid att bygga upp ett varumärke och inte är 

lätt att ändra över en kort tid (Uggla 2002). En destinations varumärke ska enligt Murphy et al 

(2008)  ge potentiella turister information så att de kan identifiera platsen, särskilja den från 

konkurrenter och bygga förväntningar inför besöket. Blain et al (2005) samstämmer med detta 
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då författarna menar att det genom varumärket ska vara lätt att känna igen, skapa medvetenhet 

och särskilja platsen från andra. 

  

Govers & Go (2009) anser att platsvarumärket representerar destinationens identitet och ska 

bygga upp en image såväl internt som externt. Den interna (alla aktörer inom destinationen, 

som exempelvis företag och invånare) imagen är lika viktig som den externa då det är dessa 

aktörer som sedan hjälper till att förmedla och infria de förväntningar som besökare har. Om 

kommunikationen inte är tydlig och på något sätt inte samstämmer med den sanna identiteten 

av platsen kan så kallade gap uppstå (Govers & Go 2009). Det finns alltså ingen anledning till 

att hitta på en profilering som inte stämmer överens med verkligheten. Även om man 

naturligtvis ska ha en slagkraftig profilering är det viktigt att inte ge potentiella besökare 

förväntningar som sedan inte infrias (Morgan et al 2002), där Govers & Go (2009) tydliggör 

att man inte ska försöka presentera en destination mer glamourös än vad den är. 

3.6 Kommunikation av platsvarumärke 

Kavaratzis (2004) menar det finns tre olika typer av kommunikation av ett platsvarumärke, 

primär, sekundär och tertiär. Primär kommunikation innefattar de kommunikativa effekter som 

kommer av aktiviteter gjorda av exempelvis en stad. Detta kan vara exempelvis 

nybyggnationer, landskap samt politiker och ledares visioner, vilka alla är faktorer som skapar 

kommunikativa effekter även om det inte är huvudsyftet. Sekundär kommunikation är den 

medvetna kommunikation som sker, vanligtvis i form av traditionella 

marknadsföringsaktiviteter så som annonsering, grafisk design och logotyper. Som tidigare 

nämnts är denna typ av kommunikation viktig, samtidigt som den ställer krav på att kunders 

förväntningar uppnås. Den sista typen av kommunikation är enligt Kavaratzis (2004) den 

tertiära kommunikationen. Den innefattar “word-of-mouth” samt invånarna på platsen, då de 

enligt författaren är de viktigaste kommunikatörerna av platsen varumärke. Den tertiära 

kommunikationen är ihopkopplad med de övriga typerna av kommunikation, då de övriga är 

de som är möjliga att kontrollera och dessutom syftar till att påverka den tertiära 

kommunikationen. Den tertiära kommunikation är således den sista punkten, som sedan 

skapar platsen image.  
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Som tidigare nämnts har ofta DMO’s det huvudsakliga ansvaret för platsens varumärke 

(Govers & Go 2009; Spjuth 2006), vilket även gäller dess kommunikation (Mak 2011). 

Marknadsföring och extern kommunikation hjälper till att bygga varumärket (Berry 2000) och 

enligt Hankinson (2004) rent av nödvändigt för att framföra varumärkets identitet. Det 

används många medel för att kommunicera och bygga sitt varumärke för en plats inom det 

som Kavaratzis (2004) kallar för sekundär kommunikation. Ett av de vanligaste är enligt 

Kotler & Gertner (2002) att använda sig av logotyper så som slogans, exempelvis Miami – 

Financial Capital of South America, och symboler, som exempelvis Big Ben i London. Hem 

& Iversen (2004) anser att huvudsyftet med en logotyp och dess grafiska design är att skapa 

medvetenhet om platsen samt att kommunicera dess identitet. En fördel är att de ofta är lätta 

att känna igen och skapar associationer till destinationen (Hem & Iversen 2004). Ytterligare 

marknadsföringsaktiviteter som Presenz et al (2005) anser en DMO bör arbeta med är 

direktmail, deltagande på mässor, reklam (tv, radio, tidningar), broschyrer, 

webbmarknadsföring, evenemang och festivaler. Oavsett vilken distributionskanal som 

används är det viktigt att vara enhetlig och konsekvent i sin utformning av marknadsföringen 

för att varumärkets identitet inte ska missförstås av den potentiella besökaren (Hankinson 

2004).  

3.7 Samarbeten och partnerskap 

En annan möjlighet att bygga ett varumärke är att samarbeta med andra, genom vad Grossman 

(1997) kallar co-branding. Co-branding, vilket står för co-operation branding innebär att två 

varumärken paras ihop i marknadsföringen. Syftet med co-branding är att dra nytta av ett 

varumärke för att stärka ett annat, genom att ”utnyttja” de positiva associationer som 

konsumenterna har till ett av varumärkena och därmed öka attraktionen till det andra. 

Författaren argumenterar vidare för att sannolikheten för en effektiv co-branding ökar om de 

två varumärkena har något gemensamt och kan relateras till varandra i kundernas medvetande. 

Co-branding är relativt vanligt bland fysiska produkter, exempelvis har McDonalds tecknat 

avtal med Disney om att få använda deras produkter och varumärken i sina restauranger 

(Grossman 1997). Cai (2002) hävdar dock att även platser kan använda sig av co-branding och 

dra nytta av en annan plats starka varumärke för att få mer exponering och stärka positionen i 

kunders medvetande. Författaren menar att co-branding kan resultera i starkare band och 
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associationer till exempelvis en regions varumärke, jämfört med om enskilda kommuner hade 

kommunicerat sitt varumärke på egen hand. 

 

Selin & Chavez (1995) definierar partnerskap som ett frivilligt delande av resurser, som 

exempelvis personal, finansiella medel eller information mellan två eller flera aktörer med 

gemensamma mål. Det kan vara både strukturerade, lagligt bindande avtal eller ostrukturerade 

muntliga avtal mellan deltagarna. Wang & Krakover (2008) menar att det inom en 

turismkontext är vanligast med relativt ostrukturerade partnerskap, där turismaktörer och 

organisationer samarbetar på initiativ av lokala DMO’s. Wang & Xiang (2007)  menar att det 

finns tillfällen då det är vanligt att turismorganisationer samarbetar, exempelvis kring stora 

evenemang. Då koordinerar man sina aktiviteter tillsammans, samt bidrar till de gemensamma 

aktiviteterna med personal, kunskap eller finansiella medel. Detta kan göras genom att två 

organisationer exempelvis delar och anpassar sina aktiviteter med varandra, för att uppfylla 

konsumenternas önskemål. Vidare menar författarna att turismorganisationer behöver ta ett 

steg till och inte bara samarbeta kring ett speciellt evenemang eller en specifik fråga, utan 

snarare utveckla en gemensam strategi för att arbeta tillsammans mot ett visst mål. Målet ska 

vara att varje part hjälper sig själv, men även deras partners. 

 

Samarbeten mellan städer och regioner kan vara mycket fördelaktiga, då samarbeten kan 

skapa barriärer mot konkurrenter och andra samarbeten. Vid ett samarbete kan städer 

samtidigt dela information om varandras kunder, vilket skapar möjligheter för bättre 

kunderbjudanden. Samarbeten mellan städer kan också stärka deras position på marknaden, då 

de kan hjälpa varandra att skapa ett mer komplett erbjudande (Matson 1994).  

 

Vidare presenterar Wang & Xiang (2007) fem olika typer av samarbeten, vilka presenteras 

nedan. Dessa olika typer baseras på nivån av formalitet, integration samt organisationernas 

struktur och komplexitet. De olika typerna av samarbeten kan användas för att beskriva till 

vilken grad organisationerna samarbetar, dock poängterar författarna att de olika typerna av 

samarbeten passar vid olika typer av tillfällen, beroende på faktorer som tidsram för 

samarbetet, tillit samt förmågan att dela information. 
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 Affiliation - Två eller flera turismorganisationer delar information på ett informellt 

sätt, och är löst sammankopplade på grund av gemensamma intressen, 

 Co-operation - Fristående turismorganisationer delar information med varandra för att 

stödja respektive organisations aktiviteter 

 Coordination - Fristående turismorganisationer anpassar sig efter varandra, 

samarbetar kring sponsring av evenemang eller liknande aktiviteter för att nå 

gemensamma mål. 

 Collaboration - Organisationerna arbetar tillsammans kring gemensamma strategier, 

där båda parter minskar sin självständighet för att nå ett visst gemensamt mål.  

 Strategic Alliances - Alla involverade parter har en gemensam vision och använder 

system för att nå gemensamma mål genom att använda sig av en konsekvent strategi 

samt samordnade insatser. 

  

Enligt Palmer & Bejou (1995) är det totala erbjudandet på en turismdestination väldigt 

komplext, bestående av både materiella värden som hotell och attraktioner samt immateriella 

värden som bilden av platsen och upplevelsen av denna. Svårigheterna med att marknadsföra 

en plats är många, då den som tidigare nämnts består av många olika komponenter och 

aktörer. Turister ser vanligtvis destinationen som en helhet, vilket gör att värdet av enskilda 

aktörers marknadsföring är begränsat om det inte relaterar till andra aktörer och deras 

marknadsföring. Palmer & Bejou (1995), Anderson & Narus (1990) och Wang & Krakov 

(2008) menar att aktörer kan åstadkomma en större genomslagskraft med marknadsföringen 

om den görs tillsammans jämfört med vad summan av två aktörers enskilda aktörers skulle 

resultera i. Dels kan de komplettera varandras erbjudanden men även få tillgång till större 

ekonomiska resurser för sin marknadsföring, vilket kan leda till att aktörerna når ut till ett 

större antal potentiella besökare. Palmer & Bejou (1995) poängterar dock att aktörer drar nytta 

av varandras marknadsföring och att det därmed är omöjligt att exkludera den aktör som inte 

deltar i marknadsföringen, ifrån dess effekter. Det är därför viktigt att aktörerna blir medvetna 

om deras ömsesidiga beroende av varandra. Författarna poängterar dock att svårigheter kan 

uppstå, då många aktörer har olika mål, målgrupper och syften med sin marknadsföring. Wang 

& Krakover (2008) hävdar att det kring samarbeten mellan organisationer fokuserar väldigt 
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mycket på gemensamma mål vilket gör att konkurrensaspekten ofta ignoreras. Författarna 

presenterar därför ett nytt begrepp – ”Coopetition”, vilket är en blandning mellan samarbete 

och konkurrens som de anser på ett bättre sätt speglar verkligheten. Wang & Krakover (2008) 

menar vidare att huruvida parterna i ett samarbete konkurrerar eller samarbetar beror på 

distansen till kunden, där konkurrens främst sker runt aktiviteter nära kunden och samarbetet 

sker i aktiviteter långt från kunden. 
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4. Empirisk och teoretisk analys 

Detta kapitel kommer att foga samman och analysera det empiriska materialet med det 

teoretiska underlaget som presenterats i föregående kapitel. Enkätundersökningen presenteras 

i sin helhet som bilaga 2. Nedan återges en kort presentation av intervjupersonerna som har 

legat till grund för delar av det empiriska materialet: 

 

Varumärkesbyggare (benämns som ”v” i kapitlet): 

 Per Ekman - VD för företaget Tendensor AB, som arbetar med varumärkesbyggande 

 Elisabeth Eriksson – Projektledare för Partnerskap Småland 

 

Ölands Näringslivskontor (benämns som ”ö” i kapitlet): 

 Anders Nyholm – Näringslivschef och turistchef på Ölands Näringslivskontor 

 

 Jörgen Samuelsson – EU-konsulent och sekreterare på Ölands Näringslivskontor 

 

Destination Kalmar AB (benämns som ”k” i kapitlet): 

 Jenny Roloff – Arbetar med marknadsföring på Destination Kalmar AB  

 

 4.1 Destination Management/Marketing Organizations - DMO’s 

Destination Kalmar AB och Ölands Näringslivskontor kan liknas med den typ av organisation 

som Bornhorst et al (2010), Page et al (2006) och Presenza et al (2005) kallar för Destination 

Management/Marketing Organisation (DMO). Destination Kalmar AB jobbar för att i 

samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål 

(Roloff 
k
) vilket går väl i linje med vad Bornhorst et al (2010) och Elbe et al (2009) menar är 

DMO’s huvuduppgifter, nämligen marknadsföring av destinationen för att locka besökare 

samt involvera och öka samarbetet mellan de aktörer och intressenter som finns på platsen. 

Medans Destination Kalmar AB enbart koncentrerar sig på besöksnäringen (Roloff 
k
) har 

Ölands Näringslivskontor fler områden att fokusera på. Förutom uppdraget att ta fram en 

turismstrategi för Öland och hur ansvaret för turismfrågorna kan fördelas arbetar de 

exempelvis med att skapa förutsättningar för företagare på Öland (Samuelsson
ö
). Det ska även 

poängteras att Ölands Turist AB hade det övergripande ansvaret för turismfrågorna innan de 



36 

 

gick i konkurrs 2010. Ölands Näringslivskontor har även ansvaret för turistbyråverksamheten 

på destinationen (Samuelsson
ö
) vilket också gäller för Destination Kalmar AB (Roloff 

k
). 

Ytterligare områden Destination Kalmar AB arbetar med är utveckla och samordna 

evenemangsutbudet, driften av gästhamnen samt ansvaret för verksamheten på Kalmar Slott 

(Destination Kalmar broschyr), vilket alla är områden inom turismen. Precis som Bornhorst et 

al (2010) hävdar, att det bör finnas organisationer som jobbar med att hantera och 

marknadsföra destinationen för att dem ska bli konkurrenskraftig hoppas Roloff 
k
 att det arbete 

som utförs av Destination Kalmar AB ska hjälpa destinationen att attrahera besökare och få 

dem att välja just Kalmar framför andra destinationer.   

 

Både Destination Kalmar AB och Ölands Näringslivskontor är 100 % kommunalt ägda vilket 

stämmer väl överens med Elbe et als (2009) teori om att DMO’s oftast är statliga. 

Organisationerna i sig är inte vinstdrivande bolag men det ska dock poängteras att det arbete 

som organisationer av denna typ utför ska genom ett ökat antal besökare generera i ökade 

intäkter, fler arbetstillfällen och fler evenemang till platsen (Roloff 
k
). De finansiella resurser 

som kommunen tillsätter dessa organisationer ska alltså förhoppningsvis frambringa en högre 

intäkt för hela kommunen. Precis som Roloff 
k
 antyder är det dock svårt att mäta hur mycket 

av DMO’s arbete som är den verkliga orsaken till varför besökare kommer till Kalmar. Det 

blir därför svårt att mäta och påvisa om de finansiella resurser som används för exempelvis 

marknadsföringen genererar vinst till kommunen. 

4.2 Platsmarknadsföring inom turism 

Kotler et al (1993) menar att besökare är en viktig grupp att rikta sin platsmarknadsföring mot 

då dessa genererar intäkter till platsen vilket även Roloff 
k
 poängterar. Kommunen satsar 

pengar i verksamheten för att den ska generera besökare som spenderar pengar i kommunen 

som sedan kommer tillbaka till kommunen i form av skatteintäkter (Roloff 
k
). Detta kan enligt 

både Roloff 
k
 och Ekman

v
 var lite av ett dilemma, då det kan svara svårt att motivera för 

kommunen varför pengar ska gå till marknadsföring som kan vara svår att mäta i form av 

resultat, istället för till exempelvis sjukvård och utbildning. Roloff 
k
 menar vidare att Kalmar 

till skillnad från Öland inte har lika starka enskilda aktörer, varför det ställs högre krav på att 

den övergripande organisationen (Destination Kalmar AB) ansvarar för marknadsföringen. 
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Samuelsson
ö
 bekräftar delvis detta, då han menar att enskilda aktörer på Öland själva har skött 

sin marknadsföring i hög utsträckning. Roloff 
k
 hävdar också att resurserna för 

marknadsföringen kan användas på många olika sätt, det kan både ske genom traditionell 

marknadsföring men även genom exempelvis evenemang, vilket också lockar besökare. 

  

Enligt Williams (2006) har marknadsföringen inom turismbranschen fokuserat för mycket på 

destinationernas som givna geografiska områden istället för att utgå ifrån kundens perspektiv, 

vilket stämmer väl med Erikssons
v
 argument om att många besökare ser en samhörighet 

mellan Öland och Kalmar och därför inte ser det som två separata destinationer. 

   

Både Nyholm
ö
 och Samuelsson

ö
 menar att det för Öland inte gjorts något samlat, strategiskt 

arbete med syfte att marknadsföra destinationen i den omfattning som görs idag, vilket 

Samuelsson
ö
 hävdar beror på att turismen på Öland faktiskt gått väldigt bra. I början på 2000-

talet började utvecklingen stagnera och därefter gå neråt, vilket tydliggjorde behovet av en 

förändring. Fokuset på Öland har i likhet med det Medway & Warnaby (2008) kallar ”generell 

passiv marknadsföring” genom åren mest legat på löpande verksamhet och praktiska frågor, 

då det mest handlat om att hantera efterfrågan på en redan populär plats. I Kalmar kan arbetet 

liknas mer med ”selektiv passiv marknadsföring”, där det syftar till att attrahera vissa 

målgrupper, men inte andra. Detta kan enligt Medway & Warnaby (2008) leda till en 

omedveten form av ”demarketing”, då vissa målgrupper väljs bort. Kalmar fokuserar 

marknadsföringen på större delen av befolkningen förutom ungdomar (Roloff 
k
), vilket gör att 

denna grupp kan ses som bortvald.  

  

Målgrupper 

Både i Kalmar och på Öland riktas marknadsföringen mer eller mindre mot specifika 

målgrupper, vilka anses mest lönsamma och effektiva att rikta marknadsföringen mot. Detta 

ligger i linje med Kotler et al (1993) och Bohlin & Elbes (2007) argument om att 

marknadsföring bör riktas mot vissa målgrupper, då det inte går att nå alla kunder med samma 

erbjudande. Enligt både Nyholm
ö
 och Samuelsson

ö
 är barnfamiljer den största och viktigaste 

målgruppen på Öland idag. Samuelsson
ö
 menar att Borgolm tidigare attraherade en mängd 

yngre besökare då det fanns ett stort utbud av nöjesliv, det har dock förändrats med tiden då 
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Kalmar har utvecklats och till viss del tagit över detta utbud. Samtidigt görs det även vad 

Armstrong et al (2009) kallar en geografisk segmentering mot de viktigaste och vanligaste 

målgrupperna som i Ölands fall är Götaland och Svealand (Nyholm
ö
). Samuelsson

ö
 menar att 

en blandning av alla typer av målgrupper vore att föredra, då det finns aktörer med många 

olika nischer på Öland. Nyholm
ö
 argumenterar dock för att Öland i framtiden bör försöka 

arbeta mer med specifika målgrupper baserade på intressen, exempelvis fågelskådare eller 

idrottsutövare. Detta synsätt stöds av Eriksson
v
, då hon tror att intressegrupper är viktigare att 

arbeta med än exempelvis barnfamiljer, äldre par och liknande, vilket kan liknas med 

Armstrong et al (2009) och det författarna benämner som en psykografisk segmentering, där 

segmenteringen grundas i bland annat livsstil och personlighet. Eriksson
v
 tillägger dock att det 

nog är vanligt att använda sig av stora målgrupper i strategierna och sedan på operativ nivå 

segmentera mer efter intressen. Det finns enligt Eriksson
v
 en stor potential i att segmentera 

efter intressegrupper, nås rätt målgrupp med ett erbjudande som motsvarar gruppens 

preferenser på ett bra sätt så blir genomslagskraften enorm. Roloff 
k
 beskriver Kalmar 

segmentering som mer baserad på praktiska faktorer, som att besökare ofta använder bil för att 

komma hit, och att ungdomar som målgrupp därför inte är prioriterad. Detta val grundar sig 

enligt Roloff 
k
 också i att boendealternativen i Kalmar främst består av hotell, vilket inte 

passar målgrupper som har inte har de ekonomiska möjligheterna som krävs för denna typ av 

boende. Roloff 
k
 håller dock med om Erikssons

v
 argument angående segmentering efter 

intresse, där hon menar att exempelvis en utställning kan attrahera olika åldrar och 

målgrupper. 

 

4.3Varumärket för en plats 

4.3.1 Kalmar och Ölands identitet och profil 

Destination Kalmar AB har under en tid arbetat med varumärkesbyggandet för Kalmar och ett 

omfattande strategiarbete gjordes år 2004/2005 som utmynnade i en varumärkesguide som än 

idag används (Roloff 
k
). Öland har till skillnad från Kalmar inte arbetat på ett medvetet sätt 

kring varumärkesbyggande tidigare (Nyholm
ö
) utan som tidigare nämnts koncentrerat sig mer 

på den löpande verksamheten och praktiska frågor så som bokningssystem (Samuelsson
ö
). I 

skrivande stund har dock Ölands Näringslivskontor anlitat företaget Tendensor AB 
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(Samuelsson
ö
) som bland annat arbetar med varumärkesutveckling och destinationsutveckling 

(Ekman
v
). Målet med detta projekt är att ta fram en turismstrategi inklusive en 

varumärkesanalys för Öland (Nyholm
ö
). 

 

I strategiarbetet som gjordes för Kalmar identifierades 6 profilvärden; centrum, puls, miljö, 

historia, kultur och kunskap (Roloff
 k

) vilka presenteras lite närmare nedan (Kalmars 

varumärkesguide): 

 

 Centrum: Kalmar är regionens nav där myndigheter, företag och organisationer 

etablerar sig. I Kalmar centrum finns även ett rikt affärsliv, näringsliv och nöjesliv. 

Alla delar för ett levande och dynamiskt centrum som kan fortsätta att vara en 

lockande magnet. 

 

 Puls: En stad med atmosfär behöver puls för att bli attraktiv. Studentliv, positiva 

människor, attraktiva föreningar, kreativa företagare, omtänksamma hotell, bra 

restauranger, spännande evenemang och ett rikt nöjesliv bidrar till Kalmar puls. 

 

 Miljö: Frisk luft, riktigt bra och vattennära boende med cykelavstånd är viktiga 

faktorer för ett rikt liv. En bra livsmiljö innehåller många saker. Kalmar kan erbjuda 

allt. 

 

 Historia: För 600 år sedan var Kalmar Nordens huvudstad. En rik stad med styrka, 

tradition och framtidstro. Genuina, vackra miljöer med anor från dåtiden möter nutiden 

i dynamiska kontraster. Vår särpräglade historiska miljö gör Kalmar till ett populärt 

besöksmål för alla nationaliteter. En miljö som berikar både de som bor i Kalmar och 

besöker staden. 

 

 Kultur: Från dans, musik och teater till gallerier och evenemang. Allt som rör och 

berör vår själ är kultur. Med ett rikt kulturutbud vidgas dina vyer och av det mår 

människan bra. 

 

 Kunskap: Forskning och affärsmöjligheter, fler utbildningar på högskolan och en 

spetskompetens som är nationellt och internationellt attraktiv. Från förskola till 
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högskola finns en röd tråd. En tråd som sammanlänkar kunskap, kompetens och 

framtidstro. 

 

Dessa profilområden syftar till att positionera staden (Destination Kalmar broschyr) vilket 

Kapferer (2010) menar är någonting som ska förtydliga vad som skiljer varumärket från andra. 

Roloff 
k
 är medveten om att områdena inte är unika i sig själva men menar att mixen av alla 

dessa områden tillsammans gör dem konkurrenskraftiga. Detta står till viss del i kontrast till 

Bohlin & Elbes (2007) argumentation om att budskapet måste vara enkelt och tydligt där inget 

utrymme för platsens komplexitet och mångsidiga karaktär finns i varumärkesbyggandet. 

Även Kapferer (2010) anser att varumärkesbyggare bör koncentrera sig på få 

differentieringsfaktorer för att budskapet och varumärket lättare ska fasta i konsumenters 

medvetande.  Roloff 
k
 menar att det är synd att bortse från ett visst område då alla inte är 

intresserade av samma sak. Dessutom är det svårt att få alla aktörer inom destinationen att stå 

bakom destinationens varumärke om det blir för smalt(Roloff 
k
). Hon påpekar dock att det 

gäller att vara konsekvent, om Linnéuniversitetet hävdar att det är mycket puls i Kalmar kan 

inte Destination Kalmar AB göra en destinationskampanj och skriva att det är lugnt och skönt. 

Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till i varumärkesbyggandet är enligt Roloff 
k 

att det 

tar lång tid att bygga ett varumärke vilket Uggla (2002) instämmer med. På grund av detta 

belyser Roloff 
k
 vikten av att jobba medvetet och göra tydliga satsningar och strategier för att 

det ska ge resultat.     

 

Roloff 
k
 påpekar att de 6 profilområdena inte enbart gäller för att attrahera besökare utan även 

potentiella och befintliga invånare vilket betyder att inte alla områden ofta inte kommuniceras 

samtidigt. Exempelvis är det kommunen och Linnéuniversitetet som jobbar inom området 

kunskap. Kultur, historia, puls och centrum är områden som är mer framtagna för besökare 

även om det naturligtvis ska uppskattas av även invånarna i staden. Hon menar att 

profileringen görs i enlighet med dessa profilområden tillsammans med hur de vill att 

besökare ska uppfatta Kalmar, ”att de satsar på upplevelser och trivsel” samtidigt som de 

väver in ett antal värdeord; kuststad, vackert, stämningsfullt, nära, öppet, välkomnande, 

regioncentrum och i ständig utveckling. Värdeorden framkom genom en diskussion med 

representanter från bland annat kommun, näringsliv, organisationer och studenter och är ord 

som används som ramverk när Destination Kalmar AB arbetar med sitt budskap och koncept 
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(Roloff 
k
). Värdeorden skulle kunna stå för vad Moilanen & Rainisto (2009) kallar för identitet 

då värdeorden är hur de uppfattar sig själva. Upplevelser och trivsel kan tillsammans med 

profilområdena liknas vid det som Holm (2002) och Spjuth (2006) kallar för profil då detta är 

begrepp som de vill att besökare ska förknippa med Kalmar. Det ska dock poängteras att 

många forskare använder enbart begreppet identitet vilket även innefattar det som andra 

forskare kallar för profil, detta gör att begreppen är svåra att särskilja och ofta kan användas 

synonymt. Ytterligare ett tema som Kalmar vill förknippas med är barnaktiviteter där de 

exempelvis har många barnteatrar, barnens slott och en satsning på länsmuseet med pirater 

(Roloff 
k
). Roloff 

k
 påpekar att de ofta inte försöker kommunicera allting samtidigt, i den 

destinationskampanj som genomförs i skrivande stund trycker de på tre saker, puls och nöje 

(med mycket evenemang), barnaktiviteter (som ovan nämnts) och kultur (utställningar och 

sevärdheter) samtidigt som de har stort fokus på kust och vatten i de bilder som finns med.   

 

Öland har idag inga värdeord eller profileringsområden (Samuelsson
ö
 & Nyholm

ö
) men 

kärnvärden ska tas fram under det pågående arbetet med Tendensor AB (Ekman
v
), 

Samuelsson
ö
 vill dock att det klassiska med sommar, sol och semester ska vara någonting som 

de fortsättningsvis förknippas med. Det finns dock mycket mer, exempelvis upplevelser, 

livsmedel och mat är begrepp som han hoppas kunna bli mer förknippat med Öland i 

framtiden. I det pågående projekt som Öland jobbar med har en undersökning gjorts där 2400 

människor jämt fördelade från Sverige, Danmark och Tyskland har svarat. Detta har visat att 

den Öländska naturen är någonting som många förknippar med destinationen(Nyholm). 

Nyholm
ö
 menar att de vill lyfta fram den unika naturen på Öland som inte kan kopieras av 

andra destinationer eftersom den särskiljer sig. Att framföra det som är unikt för platsen 

instämmer även Spjuth (2006) med vilket enligt författaren är ett av de första stegen i en 

varumärkesprocess för en destination. Det kan även kopplas samman med Kapferers (2010) 

argumentation varför positionering är viktig där det handlar om att varumärket ska förmedla 

och förtydliga det särartade och unika med platsen. Dels för att skapa en position i människors 

medvetande (Kotler et al 2006; Melin 1997) men även för att budskapet inte ska bli för 

spretigt (Kapferer 2010). 
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Förutom att profileringen av Kalmar görs i enhetlighet med värdeorden och den önskade 

bilden arbetar de med en metodik som kallas design management där fyra olika delar ingår 

(Roloff 
k
). Dessa fyra delar är grafisk design (utformning av logotyp, reklam, hemsida och 

övriga produktioner), Kalmars fysiska miljö (byggnader, grönområden och mötesplatser), 

Kalmars utbud av upplevelser (attraktioner, butiker, restauranger och aktiviteter), samt 

beteende hos medarbetare, invånare och besökare (bemötande och värdskap) vilka 

tillsammans ska skapa Kalmars profil (Destination Kalmar broschyr). Destination Kalmar AB 

jobbar framförallt med upplevelser, främst genom att skapa evenemang. Exempelvis 

arrangerar de tillsammans med näringslivet Stadsfesten samt Larmtorgskvällarna som lockar 

mycket folk. Iron Man och Damfotbolls EM är ytterligare evenemang som det satsas på inför 

framtiden (Roloff 
k
).  

 

Sammanfattande tabell för hur Kalmar och Öland vill uppfattas av besökare  

 

”Värdeord” Kalmar Öland 

   
Historia X  
Kultur X  
Livsmedel  X 
Mat   X 
Natur  X 
Nöje & Puls 
Centrum 
Kuststad 
Vackert 
Stämningsfullt 
Nära 
Öppet 
Välkomnande 
Ständig utveckling 
Barnaktiviteter 
Vatten 

X 
     X 
     X 
     X 
     X 
     X 
     X 
     X 
     X 
     X 
     X 

 

Semester   X 
Sol  X 
Sommar 
Evenemang 

 
X 

X 

Upplevelser X X 
 

Totalt 15 7 
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4.3.2 Imagen av Kalmar och Öland  

För att få en uppfattning om Kalmar och Ölands image har en enkätundersökning genomförts 

där utvalda data presenteras nedan. Det var totalt 94 individer som startade enkäten varav 71 

st. fullföljde, vilka aldrig besökt regionen. De som svarat har varit mellan 18-30 år där 59 % 

var kvinnor och 41 % män vilket ger en relativt god könsfördelning även om den inte är helt 

jämnt balanserad. Enkäten finns i sin helhet sammanställd som bilaga i avsnitt 7.2. 

 

De öppna frågorna där respondenterna fick svara vilka ord eller tankar de förknippar med 

enbart staden Kalmar och enbart Öland gav följande resultat: 

 

Ord och tankar förknippade med enbart Öland: 

 

Bilden ovan visar att ordet Sommar (24) var det vanligaste förekommande ordet. Därefter var 

orden Camping (16), Sol (16), Hav (12), Ölandsbron (11), Semester (11), Ö (10) och 

Strand/Stränder (9) de vanligaste förekommande orden i enkätundersökningen.   
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Ord och tankar som förknippas med enbart Kalmar: 

 

Bilden ovan visar att Slott (16) och fotboll (15) var de vanligast förekommande orden. 

Därefter var Studenter (11), Kalmar FF (9), Hav (6), Småstad (6) och Sommar (5) de vanligast 

förekommande orden i enkätundersökningen.  

 

Destination Kalmar AB har även tagit del av en undersökning som gjordes år 2004 där Slottet 

och Ölandsbron var det Kalmar var mest känt för. Andra ord som förekom i den 

undersökningen var Kalmar FF, kuststad och semesterort (Destination Kalmar broschyr).  

Detta stämmer till viss del väl överens med den enkätundersökning vi genomfört vilket visar 

att dessa ord är starkt förankrade i människors tankar om Kalmar. Det som skiljer sig är att 

Ölandsbron och semesterort inte förekom alls. Kuststad förekom visserligen bara 1 gång i vår 

undersökning, dock kopplade förhållandevis många respondenter hav och kust till Kalmar 

vilket kan sägas vara näst intill samma association. Det ska även sägas att den undersökning 

som gjordes 2004 kan ha haft respondenter som varit på destinationen samt inte tillhört samma 

åldergrupp som den vi avsett studera vilket naturligtvis kan vara en orsak till det delvis skilda 

resultatet. Intressant är att många förknippar Kalmar med studenter vilket förmodligen är ett 

resultat av Linnéuniversitetets marknadsföring. Det stämmer också även väl överens med ett 

av Kalmars profilområden Kunskap. Detta visar även att skapandet av ett platsvarumärke 

involverar många aktörer precis som Moilanen & Rainisto (2009) påpekar. Andra intressanta 

aspekter är att det som Destination Kalmar AB trycker på i sin nuvarande destinationskampanj 

(nöje och puls, barnaktiviteter och kultur) inte är vanliga associationer hos respondenterna 
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med undantag kultur där slottet kan sägas vara en del av det begreppet. Dock skulle slott även 

kunna vara någonting som förknippas med historia, vilket gör det svårt att analysera. Att ingen 

förknippat Kalmar med barnaktiviteter kan dock ha sin grund i att respondenterna i 

enkätundersökningen var en helt annan målgrupp. Däremot är det uppseendeväckande att inte 

Kalmar sammankopplas mer med nöje och puls då det är någonting de framförallt vill 

förknippas med, istället figurerade trist/tråkigt 3 gånger. Här har vad Govers & Go (2009) 

kallar för ”gap” uppstått där det som kommuniceras inte stämmer överens med 

respondenternas uppfattning av Kalmar. En förklaring skulle kunna vara att de evenemang så 

som ”larmtorgskvällarna” med musikframträdande till största delen syftar till att attrahera 

människor i närområdet.   

 

Som tidigare nämnts har Tendensor AB nyligen gjort en undersökning för att få fram den bild 

som finns av Öland. Resultatet från den visar att respondenterna lyfter fram den Öländska 

naturen som en vanligt förekommande association med Öland där ”Alvaret” är absolut 

vanligast (Nyholm
ö
; Samuelsson

ö
). ”Alvaret” finns på södra Öland och är ett stort område med 

alvarmark vilket är en speciell landskapstyp som består av ett tunt lager växlighet på 

kalkstensbergrund. En intressant jämförelse med den enkätundersökning vi genomfört är att 

”Alvaret” bara figurerade 5 gånger och natur 2 gånger. Det ska dock tilläggas att Fint/Vackert 

nämndes 4 gånger vilket troligtvis är en antydning till en fin natur och miljö. Sommar, sol och 

semester som var väldigt vanligt förekommande stämmer väl överens med vad Samuelsson
ö
 

anser att de förknippas med idag, vilket han även fortsättningsvis vill att de ska göra. 

Begreppen mat och livsmedel som Samuelsson gärna vill att fler människor ska förknippa med 

Öland förekom inte alls.     

 

Sista delen av enkäten bestod av slutna frågor där respondenterna fick gradera på en skala 1-5  

hur väl de förknippar vissa ord och begrepp med Kalmar respektive Öland vilket gav följande 

intressanta resultat (resultaten presenteras i procenttal för att ge en tydlig översikt): 
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Hur väl Kalmar förknippas med (procenttalet gäller respondenter som svarat 4 - ganska 

mycket eller 5 - helt): 

 Kust – 60,5%  

 Historiskt – 50,7 %  

 Kultur – 36,6 %  

 Semester – 33,8 % 

 Attraktivt som besöksmål – 29,5 %  

 Studentliv -24 % 

 Evenemang – 8,5 %  

 Puls och nöje – 4,2 %  

 

Resultatet av denna undersökning visar tydligt att Kalmar inte förknippas med nöje och puls 

eller evenemang. Det är även värt att notera att minde än hälften av respondenterna förknippar 

Kalmar med semester och attraktivt som besöksmål. Anmärkningsvärt är också att Kalmar inte 

förknippas speciellt mycket med studentliv då studenter var ett relativt vanligt förekommande 

svar från respondenterna i den öppna frågan om destinationen 

 

Hur väl Öland förknippas med (procenttalet gäller respondenter som svarat 4 - ganska mycket 

eller 5 - helt): 

 Sol och bad – 90,1 % 

 Semester – 90 % 

 Vackert – 87,3 % 

 Kust – 77,5 % 

 Attraktivt som besöksmål – 77,3 %  

 Mat och café – 35,2 % 

 Puls och nöje – 12,8 %  

.    

Resultatet visar även att Öland ses som väldigt vackert och förknippas med semester, sol och 

bad precis som Nyholm
ö
 och Samuelsson

ö
 antytt. Mat är återigen inte speciellt förknippat med 

Öland, här står det dock tillsammans med café vilket inte visar en helt rättvis bild.   
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4.3.3 Fördelar som ett varumärke kan ge 

En av den starkaste fördelen ett varumärke kan ge är enligt Eriksson
v
 att man som destination 

blir valbar i människors medvetande. Det skapar igenkänning (Eriksson
v
) vilket stämmer väl 

överens med Blain et als (2005) teori om att ett varumärke ska skapa en medvetenhet om 

platsen. Vidare menar Ekman
v
 att de som bor och verkar på platsen uppmärksammar platsens 

egenskaper mer vilket är bra för identitetskapandet av destinationen samtidigt som det blir 

lättare för människorna att förmedla vidare. Govers & Go (2009) som anser att 

platsvarumärket representerar destinationens identitet och även ska bygga en image internt 

(invånare och organisationer) håller med om detta då det är dessa aktörer som hjälper till att 

förmedla och infria besökares förväntningar.  Ekman
v 

menar att bara processen av 

varumärkesbyggande i sig gör deltagare uppmärksamma på destinationens egenskaper och 

bildar det som Govers & Go (2009) kallar för den interna imagen. Ytterligare en fördel som 

Ekman
v
 belyser är att ett varumärke ska hjälpa till att koordinera det budskap som 

destinationen vill förmedla ut från att från början kanske vara spretigt till att bli ett enhetligt 

budskap. Ekman
v
 anser även att en destination är beroende av en uppfattning och tilltro till 

platsen vilket motiverar varför man kan prata om platser som varumärke då det kan skapa en 

medvetenhet i människors huvuden. Detta kan kopplas till Murphy et als (2008) 

argumentation om att en destinations varumärke ska ge potentiella besökare information så de 

kan identifiera platsen och bygga förväntningar inför ett eventuellt besök. 

  

4.3.4 Svårigheter med varumärkesbyggande för en destination 

En av de främsta svårigheterna med varumärkesbyggande är enligt Eriksson
v
 att det finns 

många olika åsikter inom en destination och det är viktigt att få en bred uppfattning om vad 

alla aktörer känner och vad som definierar deras bild av platsen. Att det är många olika aktörer 

inblandade tas även upp av Moilanen & Rainisto (2009) och Murphy et al (2008) som menar 

att det på grund av detta blir svårare att kontrollera vilken identitet som sänds ut. Eriksson
v
 

menar även att det är ett stort jobb att nå ut till alla aktörer vilket man heller inte alltid lyckas 

med. Även Nyholm
ö
 belyser detta där Öland har många små enheter och det är en utmaning att 

få alla dessa att samverka med varandra. Ekman
v
 menar att det kan vara svårt att få acceptans i 

det offentliga för att en plats även bör betraktas som ett varumärke. Som tidigare nämnts kan 

en debatt ofta uppstå angående varför man ska ta pengar från exempelvis ett dagis till 
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marknadsföring av destinationen.  Roloff 
k
 delar denna åsikt och anser att det kan vara svårt att 

motivera kommunen till att satsa mer pengar på marknadsföringen. Politiskt involverande är 

även en aspekt som Pike (2005) kan se som en svårighet då de ofta prioriterar andra saker 

framför turismen. Ekman
v
 anser att varumärkesbyggande insatser för en plats därför även bör 

finansieras privat vilket visar att de privata aktörerna på destinationen vill hjälpa till och bidra 

till ett starkt varumärke. Morgan et al (2002) och Murphy et al (2008) menar även att 

marknadsförare av destinationerna ofta har en stram budget att förhålla sig till, Samuelsson
ö
 

och Roloff 
k
 är av samma mening vilket försvårar deras arbete med att göra exempelvis större 

marknadsföringskampanjer. Samtidigt som de har små finansiella medel menar Roloff 
k
 att det 

är svårt att få fram vad ett projekt egentligen kostar. Ska man exempelvis jobba med 

idrottsturism måste en tjänst tillsättas samtidigt som de ska ha en budget att jobba med.  

Ytterligare en svårighet är enligt Ekman 
v
 och Roloff 

k
 mätbarheten, om politiker frågar vad 

det genererar i inkomster är det svårt att visa konkret vad platsens varumärke bidrar med. 

Roloff 
k
 belyser även att mätbarhet innebär vissa svårigheter då det är svårt att veta vilken 

effekt en viss marknadsföringsaktivitet ger. Hon ställer sig exempelvis frågan vilken effekt 10 

annonser i tidningen ger jämfört med att anordna en konsert med artisten Brolle. 

4.4 Kommunikationen av platsvarumärket 

Enligt Samuelsson
ö
 har det på Öland inte diskuterats i särskilt stor utsträckning vilka typer av 

kommunikationskanaler som ska användas. De ekonomiska ramarna har begränsat Ölands 

Näringslivskontor till att lägga sina resurser på viss annonsering och medverkan på mässor 

samt nyhetsbrev till utvalda grupper. Nyholm
ö
 poängterar dock att man i det pågående arbetet 

med Ölands turismstrategi kommer att sträva efter en balans mellan användandet av 

traditionella och digitala medier. I den tidigare konstellationen hade Ölands Turismansvariga 

mer pengar och det gjordes mer trycksaker och liknande, vilket nu minskat sedan Ölands 

näringslivskonor tagit över ansvaret för övergripande turismfrågor (Samuelsson
ö
).  

 

Ekman
v
 menar att man behöver acceptera att ingen aktör är tillräckligt stark för att själv 

påverka bilden av Öland eller Kalmar, och att det därför krävs ett samarbete med många 

sändare. Ekman
v
 betonar därför vikten av att förankra ett varumärke lokalt, innan det 

kommuniceras ut, för att det ska vara hållbart och ge effekt. Detta är något även Nyholm
ö
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poängterar, aktörerna måste känna sig delaktiga och acceptera arbetet för att det ska fungera. 

Kavaratzis (2004) stödjer detta och benämner det som tertiär kommunikation, vilket innefattar 

invånare på platsen och belyser det faktum att dessa är de viktigaste kommunikatörerna 

platsens varumärke. 

 

Roloff
 k

 hävdar att Destination Kalmar AB använder sig av en enhetlig grafisk design där 

exempelvis samma typsnitt används för att för att lättare kännas igen. Hankinson (2004) 

argumenterar för att en enhetlig grafisk profil förhindrar att varumärket missförstås. Nyholm
ö
 

menar att det är viktigt att destinationen förknippas med den grafiska profilen, något som Hem 

& Iversen (2004) håller med om och menar är själva huvudsyftet med en grafisk profil. 

Eriksson
v
 instämmer med detta, men tillägger att den grafiska designen bör anpassas efter 

mottagaren, kommunicerar man med den danska marknaden exempelvis, ska det göras på ett 

danskt sätt. Det ska finnas en tydlig grund i kommunikationen som har en tydlig 

igenkänningsfaktor, men det går absolut att använda sig av olika uttryck och formspråk. Just 

formspråk är något som Eriksson
v
 menar är väldigt viktigt, ett specifikt typsnitt kan vara minst 

lika viktigt i kommunikationen som en slogan eller en logotyp. Ekman
v
 ställer sig lite mer 

tveksam till betydelsen av en enhetlig grafisk design, då han menar att det kan vara viktigt, 

men det är absolut ingen nyckel till framgång. Det viktigaste är snarare att möta kundens 

preferenser. En stor likhet med det Kavaratzis (2004) kallar sekundär kommunikation kan här 

ses, där framförallt Kalmar använder sig av medveten kommunikation genom traditionell 

marknadsföring som annonsering och grafisk design. 

  

Roloff 
k
 argumenterar vidare för vikten av att vara ärlig i sin kommunikation, så att det går att 

motsvara de förväntningar som skapas genom kommunikationen av varumärket, något som 

även Ekman
v
 håller med om då han menar att varumärket är ett löfte om något som måste 

kunna levereras. Även Kavaratzis (2004), Govers & Go (2009) och Haig (2005)  betonar 

vikten av att motsvara de förväntningar som skapas genom marknadsföringen, vilket 

författaren menar ställer stora krav på sändaren. 
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4.5 Samarbeten och partnerskap 

Öland och Kalmar har tidigare haft vissa samarbeten på olika nivåer, där ”visit South East 

Sweden” varit det senaste. Detta var ett samarbete mellan Kalmar, Öland och Glasriket där en 

gemensam webbportal byggdes upp, vilket syftade till att göra det enklare för kunder att boka 

hela paket samt hitta information om sin resa. Projektet planerades omfatta åren 2008-2010. 

Ölands Turist AB gick dock som tidigare nämnts i konkurs, vilket enligt Samuelsson menar 

skadade samarbetet för Ölands del. Samuelsson
ö
 menar vidare att det är svårt att svara på om 

det gav något egentligt resultat, speciellt då det nämnda Ölands Turist AB gick i konkurs 

under projektets gång, något som även Roloff 
k
 instämmer i då hon har svårt att se om 

samarbetet gynnande Kalmar på något sätt. Att Ölands Turist AB gick i konkurs är något som 

även Roloff 
k
 menar skadade samarbetet, samtidigt som hon upplevde samarbetet som lite 

rörigt. Visit South East Sweden var ett helt nytt begrepp, det var svårt att veta vad det 

egentligen innebar samt att budgeten för att kommunicera varumärket var begränsad. Detta 

samarbete kan relateras till Wang & Krakover (2008) och Wang & Xiangs (2007) teorier om 

att turismorganisationer ofta samarbetar på ett relativt ostrukturerat sätt, och har ett ganska löst 

samarbete baserat på gemensamma intressen. 

 

Ett annat samarbete som relaterar till både Kalmar och Öland, är Partnerskap Småland vilket 

är ett projekt som syftar till att stärka Smålands varumärke gentemot besökare. Eriksson
v
 

menar att även om inte Öland tillhör Småland rent geografiskt, så hör destinationer ihop på 

många sätt. Tankarna på detta projekt började enligt Samuelsson 
ö
 dyka upp redan 2009-2010, 

då man insåg att även om området med Kalmar, Öland och Glasriket var stort i sig så var man 

ändå en aktör i mängden. Samuelsson
ö
 menar dock att Öland på grund av 

organisationsproblemen inte hade möjlighet att delta i detta projekt. Eriksson
v
 berättar däremot 

att Öland kommer vara en del av den gemensamma IT-plattform som tas fram i arbetet med 

Partnerskap Småland, där potentiella besökare ska kunna hitta information om regionen. I 

detta samarbete kan en viss närhet ses till som Wang & Xiang (2007) definierar som 

”Collaboration”, där organisationer arbetar tillsammans kring gemensamma strategier, 

samtidigt som parterna minskar sin självständighet till viss mån. 
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Gällande framtida potentiella samarbeten mellan Kalmar och Öland menar Roloff 
k
 att 

respektive destinationer har starka varumärken, vilket gör det svårt att paketera dessa 

tillsammans, åtminstone i Sverige. Roloff 
k
 poängterar dock att det är betydligt lättare 

utomlands, där Kalmar gärna marknadsför sig i ett större sammanhang som exempelvis 

Småland eller Västervik. Ekman
v
 håller med om att både Öland och Kalmar har starka 

varumärken, med olika associationer förknippade till dessa. Ekman
v
 menar vidare, i likhet 

med Roloff
 k

, att Öland och Kalmar fungerar som komplement till varandra då destinationerna 

har olikartade erbjudanden och besöksanledningar, det är två starka varumärken som kan dra 

nytta av varandra. Ekman
v
 och Eriksson

v
 menar att eftersom destinationerna är komplement 

till varandra, ger detta möjligheter till paketering. Detta resonemang står i motsats till Roloff 
k
 

och Nyholm
ö
, som menar att samarbete är svårt just på grund av att det är två starka 

varumärken. Nyholm
ö
 menar att man måste vårda sitt varumärke, att inte börja kalla det något 

annat då det skulle vara ett “självmordsuppdrag”. Eriksson
v
 menar att det finns anledning att 

samarbeta, speciellt för Kalmar som har en bra position mitt emellan Öland och Småland, och 

därför borde kunna dra nytt av båda dessa varumärken. Eriksson
v
 menar vidare att det i 

gästernas ögon finns ett samarbete och en samhörighet och att destinationerna bör samarbeta 

och ”kasta kunder på varandra”. Detta ligger i linje med argumentet framfört av Palmer & 

Bejou (1995), om att turister ser helheter, vilket gör att enskilda aktörer bör samarbeta för att 

skapa en större attraktionskraft. Den enkätundersökning som gjorts i denna uppsats pekar dock 

på en annan uppfattning, då endast 15 % förknippar Kalmar med Öland ganska mycket eller 

helt. Dock kan det delvis förklaras med att respondenterna i enkäten aldrig besökt regionen, 

vilket kan ha påverkat skillnaden i uppfattning. 

 

Ekman
v
 menar att samarbete mellan Kalmar och Öland i form av en allians skulle vara bra, där 

man lånar laddningar av varandra utan att tappa sin egenart. Detta ligger mycket väl i linje 

med Grossmans (1997) teori om ”co-branding”, som innebär att man i just fallet Kalmar och 

Öland parar ihop dessa två varumärken i marknadsföringen, för att utnyttja respektive 

varumärkes positiva associationer i kundernas medvetanden. Bildandet av ett nytt varumärke 

är han däremot tveksam till, vilken även Eriksson
v
 är då hon menar att det skulle kunna skapa 

förvirring. Även Roloff
 k

 anser att man ska hålla isär varumärkena, och istället samarbeta på 

andra sätt, exempelvis vid nationella reklamkampanjer och liknande. Nyholm
ö
 menar att det är 



52 

 

två varumärken som klarar sig så pass bra, att det därför inte är någon mening att koka ihop 

något annat.  
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5. Slutsats 

Detta kapitel presenterar våra slutsatser som besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vi kommer att besvara frågeställningarna var för sig för att skapa en tydlig bild av hur 

Kalmar respektive Ölands varumärke profileras och uppfattas. Vi kommer sedan ge förslag 

hur regionen kan stärka sitt varumärke gentemot potentiella besökare.  

5.1 Besvarande av uppsatsens syfte  

5.1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ge förslag till hur regionen Kalmar/Öland kan stärka 

varumärkets attraktionskraft gentemot besökare. Grunden för de förslag som ges kommer 

baseras genom analys av följande frågeställningar:  

 På vilket sätt arbetar regionen med att profilera dess varumärke mot 

potentiellbesökare? 

 Vilken uppfattning finns av regionens varumärke hos potentiella besökare? 

5.1.2 Frågeställning 1: På vilket sätt arbetar regionen med att profilera dess varumärke 

mot potentiella besökare? 

Regionen Kalmar/Öland kan sägas bestå av två huvudsakliga platsvarumärken, Kalmar och 

Öland vilka presenteras separat nedan.  

  

I Kalmar har Destination Kalmar AB det huvudsakliga ansvaret för att förmedla destinationens 

varumärke gentemot besökare. I sitt varumärkesbyggande används ett antal profilområden 

som ska genomsyra all kommunikation som sänds ut. Profilområdena är miljö, kunskap, 

centrum, kultur, puls samt historia, där de fyra senaste är de mest centrala i Destination 

Kalmar AB:s kommunikation. Det framkom även att de vill att Kalmar ska uppfattas som en 

destination som satsar på upplevelser och trivsel. Vidare använder sig Kalmar av åtta värdeord 

som tagits fram tillsammans med olika aktörer och intressenter i staden, vilka används som 

ramverk för det budskap som sänds ut. Dessa ord är kuststad, vackert, stämningsfullt, nära, 

öppet, välkomnande, regioncentrum och i ständig utveckling. Destination Kalmar AB 
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använder sig dock inte av samtliga profilområden och värdeord parallellt, utan fokuserar på ett 

eller flera åt gången. I deras senaste destinationskampanj låg fokus på orden nöje och puls, 

kultur och barnaktiviteter. Förutom detta, arbetar organisationen mycket med att framhäva 

kust och vatten, vilket görs genom både bilder och text. Profilområdena och värdeorden 

kommuniceras genom en enhetlig grafisk design som syftar till skapa igenkänning i 

människors medvetanden, men även genom de evenemang och aktiviteter som arrangeras. Då 

Destination Kalmar AB vill förmedla en mängd olika budskap anser vi att det blir svårt att 

skapa ett enhetligt och tydligt varumärke. Vi tror att det blir svårt för potentiella besökare att 

ta till sig alla de olika budskap som sänds ut. Detta kan medföra att det blir svårt för de 

potentiella besökarna att urskilja vad som är unikt med Kalmar som destination. Kan inte 

besökare associera Kalmar till någonting unikt blir det därmed svårt att hävda sig i 

konkurrensen från andra destinationer.  Då ett varumärke kan sägas skapa förväntningar och 

löften till potentiella besökare menar vi att i det i Kalmars fall kan bli svårt att leva upp till alla 

dessa förväntningar och löften som de vill förmedla. Det kan därför vara bättre att fokusera på 

att kommunicera färre budskap och istället fokusera på att leva upp till dessa.  

 

På Öland har inget medvetet strategiskt varumärkesarbete utförts tidigare, fokus har i 

turismorganisationerna främst legat på den löpande verksamheten så som bokningssystem. En 

anledning till detta är att turismen på Öland länge gått väldigt bra vilket har medfört att inget 

behov har funnits av att arbeta med varumärket. I skrivande stund pågår dock ett projekt där 

Tendensor AB tillsammans med Ölands Näringslivskontor arbetar för att ta fram en 

turismstrategi och varumärkesanalys för Öland. Idag finns inga uttalade profilområden eller 

värdeord för Öland, dock menar representanter från Ölands Näringslivskontor att de vill 

förknippas med sol, sommar, semester, unik natur, mat, livsmedel samt upplevelser. En av 

representanterna menar att naturen på Öland är unik och därför inte kan kopieras, vilket tydligt 

ska framgå i varumärket. Vi anser att Öland ska arbeta med att fortsättningsvis förmedla det 

traditionellt starka värdena sol, sommar och semester. Vi anser att dessa värden är Ölands 

främsta styrka och därför inte borde frångås utan istället utvecklas vidare. Vidare menar vi att 

naturen på Öland bör förmedlas genom varumärket, främst de sandstränder som finns. Dock 

tror vi inte att exempelvis ”Alvaret” är en tillräckligt stor anledning för att den stora massan 

besökare ska välja Öland, särskilt inte den målgrupp (barnfamiljer) som enligt respondenterna 
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är den största på Öland. Däremot tror vi att Ölands delvis unika natur kan användas för att 

attrahera mindre nischgrupper, men inte den stora massan. Vi förespråkar vidare att Öland, i 

likhet med Kalmar, genomgående ska använda sig av en enhetlig grafisk design.  

 

Ingen av destinationerna har någon uttalad strategi för att nå den åldersgrupp som vår 

undersökning fokuserats på (18-30 år). I Kalmar har man till stor del bortsett från denna 

åldersgrupp av två olika anledningar. En anledning är att besökare ofta färdas med bil till 

destinationen, vilket Roloff
 
anser är ett hinder för denna åldersgrupp. Den andra anledningen 

är att boendealternativen i Kalmar främst består av hotell, vilket också kan verka som ett 

hinder för denna åldersgrupp som generellt har sämre ekonomiska möjligheter än övriga typer 

av besökare. På Öland har den tidigare nämnda åldersgruppen under en viss tidsperiod varit 

relativt stor, men i takt med att Kalmars nöjesutbud utvecklades förändrades detta. Då det som 

tidigare nämnts inte finns någon turismstrategi för Öland, finns heller ingen strategi för att 

hantera olika målgrupper. Vi anser inte att destinationerna ska sträva efter att attrahera 

ungdomar som målgrupp framför andra då vi håller med om att utbudet som finns i regionen 

är bättre anpassat för andra målgrupper. Dock anser vi att deras uppfattning är viktig att 

beakta. Även om åldersgruppen ungdomar inte är prioriterad i destinationernas 

marknadsföring menar vi att de som är ungdomar idag senare kommer tillhöra de målgrupper 

som destinationerna eftersträvar att attrahera. Då det tar lång tid att bygga upp ett varumärke 

och är svårt att ändra över en kort tid blir det därför vikigt att ungdomarna tidigt har en tydlig 

bild av platserna för att de senare ska välja att besöka destinationerna. Den bild som ungdomar 

har om varumärket idag kommer förmodligen vara densamma om tio år vilket medför att 

regionen lättare kan attrahera dessa individer i framtiden.  

5.1.3 Frågeställning 2: Vilken uppfattning finns av regionens varumärke hos potentiella 

besökare 

En enkätundersökning gjordes där respondenter i åldersgruppen 18-30, som aldrig besökt 

regionen svarade på frågor angående deras bild av regionen Kalmar/Öland.   

 

Av 71 slutförda enkäter var de mest frekventa egna associationerna som respondenterna hade 

till Kalmar enligt följande: Slott (16), fotboll (15), Studenter (11), Kalmar FF (9), Hav (6), 
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Småstad (6) och Sommar (5). Att just dessa ord associeras med Kalmar tror vi har tydliga 

orsaker. Slottet har ett starkt symbolvärde och är på många sätt en unik byggnad vilket gör att 

ordet lätt fastnar i människors medvetanden, just på grund av dess unicitet. Att det heter 

Kalmar Slott tror vi också bidrar till associationen, om inte namnet skulle inkludera stadens 

namn skulle det troligtvis inte förknippas med Kalmar i samma utsträckning. Att Kalmar 

förknippas med fotboll och Kalmar FF faller sig naturligt, då fotboll är en Sveriges största 

sporter och Kalmar FF spelar i den högsta divisionen och därmed ges ett stort utrymme i 

media. Associationen med studenter menar vi kan bero på bildandet av Linnéuniversitetet, 

vilket kan sägas ha en stor spridningseffekt, särskilt i den åldergrupp som besvarat enkäten då 

studenter ofta är i åldern mellan 18-30. Det faktum att Kalmar till viss del förknippades med 

hav och småstad har också naturliga orsaker då Kalmar jämförelsevis kan ses som en mindre 

stad samt att staden geografiskt ligger vid havet. Associationen med sommar tror vi kan 

härledas till att Kalmar har och har haft en ganska tydlig inriktning mot just sommar, där 

aktivitets och nöjesutbudet är jämförelsevis mindre under vinterhalvåret. 

 

I enkätens andra del, där respondenterna fick besvara slutna frågor, visade följande intressanta 

resultat (procenttalet visar hur väl ordet förknippas med Kalmar). Kust 60,5%, Historiskt 50,7 

%, Kultur 36,6 %, Semester 33,8 %, Attraktivt som besöksmål 29,5 %, Studentliv 24 %, 

Evenemang 8,5 % samt Puls och nöje 4,2 %. Det som sticker ut bland dessa svar menar vi är 

den låga andelen respondenter som förknippar Kalmar med evenemang samt nöje och puls. 

Detta tror vi kan härledas till det faktum att nöje och puls (vilket även innefattar evenemang) 

främst är till för besökare i närområdet och därför inte attraherar långväga besökare, vilka 

respondenterna kan anses vara. Ytterligare en faktor tror vi är att Kalmar har utvecklat sitt 

nöjesutbud mycket de senaste åren och då det kan ta lång tid att förändra människors 

uppfattning av en destination återspeglas detta i resultatet. Intressant är även att semester och 

attraktivt som besöksmål erhållit en relativt låg procentsats, då endast en tredjedel av 

respondenterna förknippade destinationen med dessa ord. En av orsakerna till detta tror vi kan 

vara det faktum att åldersgruppen 18-30 inte varit prioriterad i marknadsföringen, men även att 

denna målgrupp traditionellt inte varit särskilt väl representerad som besökare på 

destinationen. Vi anser att detta har att göra med en brist på erbjudanden somt tilltalar denna 

målgrupp, vilket dock till viss del förändrats de senaste åren.   
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Av 71 slutförda enkäter var de mest frekventa egna associationerna som respondenterna hade 

till Öland enligt följande: Sommar (24), Camping (16), Sol (16), Hav (12), Ölandsbron (11), 

Semester (11), Ö (10) och Strand/Stränder (9). Här kan vi se ett mönster där flera av dessa ord 

kan argumenteras höra ihop, exempelvis sommar, sol, semester, hav och strand/stränder. Vi 

menar att alla dessa associationer kan sammankopplas, då sol, hav och strand/stränder är en 

stor del till varför många respondenter förknippar Öland med sommar och semester. Även 

camping kan sägas ha en viss sammanhörighet med dessa då camping är det vanligaste 

logialternativet för de besökare som åker till destinationen för att uppleva en sol- och 

badsemester. Orden visar att det finns en relativt enhetlig och tydlig bild av Öland, även av 

enkätens respondenter som inte är en prioriterad besöksgrupp. Ölandsbron har i likhet med 

Kalmar Slott ett starkt symbolvärde och innehåller även den destinationens namn, vilket kan 

anses öka igenkänningsfaktorn.  

 

I enkätens andra del, där respondenterna fick besvara slutna frågor, visade följande intressanta 

resultat (procenttalet visar hur väl ordet förknippas med Öland) Sol och bad 90,1 %, Semester 

90 %, Vackert 87,3 %, Kust 77,5 %, Attraktivt som besöksmål 77,3 %, Mat och café 35,2 %, 

Puls och nöje 12,8 %. Svaren ger en väldigt tydlig och enhetlig bild av hur respondenterna i 

den utvalda åldersgruppen uppfattar Öland. Svaren stämmer också väl överrens med svaren i 

de öppna frågorna, vilket än mer styrker detta. Intressant är också att en stor andel uppfattade 

Öland som ett attraktivt besöksmål, trots att den utvalda åldersgruppen inte heller på Öland är 

prioriterad. Detta kan enligt oss bero på att sol- och badsemester är något som attraherar 

många åldergrupper, inklusive den vi baserat denna studie på.  Ytterligare en intressant aspekt 

är att en fler respondenter förknippade nöje och puls med Öland än Kalmar (även om det inte 

heller här var många). Anledning till det kan ha sin förklaring i att Öland tidigare hade ett stort 

nöjesutbud, vilket kan leva kvar i människors medvetanden.  
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5.1.4 Förslag till hur regionen Kalmar/Öland kan stärka varumärkets attraktionskraft 

gentemot besökare 

Samarbete 

Vår enkätundersökning visar att väldigt få förknippar Öland och Kalmar med varandra (15 %), 

vilket vi anser är en stor svaghet då det geografiskt endast är en bro som skiljer destinationerna 

åt. I dagsläget finns inget större samarbete mellan Kalmar och Öland kring regionens 

varumärke. Detta är något vi anser borde förändras.  

 

Vi menar inte att det ska skapas ett nytt och gemensamt varumärke, utan Kalmar och Öland 

ska istället utnyttja varandras varumärken för att skapa ett starkare erbjudande och därmed 

attrahera fler besökare. Då både Destination Kalmar AB och Ölands Näringslivskontor inte ser 

någon konkurrenssituation utan istället ser varandra som komplement ställer vi oss frågande 

till varför inte möjligheten att samarbeta har utnyttjats och utnyttjas i större utsträckning.  

 

Då vi instämmer med intervjupersonerna om att Kalmar och Öland kompletterar varandra, 

menar vi att de tillsammans skulle kunna skapa ett mer komplett erbjudande. Exempelvis 

beskriver Samuelsson att Kalmar har tagit över en stor del av det nöjesutbud och de 

evenemang som tidigare fanns på Öland, varför vi ser en stor potential för Öland att genom ett 

samarbete dra nytta av detta. Att destinationerna ser varandra som komplement, menar vi inte 

har så stor genomslagskraft i kommunikationen, eftersom endast 15 % av enkätens 

respondenter förknippade Kalmar och Öland med varandra. Vi anser framförallt att 

destinationerna bör samarbeta mer i sin marknadsföring. Både Roloff och Nyholm beskriver 

att de ekonomiska resurserna inte räcker till för att marknadsföra respektive destination på ett 

önskvärt sätt. Genom ett samarbete skulle de med befintliga finansiella medel kunna nå ut till 

fler potentiella besökare, med ett mer komplett erbjudande. En gemensam marknadsföring 

skulle också ge en ökad medvetenhet om Kalmar och Ölands samhörighet, vilket vi upplever 

saknas i dagens läge.  

 

Vi kommer nedan presentera ett konkret exempel på hur ett samarbete skulle kunna gynna 

både Kalmar och Öland: 
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Golf är en av Sverige största sporter räknat i antalet utövare, och för många människor är just 

golf en stark reseanledning. I Kalmar och framförallt på Öland finns ett relativt stort utbud av 

golfbanor, vilket vi anser ger destinationen stor potential att attrahera denna intressegrupp. 

Golf är i nuläget varken något som destinationerna lägger speciellt stor kraft på att 

kommunicera, eller någonting som enkätrespondenterna associerade med destinationerna. Med 

det utbud som finns i regionen anser vi dock att detta är någonting som de i framtida 

marknadsföring skulle kunna utnyttja för att stärka varumärket.  

 

Då boendealternativen på Öland främst består av campingar och vi tror att golfare generellt 

föredrar hotell ser vi stora möjligheter i ett samarbete kring denna fråga. I Kalmar är 

förhållandet det motsatta, då hotell är det främsta boendealternativet. Den geografiska 

närheten mellan Kalmar och Öland gör att det är fullt möjligt att bo i Kalmar och golfa på 

Öland, varför vi ser att båda destinationerna skulle tjäna på att marknadsföra sig tillsammans 

kring denna fråga. Det skulle även ge en möjlighet till att inkludera de privata aktörerna så 

som golfklubbar och hotell i samarbetet, då vi tror att dessa skulle tjäna på att bidra med 

ekonomiska resurser i den gemensamma marknadsföringen för att bygga ett varumärke som 

starkt förknippas med golf. Ytterligare ett argument för detta förslag är att golf kan ge en 

förlängd besöksäsong, vilket kan vara fördelaktigt för både Kalmar och Öland eftersom de 

båda starkt kännetecknas av att vara sommardestinationer. Även om golf också kan sägas vara 

en sommaraktivitet, så kan den argumenteras vara ett antal månader längre än exempelvis sol- 

och badsäsongen. Ytterligare en styrka med golf är att det fokuserar på en intressegrupp, 

snarare än en åldersgrupp, vilken stämmer väl med Nyholms, Roloffs och Erikssons argument 

om att det kan vara bättre att segmentera efter intressegrupper istället för åldersgrupper. Vi 

menar även att Golf är något som Kalmar och Öland kan stå för, vilket gör att de kan leva upp 

till förväntningar som varumärket i detta fall skapar. 

 

Detta ska ses som ett exempel på samarbete kring varumärken, vilket vi anser skulle kunna 

appliceras på andra saker än golf. Grunden ligger i att utnyttja respektive destinations styrkor 

och genom att utnyttja dessa, skapa ett bättre erbjudande och stärka varumärkena än vad som 

hade kunnat göras av en enskild destination. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguider 

7.1.1 Intervjuguide varumärkesexperter 

Generellt om varumärken för en plats: 
Hur bör man gå tillväga med att bygga ett starkt platsvarumärke (processen)? 
 - Vem bär huvudansvaret? 
 - Hur bör det kommuniceras, vilka tillvägagångsätt finns? 
 - Tydlighet, enhetligt? 
 - Grafisk design? 
 - Slogan, logotyp? 
 - Värdeord? 

 

Vilka svårigheter finns det med att bygga ett platsvarumärke? 
 
Fördelar med att etablera ett varumärke för en region (plats)? 
 - Hur kan ett varumärke skapa attrationskraft för potentiella besökare?  
 - Betydelsen? 
 - Varför ska en plats jobba med sitt varumärke? 
 
Är det viktigt att ha utvalda målgrupper? 
 
Samarbete: 
Hur kan destinationer samarbeta för att skapa ett varumärke tillsammans? 
– Svårigheter, möjligheter?  
– Nackdelar, fördelar? 
 
Varumärke för Kalmar/Öland:  
Hur ser du på Ölands varumärke?  

Vad kan göras för att förbättra det? 
 

Hur ser du på Kalmars varumärke? 

Vad kan göras för att förbättra det? 

  
Hur ser du på möjligheterna för Kalmar och Öland att “skapa” ett gemensamt varumärke? 
-Kommunikation, marknadsföring? 
 
Har du tidigare erfarenheter av destinationer som samarbetar, ex regioner? 
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7.1.2 Intervjuguide representanter från Öland respektive Kalmar 

 

Har ni någon strategi för ert varumärke? 

 
Styrkor och svagheter med Ölands/Kalmars varumärke? 
 
Har ni några specifika värdeord som ni använder? 
 
Hur kommuniceras ni varumärket? 
 
Vilka styrkor/svagheter anser du att Kalmar/Öland har som varumärke? 
 
Vilka målgrupper har ni? 
 
Hur hanteras besökare i åldern 18-30? 
 
Har ni några samarbeten med Kalmar/Öland? 
 
Hur fungerade samarbetet “Visit South East Sweden”? 
 
Finns planer på något liknande i framtiden? 
 
Öland/Kalmar konkurrent? 
 
Vad betyder Kalmar för Öland? 
 
Vad betyder Öland för Kalmar? 
 
Logotypen - Vad vill ni att den ska förmedla? Vilken är det? Hur är tanken kring detta? 

Slogan? 
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7.2 Enkäten i sin helhet 

 

Hur väl förknippar du Kalmar med dessa ord? Gradera på skalan 1-5. 

                                               Instämmer inte alls                                     Instämmer helt 

1.               2.             3.            4.              5.          Medelbetyg        Antal svar 
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Hur väl förknippar du Öland med dessa ord? Gradera på skalan 1-5. 

                                                      Instämmer inte alls                                     Instämmer helt 

   1.               2.             3.            4.              5.          Medelbetyg        Antal svar 
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Vilka ord eller tankar förknippar du med staden Kalmar? Här avses alltså enbart staden 

Kalmar, ej Öland. Ange max fem. 

Ord  Antal 

Slott   16 

Fotboll   15 

Studenter  11 

Kalmar FF  9 

Hav    6 

Småstad  6 

Sommar  5 

Historia  4 

Småland   4 

Vet inte  4 

Dialekt   3 

Kalmarunionen 3 

Nanne Bergstrand 3 

Sommarstad   3 

Trist/tråkigt  3 

 

Svar som förekom två gånger: 

Blåsigt, gemytligt/mysigt, glas, Guldfågeln Arena, Henrik Rydström, lantis, Rasmus Elm, 

söder, värme. 

Svar som förekom en gång: 

Bad, fabrik, fars, fest, gammalt, gammal stad, gamla byggnader, golf, gränder, grönt, hotell, 

Kannan, kallt, kyla, Kalmarsund, krig, konst, kullersten, kultur, kust, militärt, mur, parker, 

Pontuz Löfgren, regningt, Salve, skånska, stadskärna, stekare, Sverige, Sverigedemokraterna, 

torg, triathlon, truck, träd, vatten, Öland, öl. 

 

 

 



70 

 

 Vilka ord eller tankar förknippar du med Öland? Här avses alltså enbart Öland, ej 

staden Kalmar. Ange max fem. 

 

Ord  Antal 

Sommar  24 

Camping  16 

Sol   16 

Hav   12 

Bron/Ölandsbron 11 

Semester  11 

Ö   10 

Stränder/strand 9 

Kungafamiljen 7 

Bad   6 

Böda Sand  6 

Alvaret   5 

Djurpark  5 

Fin/vackert  4 

Midsommar  4 

Platt   4 

Solliden  4 

Vatten   3 

Väderkvarnar  3 

 

Svar som förekom två gånger: 

Cykling, fest, golf, natur, stugor, turister, vet inte, vind, öl. 

Svar som förekom en gång: 

Alkohol, blåsigt, bondgårdar, Borgholm, familjesemester, fyrar, Färjestaden, gamla 

byggnader, glädje, Gotland, grillat, kallt, kalksten, kameler, kroppkakor, kultur, lamm, 

landskap, Långe Jan, måleri, oskyddat sex, reggae, runor, Skarsgård, skördefest, 

sommarstäder, Sverige, turism, ölandstok. 
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Vilka ord eller tankar förknippar du med regionen Kalmar/Öland? Här avses alltså 

Kalmar och Öland tillsammans. Ange max fem. 

Ord  Antal 

Sommar  26 

Bron/Ölandsbron  25 

Ö   13 

Sol   12 

Hav    11 

Fotboll   8 

Semester  8 

Bad    7 

Camping   7 

Slott   7 

Studenter  7 

Vatten   7 

Kalmar FF  5 

Dialekt   4 

Fest    4 

Fint/vackert  4 

Kust   4 

Natur   4 

Småland  4 

Vet inte  4 

Öl   4 

Böda Sand  3 

Historia   3 

Kungafamiljen 3 

Söder    3 

Värme    3 
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Svar som förekom två gånger: 

Blåsigt, djurpark, glas, golf, Gotland, grönt, kallt/kyla, kan inte säga R, skärgård, 

sommarstäder, stränder. 

Svar som förekom en gång: 

Avlägset, borgar, Borgholm, brats, Byxelkrok, café, fars, färja, Färjestaden, gammal, gammal 

stad, gamla byggnader, Glasriket, Henrik Rydström, Kalmarunionen, Kameler, kargt, Kosta 

Boda, kullersten, kultur, lagom, lantis, landet, medeltid, midsommar, miljö, måleri, nära till 

hultsfred, platt, Pontuz Löfgren, raggare, restauranger, röd stuga, Salve, sand, segling, smidigt 

att ta sig mellan, småbutiker, småstad, snåla, sommarparadis, sten, Sverige, torg, trevligt, trist, 

trångsynthet, turist, väderkvarnar, öster, ölandstok. 

 

Hur mycket/lite förknippar du Kalmar och Öland med varandra? Gradera på skalan 1-5 

 

                                               Inte alls                                                    Mycket 

1.               2.             3.            4.              5.          Medelbetyg        Antal svar 

                                          42,5%      27,5%        15%      12,5%        2,5%              2,05                   80 

                                                   (34)          (22)           (12)       (10)            (2) 

 

 

 

 

 

 


