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Förord 

Magisteruppsatsen riktar sig främst till projektet Partnerskap Småland och i huvudsak projektets 

processledare, men kan även med fördel läsas av andra platsers varumärkesutvecklare och ledare som 

önskar fördjupa sin kunskap om implementeringsprocesser av gemensamma platsvarumärken. Läsaren 

får insikt i komplexiteten att varumärkesbygga gemensamma platsvarumärken, formulera ett 

styrdokument till processen och sedan implementera det med hjälp av ledarskap.  

 

Vi är nöjda med resultatet och har med stort intresse och engagemang genomfört studiens forskning. 

Vi önskar nu att studien kommer väl till hands vid det fortsatta arbetet kring 

implementeringsprocessen av den småländska varumärkesplattformen.   

 

Vi vill tacka respondenterna för skänkt tid, erfarenhet och kunskap samt vår handledare Olle Duhlin 

för hans tänkvärda infallsvinklar och givande resonemang. Vi vill även tacka Partnerskap Smålands 

projektledare Elisabeth Eriksson för visat engagemang. Tillsammans har vi gjort denna uppsats 

möjlig!  

 

 

Trevlig läsning!  

Linnéuniversitetet, Kalmar, 25 maj 2012 

 

 

----------------------------------  ---------------------------------- 

Lisa Engborg    Annemo Härnström  
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Sammanfattning 

Titel; Ledarskap vid implementering av ett gemensamt platsvarumärke 

 
Studiens problemformuleringar;  

Vilka är riskerna och konflikterna vid samverkan under ett gemensamt platsvarumärke? 

På vilket sätt kan ledarskapet struktureras och utövas för att underlätta genomslagskraften vid 

implementering av en gemensam platsvarumärkesplattform? 

Ämne; Magisteruppsats, 15 högskolepoäng  

Författare; Engborg, Lisa & Härnström, Annemo 

Handledare; Olle Duhlin  

Nyckelord; Platsvarumärkesbyggande, ledarskap, varumärkesplattform, platsvarumärke, 

samverkan, implementeringsprocess 

Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur ledarskapets struktur och utövande 

underlättar genomslagskraften vid implementeringen av en gemensam 

platsvarumärkesplattform. Förståelsen syftar till att ge rekommendationer till aktörer som 

leder implementeringsprocesser av ett gemensamt platsvarumärke, men specifikt till 

fallstudieprojektet Partnerskap Småland och deras implementeringsprocess av den 

småländska varumärkesplattformen.  

 

Studiens tillvägagångssätt för datainsamlingen utgår ifrån det hermeneutiska 

förhållningssättet med en kvalitativ metod och ett induktivt angreppssätt. Det empiriska 

materialet utgörs i huvudsak av åtta djupintervjuer, där en är projektledare och fem är 

processledare för den småländska varumärkesplattformens implementeringsprocess och de 

andra två är varumärkesutvecklare av platser. Empirin består även av en observation som 

genomfördes i anknytning till en workshop som är en del av implementeringsprocessen av 

den småländska varumärkesplattformen. Ambitionen var att observera projektdeltagarnas 

bemötande av implementeringsverktyget ”Smålandsspelet” och processledarnas utövande 

under workshopen. Vi fick även tillgång till dokumentet den småländska 

varumärkesplattformen, vilken vi behandlat och belyst de delar som var relevanta för just 

vår studies syfte och problemformulering.  

 

Djupintervjuerna, observationen och dokumentet har tolkats och bildat en empirisk helhet 

som sedan tillsammans med den teoretiska referensramen analyserats för att slutligen skapa 

studiens slutsats. För att öka genomslagskraften i implementeringsprocessen ska 

samverkan, platsvarumärkesplattformen och implementeringsprocessen ske i 

samstämmighet med varandra och utformas parallellt. Ledarskapets struktur och utövande 

underlättar skapandet av en samsyn genom att överbrygga, hantera och omsätta riskerna 

och konflikterna som uppkommer under ett gemensamt platsvarumärke. Ledarskapets 

utövande ska utgå ifrån visionären och coachen för att underlätta genomslagskraften i 

implementeringsprocessen av en gemensam platsvarumärkesplattform.   
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1. Inledning 

Kapitlet öppnar upp med en dialog kring platsers varumärkesbyggande samt klargörs 

ämnesområdets problematik för att sedan tydliggöra studiens avsikt. Ett avgränsningsavsnitt 

finns med för att tydliggöra undersökningsområdets bredd. 

1.1. Bakgrund 

Varje land, varje stad och varje region konkurrerar om varandras kunder, turister, boende 

och investerare, vilket har satt press på platsers attraktions- och konkurrenskraft. 

Konkurrenssituationen har alltid funnits, men den har blivit mer påtaglig i samband med 

samhällsutvecklingen (Hankinson, 2009). Spiekermann (2007) beskriver att varje dag tar 

människor beslut om vart de ska resa eller bosätta sig för framtiden. Oavsett om det sker 

medvetet eller omedvetet påverkar deras uppfattningar och intryck av platsen 

beslutsprocessen. Teorier inom området för marknadsföring och produkters 

varumärkesbyggande har i samband med detta utvecklats för att kunna tillämpas på platser 

och differentiera dem. Resultatet har blivit att ett nytt område inom marknadsföring har 

vuxit fram, kallat Place branding. Under paraplytermen förekommer även benämningar 

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

att fortsättningsvis använda oss av begreppet platsvarumärkesbyggande, vilket är vår egen 

översättning av Place branding.  

 

Enligt Moilanen & Rainisto (2009) syftade till en början varumärkesuppbyggande endast till 

att marknadsföra fysiska produkter såsom drycker och dagliga konsumentvaror. Det var inte 

förrän i början av 1990-talet som varumärkesbyggandet av tjänster och platser började 

praktiseras. Platsmarknadsföring hävdas ha sitt ursprung inom turistnäringen, då man insåg 

att en varumärkesbild hade märkbar inverkan på turisters uppfattningar om platser och 

därmed även deras beslutsprocesser. Idag har marknadsföringsbegreppet utökats från syftet 

att endast locka till sig utländska investerare och semesterbesökare till att innefatta ett 

bredare spektra såsom nya invånare, medarbetare och företagsturister. Platsers 

varumärkesbyggande är följaktligen en utvecklad form av platsmarknadsföring, där inte 

endast platsen marknadsförs, utan där även ett starkt varumärke etableras för platsen. 

Morgan, Pritchard & Pride (2006) framhåller att platsvarumärkesbyggande syftar till hur 

platsvarumärket definierar sig - hur platsen vill vara, synas och uppfattas för att attrahera 

kapital, turister, invånare, partnerskap och etableringar. En plats har allt att vinna på att 

skapa ett starkt varumärke, eftersom det kommer att ge många nya möjligheter för platsen. 

Utöver självskapade starka varumärken finns det städer och regioner som är mer okända 

och som måste kämpa för att skapa ett väletablerat varumärke, resonerar Tasci & Kozak 

(2006).  

 

Uppbyggandet av platsvarumärken från grunden kräver ett systematiskt arbete där mycket 

tid läggs på att positionera platser, nå ut till sin målgrupp och skapa ett grundläggande 

budskap som ska kommuniceras internt såväl som externt (Tasci & Kozak, 2006). Det 

systematiska arbetet återkopplas till komplexiteten att platser inte kan ses som en enda 

produkt, utan som en sammansättning av flera olika aspekter som tillsammans bildar en 

helhet, poängterar Morgan et al. (2006). Fan (2005) resonerar också kring komplexiteten i 
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helhetsperspektivet av platsvarumärkesbyggande. En plats representerar och omfattar 

associationer och uppfattningar om platsens landskap, naturresurser, människor, historia, 

kultur, språk, politiska - och ekonomiska system, sociala institutioner, infrastruktur och 

kända personer. Omfattningen av associationer gör processen att bygga upp och 

marknadsföra en plats som varumärke mer komplex och riskfylld, eftersom det är en helhet 

som ska kommuniceras och inte enskilda tjänster eller produkter. 

 

På grund av de olika associationer och uppfattningar som omger ett platsvarumärke skapas 

en komplexitet i att samverka platsens alla aktörer i en gemensam syn. Hatch & Schultz 

(2008) binder samman platsvarumärken med begreppet ”Corporate brands” eftersom det 

finns många aktörer med olika viljor och intentioner under platsvarumärken. Ett 

platsvarumärke står därför inte under en enskild persons makt, utan måste vårdas av ett helt 

samhälle med dess aktörer såsom boende, näringsliv och beslutsfattare. För att överbrygga 

och samordna aktörernas skilda motiv och viljor krävs ett partnerskap och Dinnie (2011) 

definierar termen som;  

 
“This is not your usual public-private partnership or a committee of wise men and women. This is 

a formal or informal body in which the key stakeholders jointly develop, create and lead the 

implementation of the brand of the place, under shared responsibility” (s. 43).  

 

Partnerskapet och samverkan bland aktörerna har oftast syftet att formulera gemensamma 

riktlinjer som varumärket kan utvecklas efter. Mårtenson (2009) framhäver att tydliga 

styrdokument och planeringsinstrument, såsom varumärkesplattformar, krävs som underlag 

för att uppnå struktur och enighet i strategier, kommunikationen, implementeringen samt 

ledningen. Plattformsanvändandet bidrar även till varumärkets aktualitet och relevans 

samtidigt som en helhet skapas i varumärkesbilden. Det blir även lättare att generera 

förståelse såväl internt som externt vid beslutsfattande när riktlinjer finns nedskrivna.  

 

När samverkan skapat ett styrdokument uppkommer komplexiteten i processen att 

implementera den bland platsens alla aktörer. Spjuth (2006) ser komplexiteten ur ett 

kommunperspektiv och poängterar att de flesta kommuner har en plan kring hur 

varumärket ska förmedlas, dock inga klara riktlinjer för hur denna plan ska implementeras. 

Moilanen & Rainisto (2009) resonerar också om implementeringsprocessen och påpekar att 

ett platsvarumärke som strategiskt implementeras blir, med stor sannolikhet, den mest 

centrala konkurrensfördelen för platsen. Varumärkesbyggandet och implementeringen av 

varumärkesplattformen bör ses som en investering som ger god avkastning om det lyckas. 

Avkastningen kan bestå av ökad attraktionskraft hos platsens företag, ökad turism, ökad 

export samt stärkt självkänsla hos invånarna, understryker de.  

 

För att implementera det strategiska styrdokumentet, varumärkesplattform, krävs 

ansvarsfördelning och ledarskap eftersom ledarskapet strategiskt driver processen framåt. 

Platser har insett att professionell hjälp i form av ledarskap behövs för att varumärka och 

marknadsföra platsens unika fördelar (Moilanen & Rainisto, 2009). Tidigare antog man att 

platsens beslutsfattare, såsom kommun, klarade av att hantera och leda processen internt. På 

senare tid har platser förstått komplexiteten i att samverka och implementera en gemensam 
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platsvarumärkesplattform. När personer utan inblick tar över ansvaret promotas endast 

platsen ur en förenklad synvinkel, istället för att utvecklas utefter kundens (boende, 

näringsliv, beslutsfattare och turister) behov. Kundanpassningen har bidragit till att en 

komplexare process uppstått, en process som förutsätter ledarskap för att kunna fungera, 

poängterar Moilanen & Rainisto (2009).   

1.1.2. Partnerskap Småland  

För att stärka det småländska varumärket och landskapet har EU-finansierade projektet 

Partnerskap Småland valt att utforma en gemensam småländsk varumärkesplattform i 

samverkan med Regionförbundet Kalmar län, AB Destination Småland i Kronobergs län 

samt Smålands turism AB i Jönköpings län. I arbetet med utformandet av 

varumärkesplattformen har Graffman företagsledning och utveckling AB anlitats och en 

projektledare tillsatts. Projektets målsättning är att Småland ska hamna högst upp på listan 

av tänkbara platser att besöka, driva företag på eller bosätta sig i. Eriksson1 framhåller att 

det är första gången någonsin som de tre småländska länen (Kalmar + Öland, Kronoberg & 

Jönköping) samlats kring ett gemensamt varumärke, där syftet är att ena varumärket och 

stärka Smålands turism, besöksnäring samt tillväxt. Fram tills nu har de tre länen arbetat 

länsvis vid turismsammanhang, vilket har gjort det småländska varumärket diffust. Eriksson 

tror att orsaken till att partnerskapet inte tidigare bildats grundar sig på politiska- och 

regiongränser som råder. Samhällsutvecklingen kräver att gränserna överbryggs så 

landskapet kan ses som en tydlig enhet, vilket troligtvis startade projektet. Projektet 

fokuserar på Smålands utveckling där delarna marknadsföring, kvalitetssäkring, 

exportmognad samt kompetensutveckling står i centrum, understryker Eriksson.  

 

Den småländska varumärkesplattformen innehåller landskapets vision, kärnvärden, 

positionering och löfte samt kan ses som ett styrdokument över framtida utvecklingen. Den 

gemensamma plattformen innehåller även målgruppsanpassade kommunikationsmedel som 

ska användas med Småland, det vill säga, alla tre länen som avsändare. Plattformen ska 

förena alla berörda aktörer i de tre länen (Kalmar, Kronoberg & Jönköping) genom att 

utveckla gemensamma stödstrategier och system för en långsiktig hållbar utveckling.  

 

Projektet är i skrivande stund aktuellt då en varumärkesplattform nyligen lanserats, dock är 

den grafiska profilen (varumärkets logotyp, färg, form, teckensnitt etc.) inte framarbetad 

ännu. Den delen presenteras inte förrän under Smålandsdagarna i september 2012, och när 

det sker kommer grafiska profilen samt varumärkesplattformen förädlas till en fullständig 

Brandbook. Brandbooken är en instruktionsbok och varumärkesmanual till alla som ska, kan 

och vill arbeta under det gemensamma varumärket Småland. Den ska fungera som riktlinjer 

och underlag kring hur det småländska varumärket ska kommuniceras och uppfattas av 

omvärlden, påpekar Eriksson.  

1.2. Problemdiskussion  

Bakgrunden bestående av platsvarumärkesbyggande och projektet Partnerskap Småland 

mynnar ut i en problemdiskussion där olika synsätt och svårigheter tas upp relaterade till 

komplexiteten av gemensamma platsvarumärken. Som beskrivits i bakgrunden är 

                                                           
1 Eriksson, Elisabeth, Projektledare Partnerskap Småland. Intervju 2012-04-10 
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platsvarumärkesbyggande en komplex process bestående utav åtskilliga svårigheter. 

Grundproblematiken kan hänvisas till att det finns en otydlighet i definitionen av ”plats” i 

begreppet platsvarumärkesbyggande, eftersom skiljelinjen mellan land, region och stad är 

otydlig, diskuterar Caldwell & Freire (2004). Varumärkesprocessen ser olika ut beroende på 

om varumärket är en stad, region eller ett land. De påpekar att länder generellt uppfattas 

utifrån vad platsen representerar och städer/regioner utifrån sin funktionalitet, vilket ännu 

en gång påvisar att platsvarumärkesbyggande är en komplex process. Bakgrunden öppnade 

upp en dialog om samverkan, platsens förutsättningar samt ledarskapet i 

implementeringsprocessen, som nu problematiseras i diskussionen nedan.  

 

Samverkan 

En plats finns till för alla, därför utgör platsens aktörer platsens identitet. En organisation 

kan således använda sig av en platsidentitet för att stärka sin egen image. Förlusten av 

platsens kontroll över sin egen image kan vara en nackdel, eftersom andra organisationer, 

aktörer, varumärken etc. kan ha en negativ inverkan på det gemensamma platsvarumärket 

(Fan, 2005). Platsens omfattning av aktörer och därmed åtskilliga undervarumärken och 

underprofiler, bidrar till att definieringen av ett gemensamt platsvarumärke blir svårt. 

Platsen utgörs bland annat av organisationer, offentlig verksamhet, turistmål, livsmiljö och 

kan även ses som en näringslivsarena, vilket skapar en dynamisk och svårhanterlig 

varumärkesprocess. Dessa åtskilliga aktörer har alla skilda motiv och drivkrafter för sitt 

agerande, vilket skapar en problematik i att nå en enad riktning kring 

varumärkesutvecklingen (Moilanen & Rainisto, 2009). Trots skilda motiv har flertalet 

platser tagit klivet från ensam är stark till enighet ger styrka, men hur lätt är egentligen 

klivet?  

 

Diskussionen kring platsvarumärkens åtskilliga aktörer och undervarumärken leder till en 

ägandekomplexitet, eftersom platsidentiteten inte ägs av platsen, diskuterar Fan (2005). 

Oftast ligger ansvaret för varumärkesbyggande för en plats hos den kommunala 

organisationen, ett regionalt näringslivsbolag eller liknande. Det bidrar till att det oftast är 

kommunen som ser sig själva som ägare till platsvarumärket. Har kommunen inte en stark 

politiskt enighet och tydlig förankring bland medarbetare, förtroendevalda och medborgare 

kommer genomslagskraften i varumärkesarbetet att minskas (Spjuth, 2006). Moilanen & 

Rainisto (2009) samt Hankinson (2009) diskuterar också att det är av störst vikt att både 

aktörer från kommunen/staten och näringslivet är med och bygger såväl som 

implementerar styrdokumentet varumärkesplattform. Varumärkesbyggandet av platser 

kräver därför stora resurser, tydliga riktlinjer att arbeta utefter samt ett starkt ledarskap, 

resonerar Fan (2005). Problematiken som då uppstår är hur platsvarumärkesutvecklare 

samordnar platsens resurser, samarbetar med platsens alla aktörer och finner en ansvarig 

som leder processen. Samverkan leder följaktligen fram till att riktlinjer utarbetas och ett 

styrdokument skapas. För att dokumentet ska skapa tillhörighet och stolthet bland 

samhällets aktörer krävs det att platsvarumärkesutvecklare tar hänsyn till platsens 

förutsättningar.   
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Platsens förutsättningar  

Platser, individer såväl som organisationer kan inte vara någon de inte är. Platser kan inte 

konstruera eller manipulera sin image, utan platsen måste bygga varumärket på det som 

redan finns tillgängligt som platsens förutsättningar (Moilanen & Rainisto, 2009). 

Imageskapande är ett traditionellt och välanvänt begrepp när det kommer till produkter och 

tjänster, men utifrån Moilanen & Rainisto (2009) kan vi urskilja att 

platsvarumärkesbyggande istället talar om imagefinnande. Skapandet ersätts med finnandet 

eftersom varumärkesbyggandet och platsmarknadsföring utgår ifrån platsens 

förutsättningar. Vill platsen förändra sin image uppstår en svårighet i att gå emot befintliga 

föreställningar, eftersom individer måste bearbeta bort den existerande synen och lära sig en 

ny. Det skapar en svår, lång och kostsam process (Morgan et al., 2006). Sammanbinder 

platsen inte sina förutsättningar såsom traditioner, historia, kända personer etc. med nytänk, 

blir implementeringsprocessen svårförankrad eftersom samhällets aktörer inte känner 

tillhörighet eller gemenskap med varumärkesplattformen. En förändringsprocess kan inte 

endast handla om nytänk, utan det måste finnas en förankring som aktörerna kan känna igen 

sig i. Det uppkommer därigenom en paradox mellan avvägningen av traditioner och nytänk 

vid platsvarumärkesbyggande, vilket komplicerar processen ytterligare. Problematiken som 

uppstår är hur platsen bemöter det Ren & Stilling Blichfeldt (2011) nämner som platsens 

förutsättningar. För att skapa en tydlig identitet och image måste hänsyn tas till vad platsen 

faktiskt erbjuder till skillnad från andra platser. Hur kan platsen samtidigt vara nytänkande 

och traditionell i platsvarumärkesbyggande och i synnerhet i styrdokumentets 

formulerande?  

 

Leda implementeringsprocessen 

Styrdokumentet som formulerats genom samverkan och partnerskap bland platsens aktörer, 

måste även implementeras för att få genomslagskraft. Hrebiniak (2006) diskuterar om 

komplexiteten att implementera en strategi, vilket kan tillämpas på 

implementeringsprocesser av ett styrdokument som en platsvarumärkesplattform. 

Vanligtvis grundar sig svårigheten på bristfällig kunskap hos såväl ledaren av 

implementeringsprocessen som samhällets aktörer. Det leder till att aktörernas engagemang 

och delaktighet förminskas. Det blir därav väsentligt för ledaren att ha rätt kompetens och 

anta en informerande roll i implementeringsprocessen för att möjliggöra implementeringen 

och skapa kunskap kring styrdokumentet. Använder inte ledaren sin position som ett 

spridningsverktyg, uppstår problematiken att implementeringsprocessen stagnerar. 

Kommunikation blir en förutsättning och då i synnerhet vid platsvarumärken där många 

aktörer och undervarumärken agerar under det gemensamma platsvarumärket. Desto fler 

individer som är inblandade i processen, desto större komplexitet i implementeringen 

(Tonnquist, 2010). När åtskilliga individer ska samverka är det svårt att undgå konflikter. 

Hur kan ledarskapets struktur och utövande avgöra kvaliteten och genomslagskraften av 

implementeringsprocessen?  

  

Kavaratzis & Ashworth (2005) diskuterar om skillnaden mellan platser och produkter. De 

anser, i motsättning mot Moilanen & Rainisto (2009), att platser kan ses som ”brandable 

products” eftersom platser besitter produktegenskaper såsom identitet, image och 
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positionering. Kavaratzis & Ashworth (2005) ser en risk när ledare uppmanas att använda 

produkters marknadsföringsmetoder i sitt arbete med platsvarumärkesbyggande, eftersom 

det bidrar till snabba och enkla lösningar i implementeringsprocessen. Att inte anpassa 

processmetoderna till kontexten skapar risker i varumärkesplattformens etablering.  

Konsulternas inflytande på utformningen av teorier, metoder och verktyg kan skapa 

problematik eftersom deras drivkrafter kan ifrågasättas i och med att de gynnas av den trend 

som råder. Hankinson (2009) samt Moilanen & Rainisto (2009) diskuterar att trots ökat 

intresse av platsvarumärkesbyggande, finns det relativt lite akademisk litteratur inom 

området. Det ökade intresset har lett till att platsvarumärkesbyggande blivit något av en 

trend och därför har konsultverksamheter expanderat inom området. Det leder till att en 

risk kan uppstå eftersom platsers varumärkesbyggande mestadels förlitas i händerna på 

utomstående konsulter, vilket kan försvåra varumärkesarbetet (Hankinson, 2009).  

 

Platsvarumärkesbyggande är som sagt en komplex process, men problemdiskussionen har i 

huvudsak behandlat diskussion om; att ta klivet från ensam är stark till enighet innefattar 

risker och konflikter. När beslut om samverkan tagits, uppstår problematiken att formulera 

ett styrdokument med balansen av nytänk och tradition. Utifrån styrdokumentet leds 

implementeringsprocessen och ledarskapets utövande är avgörande för processens 

genomslagskraft. Det är i denna diskussion uppsatsen kommer ta avstamp för att fortsätta 

driva vidare resonemanget utifrån problemformuleringen. 

1.3. Problemformulering 

– Vilka är riskerna och konflikterna vid samverkan under ett gemensamt platsvarumärke?  

– På vilket sätt kan ledarskapet struktureras och utövas för att underlätta genomslagskraften vid 

implementering av en gemensam platsvarumärkesplattform? 

 

1.4. Syfte  

Syftet är att förstå hur ledarskapets struktur och utövande underlättar genomslagskraften 

vid implementeringen av en gemensam platsvarumärkesplattform. Förståelsen syftar till att 

ge rekommendationer till aktörer som leder implementeringsprocesser av ett gemensamt 

platsvarumärke.  

1.5. Avgränsningar  

Som vi nämnt tidigare är endast den småländska varumärkesplattformen fullständig, därför 

innefattar inte studien den grafiska profilen. Vi har även avgränsat oss ifrån den 

gemensamma webbplattformen, som också är under framtagning i projektet Partnerskap 

Småland.  

 

Platsvarumärkesbyggande framställer vi i fyra steg, samverkan, varumärkesplattform, 

implementeringsprocess och ledarskap, vilket innebär att vi avgränsat studien till förstadiet 

och implementeringsstadiet. Vi undersökte således inte utvärdering och uppföljning. 

Anledningen bakom begränsningen grundade sig i att fallstudieprojektet i skrivande stund 

genomförde implementeringsprocessen.   
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2. Metod 

I följande kapitel framförs studiens metodologiska process och genomföranden samt 

argumentationen bakom valda arbetssätt. 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt  

Repstad (2007) framhåller två synsätt, positivism och hermeneutik. Den avgörande 

skillnaden mellan dessa två är att positivism har som syfte att förklara medan hermeneutik 

handlar mer om förståelse. Vi anser att positivism har en begränsad roll för vår forskning, 

då vi inte bedömer det möjligt eller sannolikt att individer reagerar likartat. För att kunna 

förstå hur respondenterna uppfattar och tolkar implementeringsprocessen, har vi valt att 

utgå ifrån en hermeneutisk syn på världen. Vi känner oss även bekväma med det 

hermeneutiska förhållningssättet då vår utbildning i huvudsak präglats av detta synsätt. 

Uppsatsens syfte hänvisar även till förståelse, vilket styrker vårt val av förhållningssätt. 

Hermeneutikern ser till skillnad ifrån positivisten helheten i forskningsproblemet, betonar 

Repstad (2008). Vi har försökt uppnå detta genom att först beakta respondenternas 

subjektiva åsikter, erfarenheter och kunskaper som sedan utgjorde den empiriska delen. 

Därefter skapade vi en förståelse av olika teoretikers synsätt genom att granska litteratur, 

vilket bildade den teoretiska delen. Helheten har sedan uppstått genom att analysera delarna 

för att få fram helheten i forskningsproblemet – ledarskapets struktur och utövande vid en 

genomslagskraftig implementeringsprocess av en gemensam platsvarumärkesplattform.  

2.2. Induktiv ansats  

Vi startade processen med att granska den småländska varumärkesplattformen. 

Problemformuleringen och syftet uppkom utifrån detta empiriska material, eftersom vi blev 

nyfikna på svårigheten i att leda implementeringen av en gemensam 

platsvarumärkesplattform. Inledningsfasen medförde ett induktivt angreppssätt som sedan 

styrde uppsatsens utförande. Samtlig insamlad empiri har inducerat (Andersen, 1998) 

teoretiska kategorier som sedan behandlats under teorikapitlet. Ur empirin tog vi ut fyra 

kategorier, samverkan, varumärkesplattform, implementeringsprocess och ledarskap som 

bildade uppsatsens fyra huvudrubriker genomgående i studien. Dessa fyra ansåg vi vara 

nödvändiga för diskussion kring ett gemensamt platsvarumärke och för att skapa förståelse 

av studiens frågeställningar. Teorikapitlet skiljer sig till viss del ifrån empirins rubricering, 

eftersom vi valt att lyfta fram avsnitt som kompletterar empirin för att kunna möjliggöra en 

djupare analys. Efter teorin och empirin framhålls ett analyskapitel där vår röst 

sammanbinder teoretikerna och respondenterna till en analyserande helhet.  

 

Valet av angreppssätt grundade sig i att forskningsområdet var ett debatterat ämne och en 

pågående process i Småland, därför föll det sig naturligt att starta utifrån den praktiska 

världen. Nyhetsvärdet i projektet Partnerskap Småland fångade vårt intresse och gav även 

uppsatsen en tydlig relevans. Resonemanget stärks av Ahrne & Svensson (2011) som 

framhåller induktiv ansats som passande vid forskning av ett realistiskt samt relativt 

outforskat objekt.  

 

Ahrne & Svensson (2011) framhåller kritiken mot den induktiva ansatsen som att forskarens 

förförståelse och betraktelsesätt äventyrar att färga analysen mer än vid deduktion. Det 
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finns därför en svårighet i forskarens objektivitet vid induktiv ansats, vilket kan påverka 

studiens trovärdighet. Vi utgick ifrån det hermeneutiska förhållningssättet, vilket innebar 

att subjektet spelade en central roll. Våra egna tankar, intryck, känslor, förförståelse och 

kunskap har medvetet influerat uppsatsen. Andersen (1998) styrker och påpekar att 

forskarens individualitet är en tillgång till upprätthållandet av en trovärdighet och inte ett 

hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Han betonar även omöjligheten i att vara 

värderingsfri och fullständigt lösgöra sig ifrån värderingar. Vi ansåg också att subjektivitet 

stärkte och gjorde uppsatsen originell samt innehållsrik. Istället för att vi utgick ifrån hur en 

objektiv verklighet ser ut, ställde vi frågan hur individen tolkar och skapar sin verklighet, 

eftersom vi studerade en dynamisk, samhällsvetenskaplig kontext och inte 

naturvetenskapliga teorier. Det hermeneutiska förhållningssättet är stark knuten till den 

induktiva ansatsen, framhåller Andersen (1998), vilket argumenterade för valen av 

förhållningssätt och angreppssätt.  

2.3. Kvalitativ metod  
Vi valde den kvalitativa inriktningen, eftersom syftet med uppsatsens var att skapa förståelse 

om hur ledarskapets struktur och utövande underlättar genomslagskraften vid 

implementeringen av en gemensam platsvarumärkesplattform.  Andersen (1998) beskriver 

kunskapssyftet i den kvalitativa metoden som att få ökad förståelse. Valet av den kvalitativa 

metoden har gett oss som forskare en djupare inblick i forskningsområdet – 

platsvarumärkesbyggande, jämförelsevis med om vi genomfört en kvantitativ studie. 

Åsikten grundade sig på att vi strävade efter en djupare förståelse och inte signifikans, utan 

snarare mönster, ett resonemang som Ahrne & Svensson (2011) styrker. För att nå den 

djupa förståelsen krävdes en närgångenhet till det studerade objektet. Uppsatsens närhet 

skapades genom strategiska val av respondenter, vilka presenteras under rubriken urval. 

Ytterligare en anledning till valet av den kvalitativa metoden var att vi i huvudsak berörde 

varumärkesidentitet som behandlar ledarskaps-, företags- och organisationsperspektivet. 

Hade vi istället berört image, där ett kundperspektiv dominerar, hade kanske en kvantitativ 

forskningsmetod varit att föredra.  

 

Andersen (1998) diskuterar om den kvalitativa metodiken som en kreativ och tolkande 

process som fokuserar på mjuka värden. Respondenterna har en heterogen sammansättning, 

det vill säga skilda bakgrunder och arbeten inom olika organisationer. Vi kunde av den 

orsaken inte analysera vårt empiriska material med positivistiska grundförutsättningar, utan 

vi behövde tolka insamlad information utifrån dess kontext. Vi var dock medvetna om den 

kritik som råder i att ge generaliserbara slutsatser vid användandet av en kvalitativ metod. 

Vi tog det i beaktande vid utformningen av slutsatskapitlet och vill påpeka att vi inte ger 

några allmänna slutsatser utifrån vår enskilda fallstudie. Vi presenterar istället en realistisk 

process som kan tillämpas på andra platser mer som en förebild och vägledning vid 

implementeringen av en gemensam platsvarumärkesplattform.  

 



  

14 

 

2.4. Empiriskt urval   

2.4.1. Fallstudie 

Vi ansåg det lämpligt att använda oss av en fallstudie i just den bemärkelsen att vi velat 

skapa en bättre förståelse för den dynamik som omger problemet vi undersökte. Vi ansåg att 

detta var det mest passande tillvägagångssättet, då vi på ett begränsat utrymme genom 

fallstudien kunde skildra en implementeringsprocess av en gemensam varumärkesplattform. 

Merriam (2010) framhåller fallstudie som en undersökning där forskaren söker en mer 

djupgående kunskap, vilket argumenterar för vår valda fallstudiemetod. Vi utförde en 

fallstudie av varumärket Småland i samband med projektet Partnerskap Småland. En 

anledning bakom fallstudieobjektet är att vår kärlek till Småland, vår hembygd, alltid varit 

stor och dess kulturarv samt historia har fascinerat oss sen första gången Emil i Lönneberga 

lästes i sagostunderna. Våra marknadsföringskunskaper från tidigare utbildning har också 

påverkat vår syn på landskapet vi kallar vårt hem, då vi sett en tydlig potential och unikhet i 

varumärket Småland. Fallstudieobjektet blev även intressant av anledningen att deras 

implementering av varumärkesplattformen skedde i skrivande stund. Intresset låg också i att 

det är flera underliggande platsvarumärken som ingår i Partnerskap Småland, vilket gjorde 

det möjligt att besvara vilka risker samt konflikter som är förknippade med att samverka 

under en gemensam varumärkesplattform. Fallstudien hjälpte oss fördjupa vår förståelse 

kring hur ledarskapets struktur och utövande kan underlätta genomslagskraften vid 

implementeringsprocessen av en gemensam platsvarumärkesplattform.  

 
Yin (2007) menar att kritiken som riktas mot kvalitativa forskningsmetoder, inklusive 

fallstudier, är resultatens svåra generaliseringsförmåga utöver den situation som framställs. 

En fallstudie är en studie av en enskild social enhet och har klara gränser, vilket innebär att 

när man samlar in data så blir antalet intervjuade eller observerade personer relativt litet. På 

grund av antalet anser kritiker att generaliseringen från fallstudier till andra miljöer är 

omöjlig. Yin (2007) framhåller dock att resultaten som man får utifrån en fallstudie ska 

generaliseras till teori och inte till populationer, vilket var vår studies avsikt. Studiens 

problemformuleringar innefattar inte Småland, eftersom Partnerskap Småland och deras 

gemensamma varumärkesplattform endast förtydligar frågeställningarna. Utelämnandet av 

Småland bidrar till att uppsatsens resultat i större utsträckning kan tillämpas av andra 

aktörer som leder platsvarumärkesbyggande. Vid fallstudier är statistiska begrepp 

oanvändbara, eftersom det inte är de statistiska kriterierna som spelar den största rollen när 

det gäller generaliserbarheten i resultaten. Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna 

som avgör bedömningen av generaliserbarheten.  

2.4.2. Respondenter  

Urvalet bottnar i att vi eftersökte respondenter med nuvarande eller tidigare ledande 

befattningar, eftersom uppsatsens syfte är att förstå hur ledarskapets struktur och utövande 

underlättar genomslagskraften vid implementeringen av en gemensam 

varumärkesplattform. Urvalet grundade sig även i respondenternas kunskaper och 

erfarenheter. När det kommer till att välja respondenter så ansåg vi att det bästa sättet var 

att använda sig av det som Trost (2010) kallar för ett snöbollsurval. Vi sökte först kontakt 

med huvudansvarig person för projektet Partnerskap Småland, Elisabeth Eriksson, för att 

sedan från henne komma vidare till ytterligare respondenter. Genom att ta hjälp av 
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respondenterna kan man öka chanserna för att få tag på relevanta personer, framhåller Trost 

(2010). Snöbollsurvalet hjälpte oss att komma vidare till personer med olika perspektiv, 

vilket gav oss förutsättningar för ett brett och kärnfullt urval. Motivet bakom samtliga 

respondenter var även deras tillgänglighet. Nedan följer en närmare presentation och 

argumentation kring respektive vald respondent utan inbördesordning.  

 

 Elisabeth Eriksson, projektledare för Partnerskap Småland.  

Eriksson har agerat som huvudkontakt på grund av hennes position och breda helhetssyn i 

projektet. Hennes engagemang och insikt om platsvarumärkesbyggande bidrog även till 

valet. Eriksson var nödvändig för att vi skulle kunna skapa oss en förståelse och närhet till 

Smålands varumärkesplattform.  

 

 Pernilla Klintberg, processledare Småland/press- och webbansvarig för Glasriket AB. 

Klintberg är turistekonom i botten med marknadsföring som huvudämne. Hon har arbetat 

på Visit Sweden i Hamburg och har därmed haft hela Sverige som turistmål, vilket gett 

studien en bredare helhetssyn.  

 

 Tuva Bojstedt, processledare Småland/Vd för Happi Företagsutveckling AB, Högsby.  

Bojstedt har en bred erfarenhet av att arbeta med marknadsföring, försäljning, 

konsultuppdrag och projektledning åt företag, organisationer och nätverk. Hon bestod med 

en fördjupad kunskapsbas genom hennes långa och kreativa engagemang inom bland annat 

turism och destinationsutveckling såväl regionalt, nationellt som internationellt.  

 

 Pepijn Klaassen, processledare Småland/VD Ork-idé för hållbarhet HB, Timmernabben.  

Klaassen har arbetat som konsult i stadsutveckling, miljö och näringslivet hos kommun, 

universitet, miljöstiftelse och även i Riksdagen. Numera arbetar han som planeringsarkitekt 

på Mönsterås kommun. Klaassen har en bred kunskap inom en rad kompetensområden som 

exempelvis stadsplanering, miljökvalitet, näringsliv, team leading, coachning, undervisning, 

design och formgivning, vilket gett vår studie intressanta infallsvinklar. Klaassen har en 

utländsk bakgrund, vilket vi såg som fördelsaktigt då det bidrog med ett omfångsrikare 

empiriskt underlag.   

 

 Maik Rohde, processledare Småland/driver Camping Hultsfred.  

Rohde bidrog med förståelse och kunskap kring implementeringsprocessen, lärkartan/ 

Smålandspelet samt workshopens utformning, eftersom vi valde att medverka i hans första 

workshop. Maik har invandrat till Småland från Tyskland, vilket gav en spännande syn på 

varumärket Småland. 

 

 Josefin Nilsson, processledare Småland/ affärsutvecklare Destination Småland AB. 

Nilsson har varit verksam inom Destination Småland i tre år och har en bakgrund inom 

turism och ekonomi. Hennes erfarenhet inom offentliga sektorn bidrog med en fördjupad 

kunskap inom samverkan vid platsvarumärken med dess åtskilliga konflikter och risker .  
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 Johan Graffman, VD vid Graffman företagsledning och utveckling AB, Stockholm.  

Graffman har erfarenheter om hur man driver processer för att utveckla platser, regioner, 

företag och organisationer. Graffman har bidragit med förståelse kring Smålands 

varumärkesutformning och implementeringsstrategi såväl som om samverkan och 

implementeringsprocesser i allmänhet.  

 

 Per Ekman, grundare och VD Tendensor AB, Kalmar.  

Ekman arbetar som rådgivare, processledare och utbildare när det gäller 

varumärkesbyggande för platser och publika aktörer. Han har lett en rad varumärkesprojekt 

över hela Sverige, vilket har gett studien ett utomstående och allmänt perspektiv. Han har 

inte någon anknytning till Partnerskap Småland. Ekman kompletterar därav Graffmans 

kunskaper samtidigt som han är opartisk i frågan av den orsaken att Tendensor inte anlitats 

av Partnerskap Småland. Ytterligare en aspekt till valet är att Tendensor är mer allmänt 

varumärkesorienterade till skillnad mot Graffman AB, som fokuserar mer på turismområdet.   

2.4.3. Datainsamling  

Yin (2007) påpekar att det finns sex viktiga typer av källor att använda sig av vid insamling 

av data - dokument, arkiv, intervjuer, direkt observation, deltagande observation samt 

fysiska artefakter. För att stärka trovärdigheten är det betydelsefullt att använda sig av 

minst två källor. Vi använde i huvudsak intervjuer, men även observation (workshop) och 

dokument (varumärkesplattformen) vid vår insamling.  

 

Andersen (1998) framhåller att djup och insikt om forskningsämnet vanligtvis uppnås 

genom intervjuer med ett mindre antal respondenter med god insyn inom ämnet och dess 

problematik. Argumentet gick i enlighet med vårt insamlingssätt av primärdata, då 

uppsatsens empiri i huvudsak bestod av djupgående kvalitativa intervjuer. Intervjuer av 

kvalitativ karaktär grundar sig i forskarens intresse att förstå andra individers erfarenheter 

utifrån deras perspektiv, fortsätter Andersen (1998). Ett mindre antal respondenter bidrog 

även till att vi fick möjlighet till en djupare insikt i respondentens miljö och därmed dennes 

svarsställningar. Intervjuerna utfördes i enlighet med den kvalitativa metoden samt även 

analyserats ur ett kvalitativt och tolkande perspektiv. Repstad (2007) påpekar att den 

fördjupade kunskapen underlättas genom att möjliggöra personliga möten med 

respondenterna, därför valde vi att utföra sju intervjuer av åtta som ett fysiskt möte. Vi 

kunde ställa följdfrågor vid oklarheter och följa upp intressanta synvinklar respondenten 

betonade, vilket skapade utförliga svar på frågeställningarna. Vi ansåg även att 

tillförlitligheten samt uppriktigheten i respondenternas svar ökade genom det fysiska mötet, 

vilket Trost (2010) styrker. Det bidrog även till att vi lättare kunde tolka respondentens 

svar såväl som dennes kroppsspråk och beteende, vilket underlättade en så 

överensstämmande återgivning som möjligt. Den intervjun som inte kunde genomföras som 

ett fysiskt möte, valde vi att istället ta via en telefonintervju. Telefonintervjuer är även 

snabba och praktiska, framhåller Trost (2010), vilket togs till hänsyn eftersom företaget 

(Graffman AB) befinner sig i Uppsala. Telefonintervjun pågick cirka en timma där en av 

intervjuarna ledde intervjun, medan den andra antecknade. Trost (2010) understryker att 

man kan gå miste om den omedvetna kommunikationen och då specifikt kroppsspråket, 

vilket kan försvåra tolkningsförmågan. För att minska möjligheten för feltolkningar valde vi 
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att efter sammanställningen skicka denna till respondenten för att kunna korrigera 

eventuella missförstånd. Vi mejlade även respondenten innan telefonintervjun genomfördes 

för att skapa ett förtroende genom att tydligt förklara syftet med intervjun och till vilket 

ändamål informationen kommer användas. När vi fått ett godkännande för ett 

intervjutillfälle mejlade vi även intervjufrågorna för att respondenten skulle kunna förbereda 

sig och vi åstadkom på så sätt fylligare skildringar kring svaren. Vi vill även framhålla den 

negativa aspekten då vi kan ha fått standardiserade svar på grund av möjligheten till 

förberedelse. Vi ansåg dock att förberedelsen bidrog till att respondenten fick tid att ta fram 

material och liknande för att kunna ge så utförliga svar som möjligt. Vi ansåg därav att 

fördelarna övervägde nackdelen. 

 

Intervjufrågorna utformades efter vad Repstad (2007) kallar fokuserade intervjuer. 

Intervjuformen innebar att respondenterna tilldelades öppna frågor relaterade till 

forskningsområdet. Öppna frågor ansågs som bra då vi hade en förförståelse kring 

varumärkesplattformar och varumärkesbyggande, vilket bidrog till att vi kunde resonera 

och föra ett givande samtal på liknande nivå som respondenterna. Vi anpassade teoretiska 

begrepp till mer allmängiltiga för att möta dem på deras nivå. Vi hävdar att man bör 

formulera språket i frågorna så att de passar respondenten. Vi ansåg därav att det var 

betydelsefullt att ta hänsyn till respondentens förkunskap och situation för att minimera 

risken för feltolkning. Vi valde att utforma tre olika intervjumallar(se bilaga 1-3) utefter 

projektledaren, processledare och platsvarumärkesutvecklare (Tendensor & Graffman). 

Trost (2010) framhåller att olika intervjuer kan ge olika resultat. Vi valde semistrukturerade 

intervjuer, vilket möjliggjorde ett rikt empiriskt underlag. Vid standardiserade intervjuer 

har intervjuaren liten frihet att exempelvis ändra om ordningsföljden på frågorna eller 

formuleringarna, vilket vi ansåg som problematiskt i vårt fall då väsentliga områden kunde 

ha utelämnats. Enligt Trost (2010) är semistrukturerade intervjumallar mer lämpade till att 

samla in mjuka data och därmed överensstämmande med våra tidigare metodval.  

 

Intervjuarens skicklighet under intervjun kan ses som en svårighet, då denne måste kunna 

lyssna, tolka svaren samt ställa följdfrågor, framhåller Andersen (1998). Vi tog hänsyn till 

detta och försökte skapa förtroendeingivande intervjuer och vi lät även respondenterna välja 

plats för intervjun, vilket ökade deras bekvämlighet. Vi valde också att spela in samtliga 

personliga intervjuer med en diktafon för att möjliggöra en korrekt återgivning vid 

transkriberandet av respondenternas svar. Vi informerade respondenterna om inspelningen 

samt materialets syfte och användning för att inge ett förtroende hos respondenterna och 

skapa en trygg intervjumiljö.  Omedelbart efter våra intervjuer sammanställde och 

bearbetade vi de delar som var relevanta. Vi sände även tillbaka sammanställningen av 

intervjuerna till respondenterna för godkännande. Vi ansåg att detta ökade tillförlitligheten 

och gav ett ärligt intryck i uppsatsen. Det var även av betydelse ur ett etiskt perspektiv av 

respekt till respondenterna. De transkriberade intervjuerna redovisas inte i bifogade bilagor, 

eftersom materialet är sammanställt till ett sammanhang under empirikapitlet.   

 

För att stärka empiriinsamlingen och respondenternas kunskap valde vi att även använda 

oss av observation som insamlingsverktyg. Observationen bestod av att vi var med på en 

workshop med ett trettiotal projektdeltagare som processledaren Maik Rohde genomförde 
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den 9 maj 2012 i Hultsfred kommun. Syftet med workshopen var att presentera den 

småländska varumärkesplattformen för Hultsfreds kommun och dess beslutsfattare samt 

turismaktörer i närområdet. Efter informationstillfället spelades även 

implementeringsverktyget ”Smålandsspelet” för att skapa diskussion och engagemang kring 

det gemensamma varumärket. Vi observerade projektdeltagarna under spelet för att se 

bemötandet av varumärkesplattformen och vilka konflikter och frågetecken som uppstod. Vi 

observerade även Maik i sin position som ledare för att se om och hur han underlättar 

implementeringsprocessen och dess genomslagskraft. Vi använde oss av det Bryman & Bell 

(2005) framställer som ”direkt iakttagande observation”, eftersom vi observerar bemötandet 

”direkt” utan att exempelvis dela ut en enkät. ”Iakttagande” i den bemärkelsen att 

projektdeltagarna var medvetna om att de blev observerade under workshopen. 

Utformningen på observationen kan kritiseras eftersom deltagarna är medvetna om att de 

blir observerade och uppför sig onaturligt samt förutseende. Detta försökte vi motverka 

genom att först presentera oss och vårt syfte samt besitta en balans mellan passivitet och 

rörelse under workshopen. Vi försökte samtidigt följa rytmen under workshopen, 

exempelvis fikade deltagarna så fikade även vi eller var det en livlig diskussion vid ett av 

borden gick vi dit och lyssnade. Observationen var ostrukturerad till sin karaktär då vi på 

plats antecknade observationens utfall.  Flexibilitet ökar sannolikheten att observatören 

upptäcker oväntade teman och frågeställningar, poängterar Bryman & Bell (2005). 

Resonemanget styrker den insamlade empirin genom att delge andra infallsvinklar som 

annars kanske hade tappats i de kvalitativa intervjuerna. Genom observationer får 

observatören även en djupare förståelse kring det som observeras, eftersom beteende och 

andra underförstådda signaler uppmärksammas, betonar Bryman & Bell (2005). Valet av 

observationsmetod anser vi kompletterade de kvalitativa intervjuerna som i första hand 

byggde på verbal kommunikation.  

 

Vi mottog dokumentet den ”Småländska varumärkesplattformen 2012” från Partnerskap 

Småland, gällande deras kärnvärden, identitet och implementeringsprocess, vilka de mest 

relevanta delar redovisas i empirin. Användningen av ytterligare ett insamlingssätt bidrog 

till att studiens empiriska material hade de rätta förutsättningarna för att leverera ett 

tillförlitligt resultat.  

2.5. Teoretiskt urval  

Andersen (1998) framhåller att sekundärdata består av redan framtagen data, publicerad vid 

ett annat tillfälle och för ett annat syfte. Uppsatsens sekundärdata är litteratur, 

internetkällor samt vetenskapliga artiklar och det är dessa data vi använde oss av under 

studiens gång. Andersen (1998) påvisar att det är väsentligt att vara källkritisk till redan 

befintliga data, därför försökte vi vara litteraturkritiska och använde så pålitliga källor som 

möjligt. För att påvisa trovärdigheten och äktheten i källorna använde vi oss av 

väletablerade och aktuella artiklar samt litteratur. Aktualiteten har vi återgett till litteratur 

samt vetenskapliga artiklar som inte är äldre än år 1998, vilket vi ansåg ökade uppsatsens 

relevans. Väletablerade källor för oss var att utgå ifrån författarnas titel, kunskapsområde 

och verk som vi ansåg var till användning för vår studie.  

 

Vid insamling av vetenskapliga artiklar använde vi främst databasen Google Scholar, men 

även databasen OneSearch beta. Vi började med sökord som var relaterade till 
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forskningsområdet platsvarumärkesbyggande, dess implementeringsprocess samt ledarskap. 

Ytterligare sökord som användes var bland annat Place branding, ledarskap, 

implementeringsprocess, paraply varumärke, Corporate brand, partnerskap/gemensam, 

varumärkesplattform, image och processer för att göra en så fullständig sökning som 

möjligt. Kombinationer av dessa sökord användes även. Vi brukade även sökord utifrån de 

teorier inom varumärkesbyggande som vi ansett passa problemområdet, och teorier som 

dykt upp i tidigare forskning såsom umbrella branding, brand identity, brand management 

etc. Som vi nämnt tidigare kan begreppet Place branding ses som en paraplyterm där det 

även förekommer benämningar såsom destination branding, city branding, region branding 

och nation branding. Vi tog även detta till oss vid sökning av litteratur och vetenskapliga 

artiklar. När vi hittade författare av betydelse inom vissa områden gjorde vi även sökningar 

efter olika författares verk. Vi gjorde även direkta sökningar på specifika artiklar som funnits 

i referenslistan på andra artiklar.  

2.7. Vetenskaplig kvalité  

Då vår studie är av kvalitativ art använde vi oss av sanningskriterierna som Bryman & Bell 

(2005) nämner som trovärdighet och äkthet. Trovärdighet är uppdelad i fyra mindre 

kategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Äkthet är sorterad 

under fem kategorier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet.  

 

2.7.1. Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet i en studie motsvaras av intern validitet, menar Bryman & Bell (2005), vilket 

återkopplas till giltigheten av påståenden i studien. Uppsatsen är gjord av oss och vid de 

tillfällen annat material, skriven av andra författare, använts har dessa refererats till såväl i 

text som i källförteckning. Vi valde att formulera en ingress vid varje kapitel samt vid 

anslutning till varje huvudrubrik under kapitlen empiri och teori, vilket vi ansåg ökade 

tillförlitligheten eftersom det visade på vår förståelse till varför vi tagit fram det som komma 

skall under rubriken. Vi avstämde de transkriberade intervjuerna med respondenterna, 

vilket bidrog till att vi lyckades hålla en tillförlitlighet på det empiriska materialet. 

Naturligtvis fanns det variabler som kan ha påverkat respondentens svar såsom 

felformulerade frågor, missförstånd etc. och vi vill därför påpeka att uppsatsen inte 

framställer en absolut sanning. Kvalitativa intervjuer fokuserar som sagt på respondentens 

subjektiva historia och vi försökte öka tillförlitligheten genom att intervjua fler 

respondenter för att underlätta mönsterseendet. Vi var medvetna om verklighetens 

komplexitet samt dess mångfald av tolkningar och kan därmed inte garantera den 

fullständiga tillförlitligheten i undersökningen. Vi presenterade även respondenterna 

grundligt och deras kunskapsområde samt vad de specifikt tillförde till uppsatsen, vilket vi 

ansåg var ett bra sätt att öka tillförlitligheten genom. Vi vill reservera oss emot 

tillförlitligheten i observationen, eftersom vi endast medverkade under en workshop. Vi hade 

gärna medverkat på flera workshops, men det var inte genomförbart eftersom studien hade 

en tidsbegränsning. Det var heller inga fler workshops planerade förrän månader efter 

studiens avslut. Uppsatsens tillförlitlighet förstärktes även av att vi kontinuerligt hade 

opponenter som läste och kommenterade vår studie. Utöver opponeringstillfällena hade vi 

även en nära kontakt med handledaren som ständigt ställde oss mot väggen och hjälpte oss 

förbättra studiens kvalité såväl som tillförlitlighet.  
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2.7.2. Överförbarhet  
Att en studie är överförbar innebär att dess resultat går att bruka i andra sammanhang, 

påpekar Bryman & Bell (2005). Överförbarheten ökades genom vår detaljerade 

metodbeskrivning. Genom hela processens gång försökte vi motivera och förklara vår 

forskning samt dess innehavande moment för att underlätta uppsatsens överförbarhet. 

Andra platsvarumärken kan kopiera stegen i studien och på så sätt omsätta det vi kommit 

fram till och förbättra deras platsvarumärkesbyggande.  

 

2.7.3. Pålitlighet  
Pålitlighet syftar till att studien vid ett annat tillfälle skulle få samma resultat, framhåller 

Bryman & Bell (2005). Vi var kluvna till författarnas resonemang, då vi förlitade oss på 

respondenternas subjektiva åsikter och historier, vilket kan komplicera framtagandet av ett 

exakt resultat i en annan studie. I och med att denna uppsats studerade en pågående process 

gör det att tidpunkten för studien spelat en stor roll för det uppnådda resultatet. Det innebär 

att en studie som görs vid en annan tidpunkt troligtvis inte kommer få samma resultat.  

 

2.7.4. Konfirmering  
Konfirmering syftar till forskarens objektivitet, betonar Bryman & Bell (2005). Vi har 

tidigare nämnt att våra egna värderingar och tolkningar utgjorde en stor del av uppsatsen, 

vilket också författarna understryker som oundvikligt. Rumpnissarnas kända uttryck i Ronja 

Rövardotter - ”Voffor gör ho på detta viset?” har varit ett ständigt inslag och motto i 

uppsatsens arbetsprocess. Vi ställde kunskapens förutsägbarhet mot rumpnissarnas 

frågvishet, genom att ständigt fråga varför, vilket bidrog till att förhindra förutsägbarheten i 

forskningsprocessen. Vi ifrågasatte även varandras åsikter, opponenternas såväl som 

handledarens och förde en dialog där ordet varför varit centralt.  

 

2.7.5. Rättvis bild 
Den rättvisa bilden syftar, enligt Bryman & Bell (2005), till om empirin i forskningen ger en 

rättvis bild av respondentens åsikt. Genom användandet av tre empiriska 

insamlingsmetoder, intervju, observation och dokument, ökade vi möjligheten för att 

framställa en rättvis bild av respondenternas kunskap. Specifikt blandningen av intervjuer 

och observationer gav oss en djupare förståelse av forskningsområdet. Under intervjuer 

använde vi oss av diktafon och transkribering, vilket bidrog till att vi haft de bästa 

förutsättningarna att ge en rättvis bild av respondenternas kunskap.  

 

2.7.6. Ontologisk autenticitet  
Den ontologiska autenticiteten syftar till, enligt Bryman & Bell (2005), om studien hjälper 

respondenterna att förstå sin sociala verklighet bättre. Vi vill påstå att samtliga 

respondenter kan ta hjälp av denna studie för att förstå vilka konflikter och risker som kan 

förekomma med att samverka under ett gemensamt platsvarumärke. Ledarskapets utövande 

vid implementeringsprocesser kan de även med fördel nyttja i sitt kommande 

varumärkesarbete. Andra ledaraktörer inom platsvarumärkesbyggande kan även öka sin 

förståelse för samverkan, implementering och ledarskap genom denna studie.  

 

2.7.7. Pedagogisk autenticitet   
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Bryman & Bell (2005) påpekar att den pedagogiska autenticiteten innebär att 

respondenterna får ta del av andra personers uppfattningar i samma miljö, vilket leder till en 

tydligare bild av miljön för respondenterna. Vi vill hävda att respondenterna fick en klarare 

bild av risker, konflikter och genomslagskraft när det kommer till gemensamma 

platsvarumärken, eftersom vi hade en bredd av olika respondenter. Både de som arbetar tätt 

med den småländska varumärkesplattformen och andra som arbetat med liknande fall.  

 

2.7.8. Katalytisk autenticitet  
Katalytisk autenticitet är uppnådd ifall de som medverkat i studien kan förändra sin 

situation, framhåller Bryman & Bell (2005). På grund av att vi genomförde studien precis i 

skedet när implementeringsprocessen startat, tror vi att respondenterna, då specifikt 

processledarna, kan påverka och förändra situationen de är i och kommande situationer. Vi 

upplyste dem om risker och konflikter kring en implementeringsprocess av en gemensam 

varumärkesplattform. När studien är klar är det fortfarande många processledare som inte 

satt igång med deras implementering på deras utvalda plats, vilket gör att de vidare kan dra 

nytta av studiens resultat.  

 

2.7.9. Taktisk autenticitet  
Vi anser att denna studie har lett till att respondenterna fått möjlighet till att vidta de 

återgärder som behövs för att underlätta sin implementeringsprocess av en plats 

varumärkesplattform, vilket Bryman & Bell (2005) framhäver som taktisk autenticitet. Att 

studien är genomförd i detta skede gör det lättare för respondenterna att ta till sig resultatet 

och förändra samt förbättra det som behövs för en genomslagskraftig implementering.   
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4. Teori 

Kapitlet framhåller en teoretisk referensram med fyra centrala delar grundade på det 

empiriska materialet. Delarna behandlar det strategiska styrdokumentet varumärkesplattform, 

dess implementeringsprocess där samverkan står i fokus. Slutligen belyses även ledarskapets 

struktur och utövande i implementeringsprocessen av en gemensam platsvarumärkesplattform. 

4.1. Samverkan under ett gemensamt platsvarumärke 

För att möjliggöra fördjupad förståelse kan vi inte undgå att ta upp samverkan som en central 

del, eftersom ett gemensamt platsvarumärke innefattar åtskilliga aktörer och 

undervarumärken. Avsnittet är betydande för att skapa förståelse kring vilka konflikter och 

risker som kan förekomma med samverkan och vid partnerskapsbildande.  

 

Platsvarumärken skiljer sig ifrån andra varumärkeskonstruktioner, menar Moilanen & 

Rainisto (2009), eftersom det bygger på ett kollektivt nätverk med ett gemensamt ägande av 

varumärket. En plats är en serie av produkter, tjänster, aktörer samt fysiska aspekter hos 

platsen, vilket gör att platsvarumärken består av en komplex och multidimensionell entitet. 

Komplexiteten ligger i att de platsvarumärken som verkar under det gemensamma 

övergripande varumärket kan ha olika målsättning, värdegrund och prioriteringar. Dinnie 

(2011) och Morgan et al. (2006) fortsätter diskussionen och framhåller att ju fler 

marknadsförbara komponenter en plats har, desto fler risker och konflikter kan uppstå vid 

utvecklandet av ett hållbart och gemensamt accepterat platsvarumärke. Den största 

problematiken vid samverkan återkopplas till samordningen av ledningsstrukturer, 

regelverk, finansiella villkor, verksamhetsansvar, professionell kompetens och kulturella 

normer mellan det gemensamma varumärket och undervarumärken, resonerar Jensen, 

Johansson & Löfström (2007). För att öka samverkan är det betydelsefullt att projektet har 

en finansiell grund, ett definierat gemensamt ansvar och en bestämd kompetensöverföring. 

Det är också av vikt att skapa distinktioner för vad samverkan ska betyda för alla inblandade 

aktörer, understryker de. För att möjliggöra det krävs det att aktörerna ser varandra som 

jämlikar och ha en ömsesidig respekt för den andres åsikter såväl som målsättningar 

(Dinnie, 2011).   

 

Hankinson (2009) liknar platsvarumärken vid nätverksvarumärke, där platsens aktörer 

förkroppsligar varumärket. Gemensamt i nästan alla platsprojekt är att de bygger på 

samverkan och partnerskap mellan ett flertal aktörer. Tasci & Kozak (2006) beskriver 

svårigheten att samarbeta samtidigt som aktörerna ser varandra som konkurrenter. 

Aktörerna förvandlas därmed från konkurrenter till partners som arbetar för ömsesidig 

nytta, sida vid sida. Jensen et al. (2007) påpekar att det är svårt att få till ett gemensamt 

handlande, eftersom konkurrenssituationen bidrar till att aktörerna har en tendens att hellre 

bevaka varandra än att samverka. Ännu en konflikt som kan uppstå vid samverkan är en 

invecklad relation mellan uppdragsgivare och projekt. Uppdragsgivaren kan innefatta olika 

beslutfattningsnivåer, såsom den politiska nivån och verksamhetsansvarig chef, vilket kan 

komplicera samverkan ytterligare (Jensen et al., 2007). Dinnie (2011) resonerar också kring 

svaga relationer mellan platsens aktörer som kanske den största orsaken till uppkomsten av 

svårigheter vid platsvarumärkesbyggande. Platsens kommun uppfattar ofta sig själva som 
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ägare till platsvarumärket och ser därför först till sina egna motiv, vilket gör att andra 

aktörer känner sig utanför och bortsedda. Risken finns att varumärket då endast lever hos de 

politiska makthavarna och varumärkeskonsulterna som utvecklat varumärkesplattformen. 

Exkluderas en aktör från deltagande, tappar denne lätt sitt engagemang och istället väljer 

att själv definiera platsvarumärket, vilket bidrar till åtskilliga identiteter under ett och 

samma varumärke. Spjuth (2006) beskriver att samtliga varumärken och aktörer under det 

gemensamma platsvarumärket bidrar, genom sitt uppträdande och sina handlingar, till hur 

varumärket kommer att uppfattas. Ur ”Corporate brand” synvinkeln framhåller Hatch & 

Schultz (2008) att platsens samtliga aktörer påverkar och påverkas av det gemensamma 

platsvarumärket. En omständighet som spelar in är de många svårkontrollerade faktorerna i 

ett gemensamt platsvarumärke som snabbt kan vända och göra aktörer upprörda. Konflikter 

som uppstår kan ha att göra med exempelvis vilka av samhällets aktörer som ska ingå i 

partnerskapet, politiska utspel eller makthavare som gör bort sig. Spjuth (2006) samt Hatch 

& Schultz (2008) är båda av åsikten att konflikterna inte bara påverkar den enskilde aktören 

som gör misstaget, utan tilläggs även till omvärldens samlade bild av varumärket. Risken 

finnas att det medför ödesdigra konsekvenser för platsen och dess image.  

 

För att bygga samt etablera ett starkt varumärke för en plats krävs det integration, 

samarbete och koordinering, eftersom ett platsvarumärke påverkar och påverkas av många 

olika områden. Platsvarumärken ska kunna locka investeringar och företag, gynna turism, 

offentlig diplomati, förstärka landets export, men även stärka landets identitet samt skapa en 

nationell och positiv självbild (Moilanen & Rainisto, 2009). Partnerskapets aktörer behöver 

lägga ihop sina resurser och arbeta tillsammans för att platsvarumärken ska utvecklas till sin 

fulla potential. Om inte de lokala myndigheterna samarbetar med övriga aktörer, speciellt i 

den privata sektorn, fallerar den positiva effekten av att agera under ett gemensamt 

platsvarumärke, påpekar Hankinson (2009).  Svårigheten ligger dock i att uppnå fördelar för 

alla inblandade parter och samtidigt ha en ömsesidig förståelse för varandra. Risken kan 

överbryggas genom att föra en kontinuerlig dialog. Sker inte detta finns det en tydlig risk 

att resultatet blir kontraproduktivt, understryker han. Den ömsesidiga förståelsen kan 

uppnås ifall de inblandade parterna släpper sina egna, kortsiktiga intressen och förmår se 

vad en samverkan kan åstadkomma i det långa loppet. Spjuth (2006) betonar att processen 

kring platsvarumärkesbyggande kan upplevas som luddigt av de inblandade aktörerna. Det 

finns en risk att aktörerna inte förstår vad en samverkan kan leda till, eftersom de kan ha 

svårt att visualisera vad slutresultatet kommer medföra. Hankinson (2009) framhåller 

lösningen som skapandet av engagemang för arbetet samt förståelsen och acceptansen för 

samverkans kraftfulla genomslagskraft jämförelsevis med enskilt arbete. Spjuth (2006)  är av 

annan åsikt då hon ser en svårighet att engagera varje enskild intressent i det gemensamma 

platsvarumärket. Engagemanget kan fallera när risken finns att vissa undervarumärken kan 

komma att styra processen och därmed endast se till sin egen fördel. Hankinson (2009) 

poängterar att det finns en svårighet när regioner med åtskilliga platsvarumärken 

samverkar, eftersom en del platser och aktörer bli orättvist behandlade. Konflikten som 

uppstår är att undervarumärken med de bästa förutsättningarna får mest utrymme i det 

gemensamma platsvarumärket. Ett tydligt exempel är vid marknadsföring där oftast det 

mest väletablerade varumärket får störst uppmärksamhet och plats.  
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4.2. Platsvarumärkesplattform 

Samverkans syfte är att bilda en gemensam och strategisk platsvarumärkesplattform. Vilka 

delar som ingår i en varumärkesplattform skiljer sig mycket åt, både i teorin och i praktiken. 

Vi har valt att formulera varumärkesplattformen utifrån fyra komponenter - vision, 

kärnvärde, positionering och löfte. Varumärkesplattformens komponenter presenteras eftersom 

varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument i implementeringsprocessen. Varje 

enskild komponent i plattformen framhålls för att fördjupa förståelsen hur varje del kan 

underlätta såväl ledarskapet som implementeringsprocessen vid ett gemensamt 

platsvarumärke.   

 

Mårtenson (2009) förklarar att organisationers strategiska planering kring varumärken 

oftast utgår ifrån varumärkesplattformen. Plattformen skapar en formulerad helhet kring 

varumärket, vilket minskar eventuell förvirring såväl internt som externt vid 

implementeringsprocesser. Spjuth (2006) belyser dock risken att platsers 

varumärkesplattsformar många gånger slutar i självklarheter och liknar varandra, istället 

för att särskilja och differentiera platsen. Dinnie (2011) konstaterar att platser är 

mångfacetterade, vilket gör det svårt att kapsla in hela landskapet i en gemensam 

varumärkesplattform. Det finns även en svårighet i bortvalet av delar av plattformen som är 

mindre attraktiva. En tydlig ledarroll och ansvarigt organ som väljer ut och definierar 

relevanta värden, sett både ur den externa såväl som den interna synvinkeln, underlättar 

bortvalen. Trots många risker och konflikter i varumärkesbyggandet av platser, ser Dinnie 

(2011) valet att inte aktivt varumärka sin plats, som den största risken. Definierar inte 

platsen sin identitet kommer den preciseras genom stereotyper och myter, vilket oftast är 

negativt för platsens attraktions- och konkurrenskraft.  

4.2.1. Vision  

Morgan et al. (2006) beskriver risken i att många platser inte har någon uttalad vision att 

arbeta samt leda utefter.  Visionen är den idealiserade bilden varumärket strävar efter. Det 

är grunden som behövs för att veta vilket håll varumärket ska röra sig mot och på så sätt få 

mindre problem i framtiden, understryker de. En väl genomtänkt och förankrad vision ger 

ett ramverk för ledarskap och beslutsfattande, eftersom visionen enar intressenter och 

makthavare i en gemensam syn. Visionen förhindrar också att varumärket slits itu av 

aktörer som styr i olika riktningar. Ek och Hultman (2007) förklarar visionen som förmågan 

att staka ut en klar riktning som människor kan förstå, ta till sig och följa. Finns inte 

visionen kan svårigheter uppstå för varumärket att skapa tillväxt och konkurrenskraft på 

marknaden, eftersom riktlinjer saknas. En ledare kan heller inte leda platsvarumärket och 

aktörerna ifall visionen, grundstenen, fallerar. För att öka genomslagskraften vid 

implementeringsprocessen, underlätta ledarskapet av processen och minska konflikter, bör 

visionen vara unik för just den platsen och överensstämma med de största aktörernas 

visioner. Dinnie (2011) påpekar att den gemensamma visionen bör vara av högre rang än 

aktörens enskilda. Implementeringsprocessens genomslagskraft kan minska ifall visionen är 

felformulerad eller inte genomsyrar hela processen, poängterar han.  

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Styrdokument&action=edit&redlink=1
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4.2.2. Kärnvärden 

Morgan et al. (2006) förklarar kärnvärde som ett centralt begrepp i samband med 

varumärkesbyggande, eftersom de står för varumärkets långsiktigt, uthålliga och primära 

konkurrensfördel. Caldwell & Freire (2004) är av en annan åsikt och menar att det är mycket 

riskfullt att vara konkurrenskraftig när det gäller kärnvärden. Värdena ligger snarare som 

en strategisk grund till det fortsatta arbetet med varumärkesplattformen, där visionen samt 

positioneringen ska vara unik och svårimiterad. Ek & Hultman (2007) framhåller däremot 

kärnvärden utifrån en plats perspektiv och avser deras användande som inramning av 

regionen i en mer generell bemärkelse, där värdet får stå för ett samlat uttryck av vad 

platsen står för. Spjuth (2006) beskriver att kärnvärden bör vara skräddarsydda efter 

platsens utmärkande kvaliteter och inte uppenbart självklara, för att underlätta 

varumärkesplattformens implementeringsprocess såväl som dennes genomslagskraft bland 

platsens aktörer.  

4.2.3. Varumärkespositionering 

Mårtenson (2009) framhåller att positionering är den plats varumärket vill ta i individens 

medvetande, det vill säga hur ett varumärke önska uppfattas och vad det vill associeras med. 

Risken som uppstår när positioneringen inte är inpräglad i aktörernas medvetande är att 

platsvarumärket och dess fördelar inte framstår som självklara för individen (Morgan et al., 

2006). Det finns även en risk ifall ledaren av implementeringsprocessen inte är införstådd 

med vad platsen vill och ska associeras med. Konflikten som uppstår är att ledarens roll som 

meningsskapare försvåras, eftersom varken ledaren eller de ledda vet meningen bakom 

arbetet, poängterar de. För att skapa mening och förståelse som ledare, måste 

positioneringen kunna uttryckas i ord, en mening eller i en bild (Spjuth, 2006).  

 

Uggla (2006) nämner begreppet sampositionering som när flera varumärken gemensamt 

skapar en intressantare och starkare differentiering än enskilt. Sampositionering blir därför 

en effektiv strategi att applicera på platsvarumärken. Vid sampositionering försöker oftast 

varumärkena uppnå ”spill - over” – effekter dem emellan, exempelvis att positiva 

associationer ska sprida sig från ett märke till ett annat. Tyvärr kan ”spill over” också 

innefatta en risk då ett varumärke kan ha en redan etablerad negativ image. Effekten av 

sampositionering blir att varumärkena upplevs annorlunda när de verkar under ett 

gemensamt varumärke. ”Free rider” risken finns dock, vilket innebär att vissa varumärken 

åker snålskjuts på andra varumärken. Problemet kan givetvis medföra konflikter i det 

gemensamma övergripande varumärkets uppfattning. Det gemensamma varumärket tappar 

därmed kontrollen över sitt eget varumärke, vilket kan förvilla differentieringen av 

varumärket, understryker Uggla.  

4.2.4. Varumärkeslöfte 

Varumärkeslöftet är det varumärket lovar att leverera och vad individen har att förvänta sig 

(Mårtenson, 2009). Det gäller sedan att på ett tydligt sätt gestalta, visualisera och 

dramatisera löftet i kommunikationen, ledarskapet samt under implementeringsprocessen, 

menar Spjuth (2006). För att minska risken för vilseledande och motstridiga löften, framför 

allt vid platsvarumärken, krävs tydlig samordning av alla aktörer och deras 

undervarumärken. När platsen involverar alla aktörer blir även löftet mer nytänkande och 
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unikt. Ledarens samordning underlättar genomslagskraften vid implementeringsprocessen, 

eftersom ett enhetligt löfte genererar tydligt fokus (Ren & Stilling Blichfeld, 2011).  

 

Moilanen & Rainisto (2009) betonar risken och komplikationen i att skapa ett platslöfte som 

målgruppen upplever som attraktivt och sedan även leva upp till det påståendet. För att 

underlätta att löftet levereras i mötet med individen kan ett partnerskap med välanpassade 

aktörer passa, understryker de. Spjuth (2006) påpekar att oavsett om varumärkesplattformen 

är proffsig och akademiskt välformulerad är resultat av implementeringen mest beroende av 

hur väl förankrat varumärket är bland de som ska leva det. Spiekermann (2007) framhåller 

risken som uppstår när varumärkesplattformens värdegrund inte utgår ifrån platsens 

förutsättningar och aktörer. Platsens aktörer känner då ingen tillhörighet till 

styrdokumentet, vilket minimerar dess implementeringskraft. En konflikt uppstår 

exempelvis om Småland skulle förmedla bilden av höghus istället för faluröda stugor. För att 

öka tillhörigheten till varumärkesplattformen bland platsen aktörer måste även platsens 

olika verksamheter och områden praktiskt förstå plattformen såväl som 

implementeringsprocessen. Plattformen och processen ska förmedla riktlinjer och kunskap 

om hur aktörerna kan ta ner det övergripande och gemensamma varumärket och applicera 

det på aktörens enskilda verksamhet. Det är här svårigheten uppstår eftersom riktlinjerna 

och kunskapen oftast inte finns tillgänglig. Hankinson (2009) förklarar att både utveckla en 

varumärkesplattform och sedan leva efter den, kräver ett brett engagemang och en gedigen 

förankring, vilket vanligen kräver en genomslagskraftig implementeringsprocess såväl som 

ledarskapets utövande.  

4.3. Implementeringsprocessen  

När varumärkesplattformen är formulerad och partnerskapet har samma uppfattning kring 

platsens värdegrund ska den implementera bland samhällets aktörer – boende, näringsliv och 

beslutsfattare. För att fördjupa förståelsen är det väsentligt att behandla en teoretisk 

referensram där fokuset ligger på att gå från ord till handling.  

 

Hrebiniaks (2006) diskussion om strategiimplementering i organisationer kan 

sammankopplas och tillämpas på implementeringen av platsers styrdokument, 

varumärkesplattform. Sammankopplingen kan ske eftersom diskussionen generellt tar upp 

svårigheter med att gå från ord till handling. Många implementeringsstrategier misslyckas, 

men inte på grund av otillräcklig strategiformulering (varumärkesplattformen), utan på 

grund av uteblivet genomförande. Oftast läggs störst vikt och resurser på att ta fram den 

perfekta strategin (varumärkesplattformen), istället för att rikta in sig på hur 

implementeringen ska gå till. Det är egentligen implementeringen som kräver mest 

uppmärksamhet för att möjliggöra förändringsprocesser. Varumärkesplattformens - och 

implementeringens utformning är dock beroende av varandra, det ena förutsätter den andra 

för att skapa genomslagskraft. En genomslagskraftig implementering är omöjlig ifall 

varumärkesplattformen är bristande och otydlig i sitt formulerande. Utan ett styrdokument 

med tydliga riktlinjer blir implementeringen en labyrint. När en varumärkesplattform ska 

bli verklighet är det viktigt att veta vilka aktiviteter som är nödvändiga för att påbörja 

implementeringen. Ett vanligt problem som uppstår är att det inte finns någon som tar det 

huvudsakliga ansvaret för implementeringen.  
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Implementering bör ses som en process. Ett resultat av en rad integrerade beslut och 

åtgärder under en lång tid, och inte ett resultat av ett enda beslut eller åtgärd. 

Varumärkesarbetet är en ständig pågående process som måste involvera alla platsens 

aktörer för att bli förankrat och befolkat, påpekar Fan (2005). Andresen (2011) är kritisk till 

de regelverk som genom projekt och offentlig finansiering styr hur implementeringen ska 

fungera, och vad nätverken ska uppnå, vilket kan hämma processen. Ofta ska det redovisas 

hur många arbeten och samarbeten som skapats. Längden på projekten kan även utgöra 

hinder för genomslagskraften, där tidskrävande processer förväntas lösas med kortsiktiga 

resurser.  Projektets långsikta mål behöver dock översättas till kortsiktiga mål, för att öka 

förståelsen och acceptansen av implementeringsprocessen. Bakomliggande orsak är att 

processen kräver en dynamik och anpassningsbarhet för att kunna reagera på och hantera 

oförutsedda händelser. Moilanen & Rainisto (2009) påpekar däremot att det är möjligt för en 

plats eller ett land att bygga ett varumärke under en relativt kort tidsperiod. Processen 

kräver dock en strategi med tydlig riktning och tillräckliga resurser.  

 

”Implementation is a process that takes longer than formulation” (Hrebiniaks, 2006 s.14) 

 

Formulerandet av varumärkesplattformen och implementeringens struktur kan ta allt från 

veckor till månader, medan implementeringsprocessen utövas under en mycket längre 

tidsperiod, vilket ökar komplexiteten i implementeringens utförande. Många projekt 

genomförs utan tanke på att ta reda på om förändringen efterfrågas (Tonnquist, 2010). 

Hrebiniak (2006) påpekar att en implementering fungerar bäst när det finns en klar och 

förståelig bild av vad som ska göras, varför och när. Det är i förstadiet som möjligheten är 

som störst att påverka varumärkesplattformens genomslagskraft. Det är där förståelsen av 

projektet och dess engagemang skapas. Ofta är aktörerna, där implementeringen ska ske, 

inte medvetna om syftet med projektet. De har inte samma bild av platsens behov som de 

aktörer som varit involverade i partnerskapet sen första början. Det är viktigt att ta hänsyn 

till att ledarna av processen har ett informationsförsprång och är väl medvetna om nyttan 

projektet har tänkt skapa. Ny information måste få tid att tolkas och smälta in hos de aktörer 

som är mottagare, för att en förståelse ska skapas. Om inte implementeringsverktygen 

anpassas till platsens aktörer finns risken att konflikter i form av motstånd och 

misstänksamhet uppstår under implementeringsprocessen. Tonnquist (2010) poängterar att 

kommunikation är det bästa sättet att få alla att förstå, Många konflikter och risker med 

implementering kan vara direkt kopplade till dålig och ineffektiv kommunikation. Det kan 

leda till brist på förtroende som i sin tur försvagar implementeringen. Ledarskapets 

utövande vid processen kan identifiera och eliminera många hinder genom kommunikation, 

vilket är speciellt väsentligt vid samverkan under ett gemensamt platsvarumärke, eftersom 

det finns åtskilliga undervarumärken och aktörer. Förändringar som nya projekt upplevs 

ofta som hot. För att vara mottaglig för förändring behöver individen förstå varför projektet 

behövs, hur påverkar det mig och vad är nyttan?   

”Nya rutiner och arbetssätt kan upplevas obekväma i början på samma sätt som ett par skor kan 

göra ont innan de blivit ingångna” (Tonnquist, 2010 s. 244)  

Det behöver inte vara skorna som är dåliga bara för man får skoskav på grund av att 

skorna är för trånga i början. En liknelse kan dras till projekt som kan vara trögstartade. 
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Det behöver inte bero på projektet i sig att risker och konflikter uppkommer. Konflikter 

och samordningsproblem uppstår i all samverkan mellan individer och de är oundvikliga. 

Konflikter är praktiskt taget nödvändiga för att starta utveckling. Rollof (2004) framhåller 

att konflikter och motgångar kan utlösa den kreativa kraften, eftersom kreativitet ”feeds of” 

ifrågasättande.  

4.3.3. Kreativa möten  

Strukturen och paketeringen av implementeringen är avgörande för att genomförandet ska 

bli genomslagskraftigt (Hrebiniaks, 2006). I implementeringsprocessen är det viktigt att 

ledaren har verktyg som skapar dialoger och dynamik för att aktörerna ska känna sig 

delaktiga. Implementeringsprocessens utformning måste vara öppen, så allas åsikter och 

argument får komma fram, för att kunna skapa en stark förankring av 

varumärkesplattformen. För att kunna skapa dialog och dynamik i möten är kommunikation 

väsentligt. För att skapa förutsättningar för en djupare dialog, påpekar Andresen (2011) att 

det krävs förtroende mellan aktörerna. Finns inget förtroende är det svårt att gå in i 

närmare samarbete. Individer öppnar sig ogärna för en part som den inte har förtroende för. 

Närhet är därav avgörande för att det ska uppstå nya innovationer. När man känner 

förtroende för varandra och börjar göra saker tillsammans, det är då det händer. Förtroende 

blir förlösande för att individer överhuvudtaget ska gå in i konkreta samarbeten. Om 

samarbetet ska få genomslag är det också viktigt att ta hänsyn till sammansättningen av 

aktörer i implementeringsprocessen, hur många, stora, lika eller olika de ska vara samt alla 

aktörernas förväntningar. Här blir processledarens arbete avgörande. Med ett 

utvecklingsinriktat ledarskap, gemensamma mål, resurser och aktiviteter som framställer 

byggande av relationer, förtroende och engagemang så kommer genomslagskraften, 

understryker Andresen (2011).  

 

Med kreativa samverkansprocesser och mötesformer byggs grunden som främjar dialog, 

ömsesidig respekt och öppenhet (Rollof, 2004). Den kreativa aspekten av möten kommer i 

framtiden att uppmärksammas allt mer. Traditionella möten bygger på slentrian och rutin, 

vilket innebär att möten organiseras utifrån envägskommunikation. Kärnan i kreativa möten 

är istället interaktion, kunskapsutbyte, debatt och samverkan som medför en 

flervägskommunikation. Möten är viktiga, inte bara för att informera om beslut och 

åtgärder, utan också för att skapa engagemang för nya synsätt och för att diskutera hur man 

bäst tar sig an förändringar och utvecklar dem i gynnsam riktning. Kreativa möten är 

kraftfulla verktyg. De är stimulerande för utbyte av kunskap, framtagande av nya idéer och 

lösningar samt realisering av initiativ. Zollitsch (2003) beskriver att även om det finns 

många olika typer av möten och varje individuellt möte har sin unika karaktär, är det 

värdefullt att arbeta med ett ”grundverktyg” i implementeringsprocessen. Ett verktyg som 

syftar till att göra möten mer kreativa och kraftfulla. Ett kreativt grundverktyg kan göra det 

lättare att planera med flexibilitet och spontanitet och få ut det bästa av olika sorters möten. 

Ett bra verktyg hjälper till att fokusera på centrala aspekter och minskar risken att fastna i 

detaljer.  
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4.4. Ledarskap i implementeringsprocessen  

Ledarskapet är en betydelsefull del i implementeringsprocessen, eftersom ledarna ska driva 

processen framåt. För att öka förståelsen hur ledarskapet underlättar genomslagskraften vid 

implementeringen är det väsentligt att framhålla teoretiska aspekter kring ledarskapets 

struktur och utövande.  

 

Moilanen & Rainisto (2009) framhåller bristen på professionella marknadsförare och 

platsvarumärkesutvecklare i offentliga sektorn, specifikt sett ur beslutfattningsnivån. Risken 

finns att okunniga individer får ta på sig ledarrollen av ett platsvarumärke, vilket försvårar 

implementeringsprocessen. Hrebiniak (2006) påpekar att ledare oftast utbildas i förstadiet 

och planeringsstadiet, men inte i hur de ska hantera implementeringsprocessen. Kunskap 

kring verkställandet är betydelsefullt eftersom implementeringsprocessen påvisar ifall 

planeringsarbetet och styrdokumentet är rätt utformat. Ifall så inte är fallet krävs det 

reservplaner och en kreativ problemlösningsförmåga, vilket blir två sätt för ledaren att 

hantera osäkerhet och oförutsedda konflikter (Puccio, Murdock & Mance, 2007). Det som 

skiljer en effektiv och en mindre effektiv ledare ifrån varandra är förmågan att lösa 

oförutsedda och komplexa problem. Blomquist & Röding (2010) förklarar ledaren som vägen 

från konflikter till samverkan. För att underlätta implementeringsprocessen ska ledaren inte 

vara rädd för att konflikter uppstår. Konflikter kan vara skrämmande, tärande och göra livet 

obehagligt, men den kan också vara förlösande och utvecklande. 

 
”The implementation of the strategy is not a trivial part of managerial work; it defines the essence 

of that work” (Hrebiniak, 2006, s.13).    

 

Tonnquist (2010) förklara att under implementeringen är det ledarens utövande som styr 

projektdeltagarna mot målet. Ledarskapet bör därför utövas utefter uppgjorda riktlinjer. I 

förstadiet sätts ledaren på prov samtidigt som kvalitén på styrdokumentet får bekänna färg. 

(Moilanen & Rainisto, 2009). Varumärkesarbetet gynnas av att ha en ”Guardian” eller 

”Brand manager”. En person med goda ledarskapsförmågor som kan leda och medla mellan 

de olika aktörerna så att de håller fokus mot det långsiktiga målet. Personen kan också 

fungera som projektets ansikte utåt i media, något som ger projektet mer trovärdighet, 

legitimitet och substans (Morgan et al., 2007).  

 

“Managed growth is much better for a place than unmanaged development” (Moilanen & Rainisto, 

2009 s. 26). Platser som använder ledarskap vid varumärkesbyggande och under 

implementeringsprocessen har lättare att skapa genomslagskraft till styrdokumentet och 

dess realisering. Ledarskapets utövande underlättar såväl genomslagskraften i processen 

som kanalisering av resurserna. Ledaren ska organisera kapaciteten bland platsens aktörer. 

Det innebär att ledarens uppgift är att fastställa de nödvändiga finansiella- och humana 

resurser som krävs för en genomslagskraftig implementering. Risken finns dock att ett 

dåligt ledarskap i processen förstör platsens varumärke, men å andra sidan kan ett bra 

ledarskap rädda ett platsvarumärke ur negativa förhållanden.  

 

Blomquist & Röding (2010) beskriver det viktigaste verktyget i ledarskapet som ledaren 

själv, därav fokuserar de i huvudsak på ledarens utövande genom olika verktyg. För att 
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ledaren ska kunna underlätta implementeringsprocessen av en gemensam 

platsvarumärkesplattform krävs det fokus på ledaren själv. De diskuterar kring ledarskapets 

tre betydelsefulla uppgifter. Ledaren bör formulera en tydlig vision som ska fungera som en 

grundsten. Ledaren bör även skapa samsyn och leda människorna i rätt riktning genom 

kommunikation, förståelse och engagemang. Zollitsch (2003) behandlar komplexiteten att 

leda kreatörer och påpekar vikten av att anpassa sitt språk och överge fackspråket. Det är 

istället av vikt att som ledare vara rak och ärlig om behov och förväntningar. Det bidrar till 

att de ledda lättare skapar en förståelse, vilket underlättar ledarskapet enormt.  Effekten blir 

att de leddas engagemang ökar, eftersom de känner att de förstår samt vet ledarens krav på 

dem. Det är också av betydelse att engagera samhällets andra utomstående aktörer genom 

den interna kommunikationen (Moilanen & Rainisto, 2009). Risken finns att de som arbetar 

tätt ihop med varumärkesplattformen och implementeringsprocessen glömmer att involvera 

exempelvis boende. De tror att platsens aktörer automatiskt förstår och följer förloppet av 

varumärkesarbetet, vilket oftast inte är fallet. Konflikten som uppstår är att varumärket 

börjar spreta åt olika håll, eftersom samhällets aktörer inte är införstådda med vad platsens 

varumärkesbild innehåller. Blomquist & Röding (2010) förklarar att ledarskapet blir viktigt 

för att överbrygga den spretiga bilden, eftersom ledaren genom information, motivation och 

dialog kan minska konflikten. Ledaren kan även få aktörerna att inse fördelen med att 

fortsätta sträva mot samma mål. Ledarens uppgift blir därav att coacha och peppa de ledda 

istället för att anta den mer traditionella chefsrollen som pekar med hela handen. Coachen 

tar en mer tillbakalutande roll och stödjer den ledda i dennes problemlösning och hjälper 

den att hitta nya och kreativa vägar att gå.  

 

”Effective leaders embody the spirit of creativity. As a result, they use flexible and adaptive 

thinking of proactively introduce change and to productively respond to external sources of change. 

Creative thinking is the fuel that makes leadership work” (Puccio et al., 2011, s. 14).   

 

Enligt Rollof (2004) är ledarens uppgift att i huvudsak stimulera och koordinera 

kreativiteten under implementeringsprocessen. En kreativ process är betydelsefull för 

ledaren att vara medveten om för att på bästa sätt anpassa utövandet av ledarskap. Kunskap 

kring processen minskar avståndet mellan ledaren och den ledda, vilket är betydelsefullt för 

att underlätta genomslagskraften vid implementeringsprocessen. Processen innefattar 

idégenerering som kännetecknas av spontanitet, nyfikenhet, optimism och intuition. 

Ledarskapet ska utövas med fria tyglar som låter idéerna flöda fritt. Rationaliteten får ta ett 

steg bak och låta känslan kliva fram och bli en väsentlig del i ledarskapets utövande. 

Ledaren bör anta rollen som visionär och kreatör för att föreställa sig framtiden. Kreatören 

kräver ett visst mod och engagemang som den ska utstråla till de ledda för att minimera 

osäkerhet och otålighet. För att tillsammans med de ledda kunna skapa ett gemensamt 

engagemang att leverera en genomslagskraftig process krävs det ett ledarskapsutövande 

grundat i tolerans och lugn eftersom kreativitet inte har någon tidsuppfattning.  
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4. Empiri 

I kommande kapitel presenteras väsentliga delar av Partnerskap Smålands formulerade 

varumärkesplattform. Kapitlet behandlar även samverkan kring ett gemensamt 

platsvarumärke, implementeringsprocessen och ledarskapet utifrån åsikterna från utvalda 

småländska processledare, varumärkesutvecklare samt workshop observationen. 

 

4.1. Samverkan under ett gemensamt platsvarumärke 

För att möjliggöra förståelse blir ett resonemang kring samverkan naturlig och ofrånkomlig, 

eftersom vi studerar implementeringen av en gränsöverskridande platsvarumärkesplattform 

där flertalet undervarumärken och aktörer ingår. Samverkan är steg ett i 

platsvarumärkesbyggande och den delen när alla aktörer tillsammans ska komma överens och 

bilda ett partnerskap.  

 
Graffman2 framhåller att varumärkesbyggande bygger på maximal delaktighet och 

samverkan. Initieringsfasen av platsvarumärkesbyggande syftar till att attrahera ett antal 

viktiga personer från näringsliv och offentlig sektor samt andra inflytelserika organisationer 

och grupperingar från platsen. Aktörerna ska tillsammans skapa en plattform och lägga 

grunden för det kommande utvecklingsarbetet. Ekman3 påpekar att ju tidigare de viktiga 

aktörerna kommer in i processen, desto lättare går det att nå samförstånd, vilket är 

avgörande för en genomslagskraftig implementeringsprocess. Initieringsfasen handlar om 

att förankra tanken om att något måste göras, det vill säga skapa acceptans hos alla aktörer 

kring en utvecklingsprocess. Det som bör göras är att skapa nätverk, finna finansiering och 

att hitta individer som kan ta en aktiv roll i det kommande arbetet. Det är ett krävande och 

omfattande arbete att få ett helt system med hundratals aktörer att arbeta mot samma mål. 

Det är komplicerat när man arbetar med flera stora varumärken tillsammans, uttrycker 

Klintberg4. Varumärkesmängden kräver en tydlig varumärkeshierarki för att underlätta 

valet av vilka varumärken som ska nämnas först etc. Det är även vitalt att vara medveten om 

när varumärkena stärker varandra och när är det bättre att ha dem var för sig. Det innebär 

att det kommer vara olika grader av engagemang. Ekman3 påpekar att processer av den här 

omfattningen kräver ett starkt och genuint engagemang bland många aktörer. Det innebär 

att utvecklings- och förändringsprojekt måste bygga på samverkan mellan platsens alla 

aktörer, det vill säga representanter från boende, näringsliv och beslutsfattare. 

Komplexiteten ligger dock i att platsers aktörer har vitt skilda varumärkesmål och 

strategier. Samverkan blir därför betydligt lättare att säga än att skapa. De flesta människor 

är dock positiva till samverkan så länge det sker på deras egna villkor, vilket brukar vara ett 

säkert tecken på att samverkan inte kommer att uppnås. För Graffman2 bygger samverkan 

på gemensamma mål, delat ansvar, gemensamma värderingar samt en hög grad av öppenhet 

och tillit. Att exempelvis platsen har en gemensam broschyr där alla aktörer har exakt lika 

många spaltmillimeter är inte samverkan. ”Att samverka är inte lätt, ibland är det inte ens 

roligt”. Sammanföra individer som vanligtvis ser varandra som konkurrenter eller 

                                                           
2 Graffman, Johan, VD Graffman företagsledning och utveckling AB, Stockholm. Intervju 2012-05-07 
3 Ekman, Per, Grundare och VD Tendensor AB, Kalmar. Intervju 2012-05-09 
4 Klintberg, Pernilla, Processledare/press- och webbansvarig Glasriket AB. Intervju 2012-04-23 
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åtminstone som besvärande inslag, är riskfullt.  Utmaningen är att inte bara få dem att 

diskutera framtiden i allmänna termer, utan också enas kring en varumärkesplattform och 

följa den. Klaassen5 poängterar att aktörerna måste inse möjligheten i att samverka och vara 

medveten om andra aktörers verksamheter.  Medvetenheten är ofrånkomlig för att kunna 

skapa en större helhet och starkare dragningskraft av nya kunder, produkter och tjänster.  

 

Ekman6 framhåller att om inte platsens aktörer anstränger sig för att ”prata samma språk” 

är styr- och samordningsgrupper, analyser, planer, förankringsarbete etc. oväsentligt. En av 

de mest angelägna faktorerna i ett samverkansprojekt är att alla aktörer på platsen börjar 

prata med varandra, inte om varandra eller till varandra utan just med varandra. Eriksson7 

anmärker ett antal risker som kan förekomma i samband med dialog, eftersom en plats har 

ett antal speciella förutsättningar som inte direkt underlättar den dialog och samverkan som 

måste skapas. En av dem är den fragmenterade bild som råder, det finns ofta lika många 

uppfattningar om nuläget och vad som måste göras som det finns aktörer på platsen. Det 

finns även många små aktörer där ägarna själva arbetar i operativ drift, vilket gör att de har 

svårt att avsätta tid, pengar och energi åt att arbeta med en långsiktig strategisk utveckling 

av platsen. Ytterligare en risk är de otydliga roller och ansvarsområden eftersom formell 

makt och beslutshierarki ofta saknas. Det utgör en svårighet att koordinera, allokera 

resurser och få genomslag för gemensamma utvecklingsidéer.  

 

Att få ett fyrtiotal kommuner i tre län att samlas och samverka under ett gemensamt 

varumärke är en utmaning som ofta kan vara konfliktfylld, försäkrar Eriksson7. Rohde8 

påpekar att det kan bli svårt att få samverkan mellan regiongränserna att fungera, om man 

bara samlar de som är resursfyllda och utesluter de mer resursfattiga. Han jämför med 

Euron och euroländerna, där de som har det bra står utanför och därmed blir euron sämre. 

Bojstedt9 påpekar att smålänningens småsinthet, att de gärna inte litar på någon annan, kan 

riskera samverkans genomförbarhet. Många konflikter är historiskt betingade och grundar 

sig i traditioner, det vill säga gamla trätemål, vilket försvårar ytterligare. En risk vid 

skapandet av ett gränsöverskridande samarbete som Ekman6 diskuterar är ytans omfång och 

storlek. Det tar längre tid för folk att träffa varandra jämförelsevis på en mindre plats, där 

man nästintill kan träffas dagligen. Det är svårt att bygga relationer över gränserna 

innefattande alla samhällets aktörer. Samverkans promotion utgör ytterligare en risk, 

eftersom det på vissa plaster inte råder någon stark smålandsidentitet.  

 

Klintberg10 förklarar att det råder många pågående projekt i Småland, vilket gör det svårt 

att argumentera för att projektet Partnerskap Småland kommer fungera. En av projektets 

utmaningar ligger i att påpeka styrkan i just det här projektet. Rohde8 betonar att många 

liknande platsprojekt har avslutats eller stagnerat, vilket gör det svårt särskilja projektet 

från andra. Graffman11 hänvisar till en undersökning gjord av MIT (Massachusetts Institute 

                                                           
5 Klaassen, Pepijn, Processledare/VD Ork-idé, Timmernabben. Intervju 2012-04-18 
6 Ekman, Per, Grundare och VD Tendensor AB, Kalmar. Intervju 2012-05-09 
7 Eriksson, Elisabeth, Projektledare Partnerskap Småland. Intervju 2012-04-10 
8 Rohde, Maik, Processledare/driver Camping Hultsfred. Intervju 2012-04-19 
9 Bojstedt, Tuva, Processledare/VD Happi Företagsutveckling AB, Högsby. Intervju 2012-04-27 
10 Klintberg, Pernilla, Processledare/press- och webbansvarig Glasriket AB. Intervju 2012-04-23 
11 Graffman, Johan, VD Graffman företagsledning och utveckling AB, Stockholm. Intervju 2012-05-07 
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of Technology) och Harvard Business School som slog fast att 75 procent av alla 

förändringsprojekt misslyckas och att över hälften läggs ner efter halva tiden. Omsätter men 

det till tid och pengar blir siffrorna skrämmande. All den energi och alla de resurser som 

aktören har lagt ner tidigare utan att resultat åstadkommits, är naturligtvis både olyckligt 

och ett stort slöseri. Rohde12 påpekar att alla lägger fram samma motiv för att sälja in 

projekten såsom ökad tillväxt, lönsamhet, större nätverk etc. Det är ”mycket prat och lite 

verkstad”, vilket är en stor risk i förändringsarbete. Om alla endast betonar de positiva 

aspekterna av projektet och ingen erkänner svagheterna och konsekvenserna, blir det svårt 

att bygga förtroende samt få ett resultat.  Risken finns att de som blivit lurade förut inte 

lyckas se fördelarna i samverkan. Individer kan känna sig desillusionerade för lång tid 

framåt och motivationen för att engagera sig nästa gång blir då lägre. Misstänksamheten 

skapar därav en konflikt i att få med alla aktörer, vilket är en förutsättning för 

implementeringens genomslagskraft.  

 

Att det är många människor, organisationer och företag som samverkar är snarare en 

möjlighet än risk, poängterar Klintberg13. Inte heller Klaassen14 eller Nilsson15 ser någon 

större risk i att flera regioner går ihop och samverkar under ett gemensamt platsvarumärke. 

Nilsson15 ser endast positiva fördelar i att landskapet agerar som en enhet och nätverkar 

tillsammans. Poängen är bara att individerna i projektet måste vara tillräckligt 

förändringsbenägna. Alla har olika drivkrafter och institutioner, men vikten ligger i det 

övergripande gemensamma målet, att skapa en geografisk attraktions- och konkurrenskraft.  

4.2. Platsvarumärkesplattform 

Partnerskapets syfte är att bilda en gemensam och strategisk platsvarumärkesplattform, vilket 

är det andra stegen i platsvarumärkesbyggande. Styrdokumentet, den småländska 

varumärkesplattformen, ska implementeras bland landskapets aktörer - näringsliv, boende och 

beslutsfattare, vilket gör en diskussion kring begreppet platsvarumärkesplattform nödvändig. 

Respondenternas subjektiva och allmänna syn på platsvarumärken och plattformar i samband 

med det småländska perspektivet underlättar skapandet av förståelse kring 

implementeringsprocessen.  

  

Ekman16 påpekar kritiken mot att utforma en gemensam varumärkesplattform som att ju 

mer differentierad en plats är desto bättre. En plats med många olika kulturella grupper och 

idéer blir mer framgångsrik än en likgiltig plats. Då kan man ställa sig frågan, vad händer 

om vi ska bete oss på samma sätt och lyfta fram samma sak? Kritikerna framställer därför 

platsvarumärkesbyggare som klichéskapare. Platsvarumärkesutvecklare ger en förvriden 

bild av verkligheten och skapar gamla, stela och schablonmässiga bilder. Kritikerna menar 

att en gemensam varumärkesplattform motverkar mångfald och utveckling på grund av 

denna förenkling. Den vanligaste risken när man ger sig i kast med att skapa gemensamma 

varumärkesplattformar för en plats, tycks vara att man frestas att formulera visioner som 

                                                           
12 Rohde, Maik, Processledare/driver Camping Hultsfred. Intervju 2012-04-19 
13 Klintberg, Pernilla, Processledare/press- och webbansvarig Glasriket AB. Intervju 2012-04-23 
14 Klaassen, Pepijn, Processledare/VD Ork-idé, Timmernabben. Intervju 2012-04-18 
15 Nilsson, Josefin, Processledare/affärsutvecklare Destination Småland AB. Intervju 2012-05-07 
16

 Ekman, Per, Grundare och VD Tendensor AB, Kalmar. Intervju 2012-05-09 
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alla omedelbart kan ställa sig bakom. Platsen tar på det sättet ”den enkla vägen”. 

Varumärkesplattformen har då en tendens att bli alltför allmänt hållen för att vara 

vägledande för implementeringsprocessen och ledarskapet. Nilsson15 framhåller att 

varumärket Småland kan få det kämpigt med tanke på samhällets utveckling.  I varumärket 

Småland ligger det ett nostalgiskt värde som gynnar turismen och målet att nå fler 

besökare, men att locka företag, investeringar och kultur till projektet är svårare. Det finns 

exempelvis en tradition av bristande samverkan i Småland, vilket givetvis har betydelse för 

framtida satsningar. Småskalighet och mångsyssleri är historiskt vedertaget, men samtidigt 

lever kvar, därför passar inte stora centralstyrda satsningar. Hon exemplifierar med 

bönderna när de valde att lägga ner sina egna mejerier och skicka mjölken utomlands istället 

för att samarbeta med grannen.  

 

Graffman17 framhåller att utan samverkan riskerar platsen att skapa en ny ”pappersprodukt”, 

en strategisk plan som aktörerna inte känner igen sig i. Ekman18 påpekar att hänsyn måste 

tas till de offentliga såväl som till de privata incitamenten i utformningen av 

styrdokumentet, varumärkesplattform, för att lyckas uppnå genomslag i implementeringen. 

Det är viktigt att involvera alla i hela processen från analys och utvecklingsprocess till 

strategiutveckling och kommunikationsarbete, för att undvika framtida konflikter. Det 

bidrar till att det platsen tar fram i varumärkesplattformen måste kännas stödjande från alla 

aktörer. Finns inte stödet ökas risken att plattformen möter kraftigt motstånd och uttryck 

som ”not invented here”. Klaassen19 framhåller risken att varumärkesplattformen ofta har 

byggts av dem i framkant, vilka sammankopplas med de som är medvetna om 

marknadskommunikationens senaste begrepp och trender, såsom marknadsförare och 

varumärkesutvecklare. Språkbruket i plattformen, exempelvis ordet WHOPs (Wealthy 

healthy older people) eller andra typiska fackliga termer kan låta häftigt, men för många är 

det snarare obekväma och obegripliga begrepp. Begreppen kan komma att skrämma bort 

aktörer senare i processen, eftersom det kan skapa en osäkerhet. Bojstedt20 behandlar också 

risken att aktörer inte är medvetna om varumärkesplattform som begrepp. Ordet kommer 

ursprungligen från professionella kommunikatörers vokabulär och vardag. Politiker i det 

offentliga Sverige är tämligen omedvetna om begreppet varumärkesplattform, eftersom det 

inte finns med i deras handlingsdokument. Varumärkesplattformen bör nästan byta namn 

eller stoppas in i ett annat mer vardagligt och välbekant dokument för att öka förståelsen.  

Problematiken är att det är svårt att hitta ett gemensamt språk som samtliga aktörer förstår 

och risken blir därmed att missförstånd och konflikter uppstår. Förslagsvis kan begrepp som 

”bilden av” användas istället för varumärke, för klarhetens skull. Ekman18 uttrycker dock att 

attityden mot strategiskt platsvarumärkesbyggande håller på att förändras, tidigare var det 

nästan hemligt och väldigt utsatt för kritik. Allmänheten ansåg att man tog pengar från 

andra områden, exempelvis vård, omsorg och skola och istället satsade på reklam och 

marknadsföring av platsen. Kunskapen har förbättrats bland platsens aktörer och en 

medvetenhet har etablerats om att det innefattar så mycket mer än reklam och kampanjer. 

                                                           
17 Graffman, Johan, VD Graffman företagsledning och utveckling AB, Stockholm. Intervju 2012-05-07 
18 Ekman, Per, Grundare och VD Tendensor AB, Kalmar. Intervju 2012-05-09 
19 Klaassen, Pepijn, Processledare/VD Ork-idé, Timmernabben. Intervju 2012-04-18 
20 Bojstedt, Tuva, Processledare/VD Happi Företagsutveckling AB, Högsby. Intervju 2012-04-27 



  

35 

 

Den nya insikten är att platsvarumärkesbyggande handlar om platsens utveckling och 

attraktionskraft.  

 

Varumärkesplattformens syfte, enligt Smålands varumärkesplattform (2012), är att skapa en 

samsyn, identitet och stolthet inåt samt vara en god grund för att ge en tydlig, enhetlig och 

attraktiv profil utåt. Graffman17 framhåller att varumärkesplattformen i sin helhet bildar 

varumärkesidentiteten, själen i varumärket. Plattformen talar om hur platsen ser på sig själv 

utifrån aktörernas egna ögon beskrivet i kärnvärden och varumärkeslöfte. I utformandet av 

Smålands varumärkesplattform har aktörer från näringslivet, offentliga organisationer samt 

föreningslivet i Kalmar, Jönköping och Kronobergs län samlats i en varumärkesgrupp som 

sammanträtt kontinuerligt och tillsammans arbetat fram innehållet i plattformen, uttrycker 

Eriksson21. Syftet för implementeringen och samverkan ligger i varumärkesplattformens 

fyra komponenter - vision, kärnvärden, position och löfte.  

 

4.2.1. Vision 
Ekman22 diskuterar vikten av en visionär idé som kanaliserar i en viss riktning, där 

människor vill satsa energi och samla drivkrafter.  Ett varumärke som inte säger var det vill, 

blir inte effektfullt. Bristen på en gemensam vision riskerar att förändring och utveckling 

uteblir. Det är svårt att få visioner som formulerats uppifrån att ha genomslagskraft på 

aktionsnivå. Skillnaden ligger framförallt i ”ägandet”, det vill säga vems ideal den uttrycker, 

vem den utgör en dragningskraft på och vem som strävar efter att förverkliga eller närma 

sig den. Utan en gemensam vision finns risken att platsen får många krafter som verkar i 

olika riktningar. De olika krafterna tenderar att ta ut varandra och därmed uppstår risken 

att processen inte får någon gemensam rörelsekraft. Graffman23 betonar att visionen måste 

spegla platsens gemensamma vilja om framtiden för att undvika konflikter. Många gånger 

går man i fällan att blanda ihop vision med illusion, där visionen blir en produkt av 

destinationens myter och vanföreställningar.  

 

Smålands varumärkesplattform (2012, s. 22) presenterar den gemensamma visionen som;  

”… en del av Småland. Småland är en självklar destination med ett varumärke som aktörer i alla 

branscher stolt lever, verkar och kommunicerar.” 

 

Eriksson21 framhåller visionens främsta syfte i implementeringsprocessen som en ledstjärna, 

vilken ger projektdeltagarna såväl som ledarskapet energi och riktning inför framtida 

utveckling. Klintberg24 påpekar att visionens tagline ”… en del av Småland” underlättar 

samverkan vid ett gemensamt platsvarumärke, eftersom många aktörer kan använda sig 

utav varumärkesplattformen och på så sätt vara en del av Småland. Det finns åtskilliga 

aktörer som redan marknadsför Småland ur sitt perspektiv, men det underlättar om alla har 

en gemensam plattform och ett gemensamt grundbudskap. Det leder till en större effekt och 

genomslagskraft. Det är speciellt viktigt ur smålandaspekten, eftersom det finns mycket 

småföretag och entreprenörer i landskapet. Ekman22 påpekar däremot en risk i att företag 

kan försvinna i mängden genom användningen av taglinen, eftersom vissa företag gynnas 
                                                           
21 Eriksson, Elisabeth, Projektledare Partnerskap Småland. Intervju 2012-04-10 
22 Ekman, Per, Grundare och VD Tendensor AB, Kalmar. Intervju 2012-05-09 
23 Graffman, Johan, VD Graffman företagsledning och utveckling AB, Stockholm. Intervju 2012-05-07 
24 Klintberg, Pernilla, Processledare/press- och webbansvarig Glasriket AB. Intervju 2012-04-23 
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mer av att synas ur ett bredare internationellt perspektiv. Gemensamma visioner måste 

utvecklas ur de individuella visionerna, vilket är lättare sagt än gjort. Ett problem med 

gemensamma visioner är just att de saknar direkt koppling till individens egna 

föreställningar och det personliga ställningstagandet. Även om alla aktörer ges möjlighet att 

uttrycka sina egna visioner finns det en risk att kraften går förlorad om det gemensamma 

visionsskapandet uteblir. En kompromiss rymmer sällan det engagemang och den 

övertygelse som varje enskild vision hade från början. En enad vision är endast möjlig om de 

individuella visionerna inte innehåller väsentliga motsättningar som gör dem oförenliga. 

 

4.2.2. Kärnvärden 

Smålands varumärkesplattform (2012) sammanfattar platsens unika styrkor i fyra framtagna 

kärnvärden, lekfull, jordnära, berikande och nyskapande (s.23), vilka ska avspegla landskapets 

själ. Varumärkesplattformens kärnvärden förenar myndigheter, näringsliv och invånare, 

genom att en gemensam bild kan delas, understryker Klintberg25. Kärnvärdena är 

övergripande och välgrundade på en rad undersökningar som gör att flertalet 

organisationer, företag och nätverk kan ta del av begreppen och känna en tillhörighet. 

Bojstedt26 poängterar dock risken som kan komma att hålla tillbaka användningen av 

platsens kärnvärden, vilken är att värdena kan stå i konkurrens med aktörernas egna 

kärnvärden. Det finns även en osäkerhet om det kommersiella värdet på kort och lång sikt. 

Eriksson27 påpekar ytterligare risker som kan vara överhängande om man ska implementera 

en övergripande varumärkesplattform. Dessa är bland annat användarnas åtskilda 

uppfattningar och tolkningar utav kärnvärdena, vilket kan leda till att 

varumärkesplattformen feltolkas och därmed upplevs som spretig. Den breda 

tolkningsförmågan kan göra att värdena nyttjas på ett felaktigt sätt, som i sin tur kan skada 

andra av projektets aktörer och därmed skapa konflikter under ett gemensamt 

platsvarumärke.  

 

4.2.3. Varumärkespositionering 

Smålands varumärkesplattform (2012, s. 27) lägger fram Smålands position som; Småland: 

Top of mind för lekfulla och berikande upplevelser i ”Skogsland – Sjöland - Kustland – Ö - land”.  

Eriksson27 beskriver att positioneringen ska utgöra en klar vägledning till de processledare 

som implementerar varumärkesplattformen. Det är viktigt att ledaren kontinuerligt 

informerar och skapar förståelse för vilka associationer varumärket ska förmedla bland 

platsens aktörer. Önskan om att placera sig som det självklara valet kräver att alla hjälps åt, 

understryker Bojstedt26. För att nå en top of mind position gäller det att ledaren enar 

aktörerna i en konsekvent samsyn av platsvarumärket. Risken som kan förekomma är om 

platsen försöker skapa och etablera nya associationer till platsens aktörer. Implementeringen 

kan rent av bli omöjlig om platsens positionering inte bygger på redan etablerade 

associationer. Finns inte sammankopplingen mellan tradition och nytänk i positionen tar det 

enormt mycket tid, kraft och pengar. Svårigheten Ekman28 framhåller är att det är omöjligt 

att vara det självklara valet för alla, vilket innebär att platsen måste våga nischa in sig mot 

                                                           
25 Klintberg, Pernilla, Processledare/press- och webbansvarig Glasriket AB. Intervju 2012-04-23 
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det segment där den har störst möjlighet att lyckas. Risken blir då att vissa aktörer känner 

sig exkluderade och deras engagemang för en gemensam varumärkesplattform uteblir.  

 

4.2.4. Varumärkeslöfte 

”Your natural playground” - Lekfulla & berikande upplevelser och möten, förevisas i Smålands 

varumärkesplattform (2012, s. 28) som varumärkeslöftet. Löftet ska infrias i varje produkt, 

tjänst och levereras i mötet med omvärlden, vilket försvårar implementeringsprocessen, då 

specifikt samverkan bland alla aktörer.  Risken finns att vissa småländska aktörer inte kan 

leva upp till löftet och därmed kan platsvarumärket tappa trovärdighet. Orsaken till det kan 

vara att aktören inte känner en tillhörighet eller gemenskap till varumärkeslöftet och därför 

uteblir levandegörandet, menar Ekman28.  

4.3. Implementeringsprocessen  

När plattformen är formulerad ska den implementeras, vilket är det tredje steget i 

platsvarumärkesbyggande. Implementeringsprocessen är oundviklig för att kunna omsätta 

styrdokumentet, den småländska varumärkesplattformen, bland landskapets aktörer – boende, 

näringsliv och beslutsfattare. Avsnittet är därmed betydelsefullt för att skapa förståelse kring 

implementeringsprocessens utformning och dess verktyg. Projektdeltagarnas bemötande under 

workshopen presenteras även för att tydliggöra implementeringsverktyget Smålandsspelet.  

 

För att överhuvudtaget skapa möjligheter till implementering är det absolut nödvändigt att 

processen fram till implementeringen har varit skickligt gjord. Marknadsundersökningar 

och nulägesanalyser i förstadiet lägger grunden till genomslagskraften av implementeringen 

och hur välförankrad platsvarumärkesplattformen blir. Graffman29 uttrycker utgångsläget 

för implementeringen som betydande. Platsens utgångspunkt måste upplevas som 

obehaglig, annars blir satsningen i varumärkesbyggande lätt endast kuriosa. Det obekväma 

utgångsläget är vitalt för att människor ska vara villiga till förändring. Ekman30 framhåller 

tre avgörande faktorer för att implementering ska bli möjligt; vikten av medskapande, 

varumärkets konceptuella karaktär och huvudmannaskapet. Medskapandet ligger i att få alla 

aktörer i Småland att känna ett ägandeskap till den utformade varumärkesplattformen. 

Risken vid implementeringen av den gemensamma platsvarumärkesplattformen är om 

förstadiet varit en strikt offentlig fråga bland kommunens beslutsfattare där syftet är att 

näringslivet endast ska hänga på processen. I förstadiet är det betydelsefullt att alla aktörer 

ska kunna se nyttan och samtidigt ha viljan att ta ett ansvar i implementeringen. Det är 

väsentligt att både tydliggöra och förstå olika intressenters drivkrafter samt hur allt hänger 

samman för att nå en genomslagskraftig implementering. Aktörerna på platsen har olika 

behov av stöd och utveckling, vilket innebär att implementeringsplanen måste ta sin 

utgångspunkt i deras behov och förutsättningar för att nå genomslagskraft. Den andra 

faktorn som avgör genomslagskraften av implementeringsprocesser är varumärkets 

konceptuella karaktär. Faktorn syftar till hur varumärket och plattformen är uppbyggd och 

paketerad, vilket presenterats i föregående kapitel. Tredje faktorn är huvudmannaskapet, 

vilket innebär att ledarskapet i processen är betydande för implementeringens 

genomslagskraft, vilket vidareutvecklas under ledarskapsrubriken nedan. Ledarskapet ger 
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legitimitet till varumärkesplattformen såväl som till implementeringsprocessen, vilket kan 

underlätta vid långsiktiga målsättningar såsom visionen. Legitimiteten och ledarskapet 

underlättar även djärva inriktningsbeslut, eftersom mottagligheten ökas. 

 

Ekman31 pekar ut särskilda olikheter mellan offentligt- och privat synsätt i 

varumärkesbyggandet som kan orsaka konflikter i implementeringsprocessen om platsen 

inte är medveten om dem. Det är skillnader i bland annat motiv, tidsperspektiv, förväntan, 

språkbruk och möteskultur. Den offentliga aktören ser den gemensamma 

varumärkesplattformen och varumärket som medel för att uppnå olika samhällsmål, 

exempelvis näringslivsutveckling, tillväxt och en god livskvalité. Medan den privata aktören 

framförallt ser tillfällen att påverka den egna verksamhetens affärsmiljö, intäkter och 

utvecklingsmöjligheter. När det gäller tidsperspektivet behandlar flertalet offentliga aktörer 

det långsiktiga perspektivet (10-15 år), men för många företagare är en femårsperiod 

nästintill oöverblickbar. Det blir naturligare för företagaren att tala om 

förbättringsmöjligheter på en operativ och praktisk nivå. Graffman32 förklarar att det är 

betydelsefullt att se det långa perspektivet när det handlar om implementeringsprocesser. 

Tyvärr är verkligheten mer inriktad på det korta perspektivet eftersom 

platsvarumärkesbyggande oftast berör en budgetfråga. Det är också en anledning till att 

samverkan över regiongränserna ofta uteblir. Platserna har sin egen budget att ta hänsyn 

till och sett ur det korta perspektivet är det enklare att investera i sin egen plats. Ekman31 

påpekar däremot att en genomslagskraftig implementeringsprocess kräver såväl långsiktiga 

som kortsiktiga målsättningar. Vid långsiktiga målsättningar är det väsentligt att inte 

endast tänka i ekonomiska banor, utan se helheten genom att visualisera möjligheterna med 

långsiktiga satsningar.  

 

Bojstedt33 uttalar att implementeringsfasen handlar om att förankra vision, profil och 

strategiska riktlinjer hos aktörerna på platsen samt översätta styrdokumentet 

varumärkesplattform till konkreta projekt och aktiviteter. Klaassen34 förklarar att ett starkt 

platsvarumärke bidrar till att entreprenörer vill medverka. Det förutsätter ett ledarskap med 

fria tyglar och kreativitet för att möjliggöra genererandet av nya produkter och tjänster. 

Varumärkesplattformen måste vara exporteringsmässig och innovativ eftersom det lockar 

entreprenörer att hänga på. Enligt Smålands varumärkesplattform (2012) är 

implementeringsprocessen utformad utefter tre steg; förankring, konkretisering och 

operationalisering. Vid implementeringen av platsvarumärkesplattformen överlämnar 

projektledaren ansvaret till femton utvalda processledare. Dessa har utbildats i 

varumärkesplattformens innehåll och implementeringssvårigheter såsom konflikthantering, 

pedagogik och gruppdynamik. Processledarna ska i sin tur nu utbilda och integrera 

samhällets aktörer i den gemensamma varumärkesplattformen i ett försök att implementera 

plattformens värdegrund i det småländska landskapet. Första steget i processen, förankring, 

innebär att alla aktörer måste få tillfälle att höra, läsa, reflektera samt samtala om 

varumärkesplattformen och dess möjligheter för Småland samt även för den egna 
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verksamheten. Klintberg35 förklarar att klivet från ord till handling kräver att ledaren låter 

aktörerna arbeta igenom styrdokumentet utifrån sin egen verklighet och verksamhet. Vilka 

möjligheter ser aktörerna för sin egen verksamhet? Vad kan och vill de göra för att bidra till 

att förverkliga den gemensamma visionen? Andra steget, konkretisering, innefattar att 

omvandla den övergripande strategin till konkreta handlingsplaner i aktörernas egna 

verksamheter eller i tematiserade nätverk inom plattformens sex teman; barn och familj, 

natur och äventyr, kultur och design, det goda livet, evenemang samt möten och konferens. 

Tredje steget, operationalisering, betyder att projektdeltagarna agerar, utvecklar och 

kommunicerar utifrån varumärkesplattformen, det vill säga lever och verkar utefter 

styrdokumentet.  

 

Ur Graffmans36 egna perspektiv är omsättningen från ord till handling centrerad kring 

utbildning och förankring. Ekman37 delar åsikt med Graffman36 och anser det vara 

nödvändigt att arbeta med processledarutbildningar i samband med 

implementeringsprocesser. Utbildandet av processledare bland platsens egna aktörer bidrar 

dels till att kunskapen stannar på platsen, men även till en kostnadseffektivitet och ett 

resurssparande. Klaassen38 informerar att processledarutbildningen fokuserade på att öka 

medvetenheten om förändringsledarskap i allmänhet och utvecklingsprocesser i synnerhet. 

Utbildningen har bidragit till en tydligare insikt om hur ledaren skapar engagemang, 

delaktighet och genomslagskraft i implementeringsprocessen. Välutbildade och kompetenta 

ledare bidrar till att en djupare och bredare förankring av varumärkesplattformen skapas.  

4.3.1. Implementeringsverktyget Lärkarta - Smålandsspelet 

Den småländska varumärkesplattformen implementeras i huvudsak genom verktyget 

Lärkarta. Lärkartan är en översättning av varumärkesplattformen till ett Smålandsspel (se 

bilaga 4). Klaassen38 informerar att lärkartan är ett viktigt verktyg i förstadiet av 

implementeringsprocessen, eftersom projektdeltagarna på ett intressant, kreativt och roligt 

sätt får möjlighet att närma sig de komplexa frågorna i styrdokumentet, 

varumärkesplattformen. Spelet underlättar för deltagarnas integration med varumärket. 

Spelets genomslag kan sammankopplas med människans inre tävlingsdjävul, därför tror 

Klintberg39 att implementeringsverktyget ökar genomslagskraften av den gemensamma 

varumärkesplattformen.  Graffman36 framhåller att genom Smålandsspelet skapas ”arenor för 

möten”, platser där aktörer kan mötas och föra dialog. I dialog strävar man efter att se 

helheten och sambanden mellan varumärkesplattformens delar, vilket genererar lärdom 

kring det småländska varumärket. Det gäller att skapa forum och arenor för dialog, skapa 

nätverk, mobilisera energi och dra nytta av och samordna kommunikativa krafter. Dialog 

syftar till att försöka öka förståelsen, söka flera perspektiv, åsikter och svar. 

Projektdeltagarna kan bredda sina egna perspektiv genom att få tillgång till andra 

individers upplevelser av verkligheten. De kan även få sina egna sanningar ifrågasatta av 

andra. Bojstedt40 beskriver att Smålandsspelet är utmärkt för att skapa engagemang hos 
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projektdeltagarna. Det är tydliga stopp och moment under spelets gång, vilket gör att man 

håller sig vaken och engagerad under mötet, jämfört med att lyssna på långa föreläsningar 

och informationsmöten. Smålandsspelet är anpassat för att ta tillvara på kreativitet och nya 

idéer, vilket förutsätter att ledaren skapar gruppdynamik och ett enat engagemang.  

 

Workshop – Projektdeltagarnas bemötande  

Projektdeltagarna var i tron att de skulle på ett årligt och traditionellt informationsmöte 

med områdets turismaktörer, men istället möttes de av ett överraskande moment i form av 

implementeringsverktyget smålandsspelet. Processledaren inledde med att överrumpla 

deltagarna med spelet, vilket skapade en kaosliknande situation. Alla aktörer skulle hitta sin 

egen plats, vilken var förutbestämd av processledaren. Projektdeltagarna arrangerades i 

grupper fyra och fyra i förhållande till bakgrund, titel och verksamhetsområden.  

Gruppsammansättningen gav projektdeltagarna en möjlighet att diskutera med nya aktörer 

samt möta andra verksamheter. Spelet startade med att gruppen tilldelades fyra kuvert 

innehållande uppgifter samt en stor spelplan att placera på bordet. Vi upplevde att första 

intrycket, utöver kaoset som rådde vid sökandet efter sin grupp, var positivt och några 

deltagare utbrast glatt – ”vad vinner jag?”. Gruppen satte sig ned runt bordet och började 

undersöka spelplanen med alla dess färger, former och detaljer. Vi snappade upp uttryck som 

”spännande”, ”var är start?”, ”får vi börja?” och när processledaren gav klartecken fick det 

motsatt effekt och deltagarna blev passiva. Engagemanget utbyttes mot skeptism. 

Deltagarna började fundera och viska ”hur börjar vi?”, ”vad är det för kuvert?”. Tveksamma 

startade deltagarna spelet som inleddes med fyra kunskapsfrågor som byggde på att starta 

en dialog och debatt bland gruppen. Det började tisslas lite, vissa grupper högre och 

aktivare än andra. Kunskapsfrågorna relaterade till Småland upplevdes svåra och deltagarna 

uttryckte bland annat; ”inbiten smålänning som jag är, så kan jag inte det här”, ”vem fan är 

Brunk?” och ”borde jag kunna det här?”. Trots den svåra starten fortsatte deltagarna till 

kuvert två på spelplanen, vilket handlade om att placera Småland i relation till tre andra 

landskap utifrån parametrarna kännedom och attraktivitet. Deltagarna placerade Småland 

högt i relation till de andra och vi upplevde att de hade en tilltro till varumärket. När de 

läste facit blev förvåningen stor eftersom Småland hamnade sist i parametern 

attraktionskraft. Lite stötta gick de vidare till kuvert tre där uppgiften var att gradera de 

presenterade kärnorden (lekfull, jordnära, berikande & nyskapande) utefter vad som 

upplevdes som Småland. Under detta steg upplevdes deltagarna som mest aktiva. Vissa 

grupper diskuterade livfullt kring vad exempelvis lekfull betyder för en själv, medan andra 

grupper läste tyst beskrivningen av kärnorden. Överlag fick kärnorden ett kallt mottagande 

av projektdeltagarna. Den största orsaken var ordens svårighet. De förstod inte varför ett 

ord behövde en lång beskrivning som nio rader. Andra uttryckte att kärnorden var 

”trendord” som inte kändes som Småland överhuvudtaget. Några deltagare uttryckte att det 

kommer ta tid att paketera in Småland som ett gemensamt platsvarumärke mestadels på 

grund av dess stora yta, men även landskapets traditionsbundenhet. Mottagligheten för en 

gemensam platsvarumärkesplattform ansågs därav vara ganska liten. Den typiska 

smålänningen är oftast nöjd och tänker ”varför ändra på något som fungerar?”. Efter 

graderingen var det kärnordet jordnära som graderats högst och i störst utsträckning kunde 

appliceras på landskapet. Det kan ha haft att göra med den höga medelåldern vid 

workshopen eller att det var det kärnordet som upplevdes begripligast. Kuvert fyra var en 
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fortsättning på kuvert tre eftersom deltagarna skulle ta till sig kärnorden och välja teman 

för att sedan skapa nya produkter och tjänster utefter temat. Vid utformningen av 

produkt/tjänstehyllan på spelplanen handlade det om att ta reda på vart Småland står idag, 

vart vi ska och slutligen börja fylla hyllan med nya produkter/tjänster.  Projektdeltagarna 

började spåna utifrån sina egna verksamheter och vilka produkter/tjänster som behövs, vilka 

man behöver skapa och ifall man behöver hjälp. Vi upplevde att deltagarna, efter att ha 

spelat i cirka en timme, började värma upp och verkligen öppna upp sig både till de andra 

deltagarna som till Smålandsspelet. Kreativiteten flödade fritt och deltagarna var delaktiga 

och engagerade i det avslutande steget i Smålandsspelet.  

 

Vid två tillfällen på cirka femton till tjugo minuter vardera hade man ett avbrott för 

avstämning för att se vad som diskuterats hittills. Alla deltagarna fick därmed reda på hur 

diskussionerna såg ut i de andra grupperna. När Smålandspelet arbetats igenom kan det 

finnas ett behov hos vissa aktörer av att gå djupare och omsätta varumärkesplattformen till 

utvecklingsplaner i den egna organisationen. Det finns då två möjliga sätt för detta, 

antingen att enas i tematiska nätverk där uppgiften är att, tillsammans med andra 

projektdeltagare, ta fram nya målgruppsanpassade och bokningsbara erbjudanden. Det 

andra alternativet handlar om att processledaren intar en mer konsultliknande roll och 

hjälper aktören att omsätta relevanta delar av varumärkesplattformen till den egna 

verksamhetens strategier och marknadsplaner.  

4.4. Ledarskap i implementeringsprocessen 

För att möjliggöra en genomslagskraftig implementering av en platsvarumärkesplattform 

krävs ledarskap, vilket är det fjärde steget i platsvarumärkesbyggande. För att kunna skapa 

förståelse om ledarskapets struktur och utövande är det väsentligt att redogöra för 

respondenternas åsikter kring sambandet mellan ledarskap och en genomslagskraftig 

implementering. Processledarens agerande under workshopen tas även upp för att exemplifiera 

ledarskapets kraft.  

 

Eriksson41 understryker att en tydlig och professionell processledning krävs för att 

balansera aktörernas alla olika intressen i implementeringsprocessen. För att stärka 

varumärket Småland krävs det att alla aktörer - näringsliv, boende samt beslutfattare, 

känner lust, glädje och nytta i att samverka. För att åstadkomma samverkan krävs mod, 

tillit, konsekvens och uthållighet bland både aktörerna och processledarna. Graffman42 

framhåller att aktörerna i processledargruppen måste ha ett starkt förtroendekapital för att 

få mandat i inledningsfasen av implementeringen från platsens övriga aktörer. Legitimitet 

och auktoritet vid ledarskap är avgörande för att underlätta implementeringen och dess 

genomslagskraft. Om det i ledarrollen står en ny orutinerad person eller kommuntjänsteman 

som ska implementera platsvarumärkesplattformen blir det betydligt svårare, än om en 

person från platsen med hög auktoritet för respektive område ska leda processen.  Eriksson41 

poängterar att ledaren ska kunna tänka strategiskt och ha förmågan att ta ett steg bort från 

sina särintressen till förmån för helheten. Framförallt måste ”ledaren brinna för platsens 

utveckling”. För att i sitt ledarskaps underlätta processen handlar det om att känna av och 
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anpassa sig till situationen, understryker Klaassen43. Kreativitet kan inte uteslutas ur 

diskussionen eftersom det handlar om att kunna tänka i andra banor och se ur andra 

synvinklar. Det är mycket som kan missförstås; olika situationer, begrepp, bilder etc. som 

kan uppfattas olika beroende på vad projektdeltagarna har för bakgrund och position. 

Hänsyn måste tas till sammanhanget på platsen där ledaren implementerar 

varumärkesplattformen. Rohde44 beskriver att om inte styrdokumentet 

varumärkesplattformen fungerar, måste processledaren finna nya tillvägagångssätt eller 

kompletteringar för att kunna fortsätta driva processen framåt. Många aktörer involverade 

har utländsk bakgrund, vilket gör det centralt att exempelvis komplettera med bilder för att 

öka förståelsen och genomslagskraften i implementeringen.  

 

Eriksson45 framhåller flexibilitet som en nyckelingrediens i ledarskapet för att kunna skapa 

delaktighet och samverkan vid förändrings - och utvecklingsprocesser. Det innebär att 

ledaren måste kunna inta olika roller och anpassa bemötandet utefter vem man leder. Ifall 

inte processledare besitter den sociala kompetensen finns risken att 

implementeringsprocessen strandar i konflikter. Om en konflikt uppstår och ej tas itu med, 

förvärras den och energi tas ifrån arbetet och läggs istället på konflikten, vilket bidrar till 

risken att varumärkesarbetet stagnerar.  Ett otydligt ledarskap kan orsaka onödigt motstånd 

och därmed göra processen ogenomförbar. Det är viktigt att tillägga att en konflikt inte 

endast behöver vara negativ, utan också positiv och nödvändig för projektets utveckling, 

påpekar Klintberg46. Åt vilket håll konflikten går, beror på hur den hanteras. Ju tidigare 

konflikten tas itu med, desto troligare är det att den kan bli konstruktiv. Det är av vikt att 

ledaren agerar och ingriper vid konflikt, annars kan den utvecklas på ett personligt plan och 

på så sätt riktas ifrån sakfrågorna. En viktig del av ledarskapets uppgift i 

implementeringsprocessen är därmed att hantera risker och konflikter i samband med 

samverkan. Ledaren bör även inneha en personlig trygghet för att våga hantera konflikter 

och inte låta sig provoceras i kritiska situationer.  

 

I ledarposition är det angeläget att lyfta fram och kunna sätta sig in i samtliga 

projektdeltagares egna situationer och visa på vad just den aktören kan få ut av 

varumärkesplattformen, påpekar Nilsson47. Motivera med vad aktörernas vinst kan bli och 

framhäv tidigare lyckade exempel för att underlätta mottagligheten av 

varumärkesplattformen och samtidigt undvika konflikter, framhåller Bojstedt48 och 

Klintberg46. Bojstedt48 fortsätter, ledarskapet kan därmed underlätta 

implementeringsprocessen genom att ledaren är lyhörd och nyfiken på sina medaktörer. 

Kommunikation är en oerhörd viktig del i implementeringsprocessen och betydande är att 

ledaren pratar med deltagarna och inte till dem. Det är centralt att få projektdeltagarna att 

känna sig respekterade och delaktiga under processen gång. Dagens ledare måste vara 

lyhörda, motivera och lyssna i större utsträckning än att prata och dirigera. Människan är 
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nu för tiden skolad att vara framåtskridande och ledaren behöver därmed inte piska dem 

framåt i lika stor utsträckning som förr. Traditionellt styrande och kontrollerat ledarskap 

drar ner tempot och den kreativa utvecklingen, vilket riskerar implementeringens 

genomslagskraft. Det handlar istället om att låta aktörerna få vädra sina åsikter och tankar 

kring projektet inför ledaren, som i sin tur ska fånga upp nya idéer för att skapa 

genomslagskraft i implementeringsprocessen, betonar Klintberg49.  

 

”I ledarskapet är det viktigt att i början av implementeringsfasen överdriva lite för att skapa 

reaktion bland projektdeltagarna, införa mer luft i huvudet och öppna de fönster som varit 

stängda” (Klaassen50) 

 

Klintberg49 är av annan åsikt och påpekar att i implementeringsprocessen är det viktigt att 

ledaren innehar en tillförlitlighet genom att hålla det man lovar för att undvika att 

förtroendet för projektet minskas eller helt försvinner.  Om projektdeltagarna upptäcker att 

ledaren förskönar eller talar osanning kommer den fortsatta processen bemötas med skepsis. 

Projektdeltagarnas tankeverksamhet riktas istället mot om bilden processledaren förmedlar 

är trovärdig eller inte. Tidsperspektivet för att reparera en upptäckt försköning är 

omfattande och resurskrävande, då förtroendet redan är så pass skadat.   

 

Ekman51 poängterar att ledarskap influerar kraften av implementeringsprocessen genom att 

fungera som; ”lysande stjärnor”, där ledarskapet vägleder och lyser upp vägen att gå!”. Det är 

betydelsefullt att säkra upp med nyckelaktörer som underlättar processen mot målsättning. 

Eriksson52 ser processledarna som huvudansvariga för processen i helhet. Processledarna 

har dock ingen enskild auktoritet att styra över andra aktörer, utan alla ses som ovärderliga 

aktörer som tillsammans bildar en genomslagskraftig implementering.  Ledarskapets kraft 

krävs för att skapa en stark gemenskap mellan de aktörer som är intresserade och knyta till 

sig nätverk. Det finns med andra ord ingen tid att övertala de som är kritiskt inställda till 

projektet och inte vill vara med. Det är lätt att glömma ja-sägarna då nej-sägarna tar mer 

energi. Klintberg49 påpekar att det centrala är fokusera på dem som förstår vad projektet vill, 

vad som görs och varför, för att skapa en genomslagskraftig implementering av 

platsvarumärkesplattformen. Ekman51 betonar betydelsen av att fokusera på den stora 

formbara massan i förändringsprocesser. Det hjälper inte att tvinga på eller prata sönder 

projektet hos nej-sägarna. Ett exempel är Lidingö som har profilerat sig som hälsans ö. 

Projektet var nära att misslyckas, då många aktörer ansåg att de inte kunde leva upp till 

löftet. Den övergripande massan samtyckte dock, vilket gjorde att projektet slutligen 

implementerades. Rohde53 nämner fördelen med att processdeltagarna väljer själva om de 

vill medverka i projektet eller inte. Det gör att den större massan av nej-sägare uteblir, 

vilket underlättar ledarskapet såväl som implementeringsprocessen. 
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Processledarrollen struktureras utifrån ett coachande perspektiv, där rollen åsyftar en mer 

lärande roll än en traditionell ledarroll, påpekar Eriksson52. Bojstedt54 ser processledarrollen 

som ett medel för att skapa engagemang i implementeringsprocessen. Det är viktigt att 

påpeka skillnaden mellan process- och projektledaren. Processledaren ska stötta och coacha 

processen och samtidigt sprida information kring platsvarumärkesplattformen till platsens 

aktörer. Det är helt upp till projektdeltagarna vilka verktyg de använder för att nå sitt 

enskilda uppsatta mål i implementeringsprocessen. Det är dock viktigt att som projektledare 

sätta spelregler för vad som gäller, så att alla inblandade aktörer vet vad man ska förhålla 

sig till. Rohde55 betonar att processledarna inte äger processen, utan fungerar mer som ett 

bollplank till projektdeltagarna. Arbetet som processledare handlar mer om att presentera 

och utbilda samhällets aktörer och inte ta över ansvaret, utan snarare förena aktörerna mot 

en samsyn. Ledarens uppgift är även att delegera arbetat och hitta rätt personer att lämna 

över vidareutvecklingen till för att hålla varumärkesplattformen i rullning, poängterar 

Klaassen56.  Uppgiften innebär inte att erbjuda råd eller resultat, utan projektdeltagarna får 

fundera och hitta sin egen lösning - ”Vi kommer inte lösa någon annans problem”. 

 

Workshop – Processledarens struktur och utövande  

Processledaren strukturerade upp workshopen utifrån varumärkesplattformens 

implementeringsstrategi. Processledaren inleder workshopen med några få och 

osammanhängande ord innan projektdeltagarna hunnit hitta sin plats, vilket upplevdes som 

ett otydligt ledarskap. Vi tyckte att inledningen, mitt i all stök, bidrog till att deltagarna inte 

hörde eller riktigt förstod vad som skulle hända. När väl deltagarna hade börjat spela 

minglade processledaren runt bland borden och försökte agera hjälpmedel vid frågor som 

uppstod. Processledaren försökte vara lyhörd för deltagarnas åsikter, men engagemanget för 

att skapa förståelse för varumärkesplattformen uteblev. När projektdeltagarna körde fast på 

spelplanen försökte inte processledaren få deltagarna att tänka i nya banor.  

 

Vi upplevde det som att ledarskapets utövande var inövat och standardiserat utefter den 

småländska varumärkesplattformens begrepp och struktur. Känslan bidrog till att hans 

utövande upplevdes monotont där en osäkerhet lös igenom. Observationen gav också ett 

intryck av ett stressat ledarskapsutövande eftersom processledaren påskyndade spelets gång. 

Det ledde till att vi upplevde ledarskapet som väldigt opedagogiskt eftersom deltagarna inte 

hann reflektera eller värdera spelets alla steg.  
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5. Analys  

Empiri- och teorikapitlets fyra områden, samverkan, varumärkesplattform, 

implementeringsprocess och ledarskap, ligger till grund för studiens analys. Kapitlet 

sammanställer, jämför och analyserar föregående områden där vår röst sammanbinder 

delarna till en helhet. Vi kommer även framhålla rekommendationer till Partnerskap 

Smålands implementeringsprocess samt till platsvarumärkesutvecklare och ledande aktörer av 

ett gemensamt platsvarumärke. 

5.1. Samverkan under en gemensam platsvarumärkesplattform  

Moilanen & Rainisto (2009) framhöll en av platsvarumärkens största risker som det 

gemensamma ägandet av ett övergripande platsvarumärke. Platsens alla aktörer äger 

tillsammans platsvarumärket och känner en egen tillhörighet till den, vilket kan påverka 

varumärkesbilden både negativt som positivt (Hatch & Schultz, 2008 & Spjuth, 2006).  I 

empirin påträffade vi samma resonemang, där Eriksson57 påpekade aktörernas och 

varumärkenas påverkan på varandra. En problematik som kan uppstå är att aktörerna har 

olika tolkningar på varumärkesplattformens innehåll. Feltolkningar kan leda till att 

aktörerna skadar varandra. Vi kan se en sammankoppling med Dinnies (2011) resonemang 

om ömsesidig respekt mellan platsens aktörer. Respekten minskar aktörernas medvetna 

illvilja eftersom de ser varandra som jämlikar. Vi urskiljer dock en konflikt som hämmar 

uppkomsten av respekt, vilket grundar sig på Tasci & Kozaks (2006) diskussion om 

svårigheten att samarbeta när aktörerna ser varandra som konkurrenter. 

Överensstämmande åsikter har även förts under empirin där Graffman58 framhöll att 

platsens aktörer oftast ser varandra som besvärliga inslag, istället för en resurs. Aktörerna 

bevakar hellre varandra än samverkar (Jensen et al, 2007). Vi återkopplar svårigheten till 

Klaassens59 argument om att aktörerna inte inser fördelarna med samverkan. Om aktörerna 

förstår och blir medvetna om möjligheterna vid samverkan kommer de välja samverkan 

framför enskilt arbete (Spjuth, 2006). Vi bedömer, utifrån Moilanen & Rainistos (2009) 

påstående om att ett starkt platsvarumärke kräver integration och koordinering, att 

samverkan är grunden till kommande varumärkesarbete. Vi tolkar det som att samverkan är 

en bytande del för att överhuvudtaget kunna skapa en gemensam varumärkesbild för 

platsen. Komplexiteten och resurserna som krävs för att skapa en gemensam 

varumärkesplattform gör att platsen inte har råd att satsa på fel varumärkesbild. Hankinson 

(2009) påpekade vikten av att släppa aktörens egna mål i fördel för helheten, platsen 

gemensamma bild. Vi tyder det som att satsningen på en gemensam bild genererar oftast 

mer än platsen investerat eftersom en gemensam varumärkesbild kan dras nytta av i många 

avseenden i platsens utveckling. Ett väletablerat platsvarumärke ger aktörerna en 

tillhörighet, en stolthet, en förankring till platsen, vilket skapar en intern livskvalité som 

främjar såväl sysselsättningsnivån som engagemanget för platsens tillväxt. Ett starkt 

platsvarumärke bidrar även till externa möjligheter såsom att nya investerare tillkommer, 

exporten och importen gynnas samt turismen främjas.  
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Ytterligare en risk som sammanbinds till svårigheten med det gemensamma ägandet är att 

ingen aktör ansvarar för det gemensamma platsvarumärket. Fan (2005) diskuterade 

platsvarumärkens behov av ledarroller eftersom professionell och anpassad kunskap krävs 

vid en komplex process som platsvarumärkesbyggande. Vi tolkar Fans (2005) resonemang 

till Graffmans60 argument att avsaknaden av tydliga roller och formell makt samt 

beslutshierarki bidrar till att resursallokeringen försvåras i varumärkesarbetet. Ur Dinnies 

(2011) resonemang där kommunen togs upp som ägare av platsvarumärket, kan vi urskilja 

en lösning till Graffmans60 risk. Använd kommunen som högsta hönset och till 

samordningen samt koordineringen av resurser. Konflikten som då uppstår blir dock att 

kommunen först och främst ser till sina egna motiv, vilket bidrar till att andra aktörer kan 

känna sig utanför och bortsedda. Det kan leda till att de bortstötta minskar sitt engagemang 

i varumärkesprocessen. Utifrån Moilanen & Rainistos (2009) diskussion om betydelsen av 

integration för en genomslagskraftig varumärkesplattform, finner vi att engagemang kräver 

att så många som möjligt av platsens aktörer mår bra. De måste även känna att de kan 

påverka - om man tillför, tillhör man. Genom påverkan föds det underlag för engagemang 

och en tillåtande kultur där alla besitter en ömsesidig respekt för såväl varandras åsikter 

som verksamhetsmål. Ur Hankinsons (2009) resonemang om ömsesidig förståelse för 

varandra kan vi dra slutsatsen att om aktörerna inser att de är beroende av varandra förstår 

de att det finns mer att vinna på att vara sams och samverka, än att profilera sig själv. Det 

gäller att vara storsint och se ett större perspektiv. Platsens aktörer ska inte vara motparter 

utan medparter, eftersom samverkan skapar en ”win - win situation” för platsens alla 

aktörer. Vi fann även att det empiriska underlaget behandlade okunskapen och bristen på 

förståelse bland platsens aktörer och då specifikt Ekman61 som uttryckte att det finns en 

svårighet i att få med platsens alla aktörer. Risken blir att en del aktörer blir orättvist 

behandlade och känner sig utanför. Hankinson (2009) tog också upp svårigheten att uppnå 

fördelar för alla inblandade aktörer. Det blir oftast de aktörer/varumärken med de bästa 

förutsättningarna som får mest utrymme att synas och bestämma i varumärkesprocessen. Vi 

kan sammanbinda det till Rohdes62 exempel om euron och euroländerna. De länder som har 

det bra står utanför och därmed blir euron sämre. Risken finns att platsen endast samlar de 

aktörer som är resursfyllda och utesluter de resursfattiga. De resursfylldas engagemang 

bidrar dock till en konflikt eftersom deras förändringsbenägenhet inte är tillräcklig. 

Nilsson63 framhöll att ifall platsens nuläge är bra kommer just den platsen inte ha en 

tillräckligt stor benägenhet att förändras och ta till sig varumärkesplattformen. Sitter 

platsen i en dålig sits kan man inte annat än att vara mottaglig för förbättringar.  

 

Risken för samverkan vid platsvarumärken kan också sammankopplas med aktörsmängden 

på den aktuella platsen. Moilanen & Rainisto (2009) diskuterade kring komplexiteten att det 

gemensamma platsvarumärket innefattar åtskilliga aktörer som besitter skilda drivkrafter, 

motiv och åsikter. Empirin behandlade även detta och Graffman60 framhöll svårigheten att 

skapa samverkan på grund av den fragmenterade bilden. Det innebär att det finns lika 
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många uppfattningar som det finns aktörer på platsen. Under det övergripande varumärket 

florerar även åtskilliga undervarumärken med sina olika värdegrunder och målsättningar, 

vilket adderar till den ökade komplexiteten att samverka under ett gemensamt 

platsvarumärke. Klintberg64 resonerade kring varumärkesmängden och dess inverkan på 

varumärkeshierarkin. För att underlätta samverkan är det väsentligt att ha en tydlig 

varumärkeshierarki så platsen vet när, vad och vilka varumärken man ska nämna först i 

exempelvis marknadsföringskampanjer. Platsen bör veta när varumärkena styrker varandra 

eller när de är starkare var för sig och det skapar olika grader av engagemang i 

varumärkesprocessen. Ekmans65 resonemang om risken att samverka vid, till ytan sett, stora 

platser, kan tillämpas till diskussionen om varumärkesmängdens risk vid samverkan under 

platsvarumärken. Att samverka platsens alla aktörer blir därav riskfyllt och komplicerat, 

eftersom platsens aktörer har en fysisk omöjlighet att ses på daglig basis. Vi tyder det till att 

dialog blir betydande för att samverkan överhuvudtaget ska kunna möjliggöras. Risken blir 

dock det Ekman65 diskuterade om när han nämnde att samverkan oftast endast fungerar ifall 

det sker på aktörens egna villkor. Den teoretiska referensramen behandlade även 

svårigheten att få aktörerna att inte endast fokusera på sig och sina egna fördelar. 

Hankinson (2009) resonerade om att aktören måste släppa sina egna kortsiktiga intressen 

och förmå se vad en samverkan kan göra i det långa loppet. Aktörens oförmåga att se 

fördelarna i samverkan kan grunda sig i misstänksamheten som Rohde66 påpekade i hans 

diskussion om avsaknaden av förtroende ifall aktören blivit ”lurad” förut. Utifrån det 

bedömer vi att aktörer återigen måste våga satsa och tro på möjligheterna i samverkan, trots 

deras tidigare erfarenheter. Bojstedts67 påstående om att samverkans uteblivande ofta 

grundar sig i gamla trätemål, kan också tolkas till resonemanget. Aktörerna bör se 

möjligheterna i erfarenheten istället för svårigheterna samt se helheten i samverkans 

fördelar. Tittar man inte framåt och tar lärdom ur tidigare konflikter, är det svårt att uppnå 

genomslagskraft vid samverkan av ett gemensamt platsvarumärke. Det är betydelsefullt att 

platsens alla aktörer får samma magkänsla kring platsvarumärkets bild så 

platsvarumärkesplattformen kan formuleras som en helhet utifrån platsens alla aktörer.  

5.2. Platsvarumärkesplattform   

Dinnie (2010) framhöll en av de största riskerna med platsvarumärkesbyggande som 

platsens mångskiftande karaktär, vilket gör det svårt att formulera en gemensam 

platsvarumärkesplattform. Spiekermann (2007) likväl Spjuth (2006) redovisade också i sina 

teorier att de flesta riskerna uppstår om varumärkesplattformen inte utgår ifrån platsens 

förutsättningar och aktörer. De beskrev att varumärkesplattformar tenderar att sluta i 

självklarheter och efterlikna varandra, istället för att särskilja och differentiera platsen. 

Resultatet av implementeringen beror på hur välförankrad varumärkesplattformen är bland 

samhällets aktörer. Varumärkesplattformen syftar till att på ett grundligt sätt förklara ett 

varumärkes värdegrund och påvisa vad som bygger relationen mellan platsen och dess 

aktörer (boende, näringsliv och beslutsfattare). Empirin resulterade i samma tankar om att 

varumärkesplattformen måste utformas utifrån platsen. Hänsyn bör tas till aktörernas 

privata såväl som offentliga drivkrafter, för att skapa genomslag och undvika konflikter i 
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varumärkesplattformens formulerande och implementeringen av den. Vi tolkar detta som att 

ifall varumärkesplattformen är uppbyggd på innehållslösa värdeord, förenklade metoder och 

framställd utan samverkan, är den meningslös. Om så är fallet kan plattformen omöjligen 

konkurrera, skapa särskiljningsförmåga eller fungera som ett styrdokument för 

implementeringsprocessen och ledarskapet. Vi ser varumärkesplattformen som ett 

fundament för vidare agerande och utveckling vid platsvarumärkesbyggande.  Åsikten kan 

sammankopplas med det Mårtenson (2009) beskrev som varumärkesplattformens syfte, att 

skapa en enad helhet av varumärket och minska förvirringen i kommande 

implementeringsprocess. Om formulerandet inte tar hänsyn till platsens förutsättningar, 

aktörerna som verkar på platsen eller ledarskapets struktur kommer den hämma istället för 

att främja genomslagskraften. Vi tyder att, utifrån Caldwell & Freire (2004), kommunicerar 

platsens alla aktörer varumärkesplattformen och framförallt ÄR varumärkesplattformen 

ökar chansen för ett starkt platsvarumärke. Om platsvarumärkesplattformen utgår ifrån sina 

förutsättningar och involverar aktörerna har platsen bättre förutsättningar för att skapa en 

svårimiterad varumärkesbild för konkurrenterna. Det kan sammanföras med Bojstedts68 

diskussion, att utan en konsekvent sammankoppling blir implementeringsprocessen mer 

tids- och kostnadskrävande. Risken uppstår att aktörerna inte känner tillförlitlighet till 

varumärkesplattformen. Därifrån kan vi dra kopplingen att förtroendet minskar för 

projektet. Uteblivet förtroende minimerar chanserna för att varumärkesplattformen 

översätts till konkreta handlingar bland projektdeltagarna, eftersom aktörerna inte kan leva 

upp till styrdokumentet. Risken är att plattformen har svårt att bli inpräglad i aktörernas 

medvetande, vilket i sin tur försvårar ledarens utövande som meningsskapare eftersom 

varken ledaren eller aktörerna vet bakgrunden eller förstår plattformens budskap (Morgan 

et al., 2006). Därifrån tolkar vi betydelsen att ha kompetenta varumärkesutvecklare som 

leder plattformens formulerande, vilka som är införstådda med projektets mening.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion kan vi tyda att är betydelsefullt att lägga ner 

resurser på plattformen och redan från början tillsammans reda ut vilka associationer det 

gemensamma varumärket ska sända ut. Moilanen & Rainisto (2009) framhävde risken 

gällande plattformens fyra komponenter vision, kärnvärden, positionering och löfte. 

Sammanbinds inte komponenterna i en helhet och tillsammans bildar platsens identitet, kan 

konsekvenserna bli många och oreparerbara. Smålands önskan om att nå positioneringen: 

Top of mind för lekfulla och berikande upplevelser i ”Skogsland – Sjöland - Kustland – Ö - land”, i 

kundens medvetande, ser vi som delvis problematisk.  Åsikten grundar sig på Morgan et al. 

(2006) diskussion om att även platser måste våga nischa sig och ha en tydlig positionering, 

för att kunna avgränsa sig och skapa stark konkurrenskraft. Vi anser det vara viktigt att 

tillgängligöra och synliggöra arbetet av varumärkesplattformen till platsens aktörer, för att 

för att möjliggöra en top of mind position. Vi rekommenderar att Partnerskap Småland även 

tar fram en mer kortfattad och praktisk sammanfattning av varumärkesplattformen. 

Plattformen blir därigenom lättillgängligare för allmänheten och en större genomslagskraft 

för projektet kan skapas. Vi bedömer att det är otillräckligt med workshop och lärkartan 

(Smålandsspelet). Det krävs mer för att den önskvärda positionen ska kunna uppnås och 

Småland bli det självklara valet. Media bör kontaktas, presskonferenser ordnas och 

releasefester över gränserna med inbjudna intressenter, införas. Där ska aktörerna 
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uppmanas till att göra förändringar med grund i varumärkesplattformen. Projektet måste 

med andra ord ses i ett större sammanhang, det räcker inte med att partnerskapet vet om 

projektet. Vi tolkar att ökad spridning ökar möjligheterna för implementeringens 

genomslagskraft. Sammankopplar vi resonemanget på Partnerskap Smålands framtagna 

vision, ”… en del av Småland. Småland är en självklar destination med ett varumärke som aktörer i 

alla branscher stolt lever, verkar och kommunicerar, kan vi se att den utgår ifrån ett 

helhetsperspektiv. Visionen gör det möjligt för alla samhällets aktörer att använda, realisera 

och kommunicera utifrån varumärkesplattformen. Att lyfta blicken och se projektet ur ett 

större perspektiv tror vi som sagt är en förutsättning för att skapa ett starkt 

platsvarumärke.  Fördelen hos Partnerskap Småland är att visionen är generell och har en 

framåtskridande riktning, eftersom den omfattar alla branscher och inte endast 

turistnäringen, trots att det var uppdraget. Det räcker inte endast att turismaktörerna 

ställer sig bakom visionen. Det är alla aktörer tillsammans som påverkar bilden av platsen 

(Hatch & Schultz, 2008). Trots vår positiva uppfattning framkom det utifrån observationen 

att det råder en misstänksamhet bland aktörerna mot visionens tagline, … en del av Småland. 

Vi kan återkoppla det till Ekman69, som påpekade risken med visionen att aktörerna 

försvinner i mängden och därav tappar varumärket sin specifika särprägel. Utifrån det tolkar 

vi att om aktören väljer att positionera sig som en del av Småland, blir det givetvis viktigt 

att identifiera skillnader gentemot andra aktörer i Småland, för att inte försvinna i mängden. 

Även om taglinen kan göra aktörens varumärke mer känt, så kan det även bidra till att 

aktören förlorar det som är unikt på grund av partnerskapet Vi ställer oss undrande till 

Smålands val av kärnvärden, lekfull, jordnära, berikande och nyskapande. Vi grundar tanken på 

projektdeltagarnas bemötande under workshopen som överlag var negativ. De upplevde att 

kärnorden inte var välförankrade med platsens förutsättningar och inte överensstämde med 

den traditionella bilden av Småland. Vi anser att det är betydelsefullt att inte tappa 

kulturarvet vid nytänkande, speciellt Småland som har en rik kulturhistoria som fascinerar 

många.  Arvet bör därför tas tillvara på och genomsyra projektet. Det finns även en stark 

tradition av entreprenörskap i landskapet, vilket ger goda förutsättningar för kreativitet och 

nytänk. Vi ser också en fördel med att blicka bakåt i historien för att där kunna hämta 

inspiration om hur vi ska utveckla framtiden. Det påvisar att Partnerskap Småland har en 

svårighet att balansera nytänk och tradition eftersom platsförankringen i 

varumärkesplattformen brister, vilket minimerar implementeringsprocessens 

genomslagskraft (Ren & Stilling Blichfeldt, 2011). Vi ser att projektet kan förbättra balansen 

mellan nytänk och tradition genom att låta Smålands förutsättningar och historia vara 

ramverket för all ny idégenerering. Det är allmänt vedertaget att nytänk innebär att tänka 

utanför boxen, men är boxen utan innehåll uppstår svårigheten att tänka utanför den. 

Begränsningar krävs för att nytänk ska uppstå och idéerna bli användbara. 

 

Vi anser utifrån Ugglas (2006) diskussion om sampositionering att aktörerna i viss mån 

tappar kontrollen över sitt eget varumärke när de samverkar under en gemensam 

platsvarumärkesplattform. När aktören inleder ett samarbete tar man risken att varumärket 

kan utsättas för ”spill – over” och ”free-riders” effekter på både gott och ont. Om ett 

varumärke inom partnerskapet avslöjas med ett ofördelaktigt beteende eller hamnar i en 
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kris, påverkar det de övriga varumärkena och aktörerna.  Ett felaktigt val av vem man ska 

samarbeta med kan därmed ge förluster när det gäller den egna imagen. Partnerskapet kan 

på så sätt innebära att aktörerna tillsammans står för något sämre än vad de hade gjort var 

för sig. Sampositionering medför att en del av aktörens identitet ligger i händerna på 

externa aktörer, vilket innebär att man kanske inte alltid har full kontroll över vilka beslut 

som tas. Anledningen till detta är att varumärkenas värdegrund är inlånad, istället för 

uppbyggd från grunden utifrån aktörens eget varumärke. Aktören äger därmed inte 

kontrollen över allt som ingår i erbjudandet. Vi kan applicera resonemanget på Smålands 

varumärkeslöfte ”Your natural playground” – Lekfulla & berikande upplevelser och möten. Enligt 

Partnerskap Småland ska löftet infrias i varje produkt och tjänst. Om en aktör inte kan leva 

upp till löftet eller gör en feltolkning på platsvarumärkesplattformen kan det komma att 

påverka den gemensamma varumärkesbilden. Sett ur ledarskapets utövande i 

implementeringsprocessen, är det väsentligt att processledaren inte slarvar med vilka 

aktörer ledaren samordnar. Slarvar processledaren med implementeringen av samarbete kan 

det leda till att projektdeltagarnas varumärken har en negativ inverkan på varandra (Fan, 

2005). De som ingår i ett partnerskap måste både ha likheter och skillnader. Likheter i 

värdegrunden, men olikheter i kvalifikationer för att kunna dra nytta av varandra och uppnå 

givande ”win – win situationer”. 

 

Precis som Dinnie (2011) uttryckte, anser vi att den största risken är att inte varumärka sin 

plats. Platsen finns där och är ett varumärke vare sig platsens aktörer tar hand om det eller 

ej. Finns inte styrdokumentet platsvarumärkesplattformen uppstår risken att varumärket 

slits itu av aktörer som styr i olika riktningar under det gemensamma varumärket. Det 

gemensamma styrdokumentet är en avgörande del för vad platsen kan åstadkomma och vart 

den kan flytta sina gränser. Det handlar om att formulera en gemensam bild genom att 

tänka med samma hjärna, vilket steget innan – samverkan - förhoppningsvis lagt 

förutsättningar till.   

5.3. Implementeringsprocessen  

När vi analyserade det teoretiska och empiriska implementeringskapitlet framkom det att 

oftast läggs störst vikt och resurser på att ta fram den perfekta varumärkesplattformen, 

istället för att rikta in sig på hur implementeringen ska struktureras. Det ger bilden av att 

alla vill ha implementering, men ingen vill betala för den. Bakomliggande problemet till 

utebliven implementering som Hrebiniaks (2006) beskrev är att det inte finns någon som tar 

det huvudsakliga ansvaret för implementeringsprocessen. Liknande åsikter stötte vi på i 

empirin där Graffman70 uttryckte viljan att ta ansvar som betydande för en 

genomslagskraftig process. Tar ingen på sig ansvaret över processen finns det inget tydligt 

fokus och riktlinjer att utgå ifrån i såväl ledarskapet som implementeringsstrategin. 

Implementeringsprocessen blir därav en labyrint. För att inte ta en omväg mot målet i 

labyrinten bör varumärkesplattformen och implementeringen utformas i samstämmighet 

med varandra (Fan, 2005 & Hrebiniaks, 2006). Alla parter blir då medvetna om vad som ska 

göras, varför och när. Vi sammankopplar det till Ekmans71 resonemang där tre avgörande 
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faktorer för att implementeringen ska bli möjlig, redovisades. Faktorerna var medskapande, 

varumärkets konceptuella karaktär och huvudmannaskapet. Vi applicerar faktorerna på 

samverkan, varumärkesplattformen och ledarskapet. Dessa tre är avgörande för att gå från 

idé till handling. Sammanbinds inte faktorerna i en helhet, anser vi att implementeringen 

uteblir och långsiktiga målsättningar utesluts. Utifrån det kan vi bedöma att ju mindre gap 

mellan the doers och the planners desto genomslagskraftigare implementeringsprocess. I 

empirin upptäckte vi att Partnerskap Småland överlämnade implementeringsansvaret från 

projektledaren till processledarna, vilket ökar gapet. Gapet ökas på grund av att 

projektledaren och processledaren inte integrerar med varandra. Inte heller 

varumärkesplattformens formulerande eller implementeringsstrategin sammanfaller i en 

helhet. Projektledaren har medverkat under styrdokumentet varumärkesplattformens 

utformning, men nu går ansvaret över till processledarna som ska styra 

implementeringsprocessen. De ska informera och omsätta varumärkesplattformen bland 

platsens alla aktörer (boende, näringsliv & beslutsfattare). Partnerskapet bakom 

varumärkesplattformen (the planner) utvecklade, i separation från processledarna, 

riktlinjerna. Partnerskapet och projektledaren utgår ifrån att processledarna (the doers) nu 

ska rätta sig efter de utformade riktlinjerna och fullfölja implementeringsprocessen. Vi 

ställer oss därför undrande till Partnerskap Smålands idé att helt lämna över ansvaret på 

processledaren. Vi bedömer att separationen försvårar den småländska 

implementeringsprocessens genomslagskraft och ökar risken att implementeringen 

stagnerar. Uppstår det gap redan i förstadiet av implementeringsprocessen försvåras även 

nästa steg mellan processledaren och projektdeltagarna. Det leder till att ytterligare ett gap 

i ledet uppkommer, som egentligen inte behöver finnas, med andra ord bildas en ond cirkel. 

Bedömningen grundar sig i att processledaren strukturerar sitt utövande i 

implementeringsprocessen utifrån varumärkesplattformens innehåll. Processledaren tolkar 

styrdokumentet varumärkesplattformen och därifrån bestämmer sin utformning av det egna 

ledarskapsutövande. Har då projektledaren utan processledarna bestämt vad som ska 

uteslutas och innefattas i varumärkesplattformen, blir implementeringen utesluten från en 

gemensam samsyn. Risken som då kan uppstå är att processledarna coachar 

projektdeltagarna utan konsekventa riktlinjer. Vi ställer oss då undrande till hur 

projektdeltagarna i sin tur ska kunna strukturera och utöva sitt ledarskap utifrån 

varumärkesplattformen i den egna verksamheten.  

 

Utgångsläget för implementeringen är en avgörande faktor (Tonnquist, 2010). I förstadiet 

är möjligheten att påverka projektets genomslag som störst. Vi instämmer i Tonnquists 

(2010) resonemang och bedömer att ifall inte nuläget är obekvämt eller förändringen 

efterfrågad minskar aktörernas mottaglighet. Ser aktörerna inte nyttan med projektet 

utifrån sin egen verklighet och verksamhet, finns risken att implementeringen avstannar.  

Observationen gav en bild av att deltagarna inte kände sig tillräckligt förändringsbenägna 

för att ta till sig platsvarumärkesplattformen. Många uttryckte ”varför ändra på något som 

fungerar”. Det får oss att undra; vad händer om man inte förändrar? Det är en analys som 

sällan görs. Är projektet och partnerskapet för självgoda och inte inser att förändring är 

nödvändigt, kommer heller ingen förändring att ske. Tar vi dock diskussionen ett steg 

längre och tittar ur samhällsperspektivet, kan ingen undgå förändring, som grekiska 

filosofen Heraclitus sa; ”there is nothing permanent except change”. Småland kommer tids nog 
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behöva ett starkt och väletablerat platsvarumärke på grund av samhällsutvecklingen. Varför 

inte bli starkast först och påskynda utvecklingen? För att det ska ske tror vi att Partnerskap 

Småland i huvudsak måste inrikta sig mot och involvera de yngre aktörerna och ta vara på 

deras nyfikenhet, kreativitet och energi. Det skulle kunna bidra till att implementeringens 

genomslagskraft ökar. De yngre vågar tänka friare och är oftast inte är lika paketerade av 

erfarenheter. Vi ser därmed den yngre generationen som katalysatorer till genomslagskraft.   

 

Partnerskap Smålands implementeringsstruktur att försöka skapa kreativa möten mellan olika 

verksamhetsområden i implementeringsprocessen via Smålandspelet, bidrar till att en 

homogen sammansättning av individer möts och kreativa kluster skapas. Vi anser att 

strukturen ökar möjligheterna för nyskapande och nytänk som annars kanske inte hade 

uppstått, då nya varumärkeskluster skapas. Det kan sammankopplas med Hrebiniak (2006) 

och Rollof (2004) som framställer kreativa möten som stimulerande verktyg för utbyte av 

kunskap, framtagandet av nya idéer och lösningar samt realisering av initiativ. Rollof (2004) 

uttryckte också betydelsen av mötesformer som främjar dialog, öppenhet och närhet i 

förändringsprocesser. Vi kan applicera Rollof (2004) på Ekmans72 resonemang om att 

fokusera på den formbara massan i förändringsprocesser. För att en dialog ska uppkomma är 

det betydelsefullt att involvera individer som vill och har engagemanget att föra en dialog. 

För att möjliggöra ett kreativt klimat behövs det fler ja-sägare och mindre skeptism kring 

det annorlunda. Vi kan dock se en paradox, kreativitet kräver ett visst motstånd för att 

kreativiteten ska bli produktiv. Motstånd föder framgång, därför rekommenderar vi att 

Partnerskap Småland bör skapa en balans mellan ja- och nejsägare, för ökad genomslagskraft. 

Vi kan anknyta argumentationen med det Andresen (2011) beskrev om hänsyn till 

sammansättningen av aktörer i implementeringsprocessen. För att framkalla en stark 

samverkan och kreativa varumärkeskluster krävs det en bra gruppdynamik. Det kan även 

sammankopplas med Rollof (2004) när han uttryckte konflikters oundviklighet när det 

handlar om människor som möter människor. Vi vill framhålla kraften i att våga ha tillfälligt 

kaos och låta processen ha sin gång, eftersom det är då kreativitet blomstrar. Vi upplever 

kaos som en nödvändig fas och inte en fasa. Vi påträffade även liknande resonemang i 

empirin då Klintberg73 påpekade att konflikter inte endast behöver vara negativa, utan rent 

av positiva och nödvändiga för projektets utveckling. Vilken riktning konflikten kommer ta 

beror på hur den hanteras i ledarskapet.  

5.4. Ledarskapet i implementeringsprocessen  

Eriksson74 påpekade att projektledaren inte ser sig själv som huvudansvarig utan ansvaret 

ligger på processledarens axlar. Processledaren i sin tur frånsäger sitt ansvar och påpekar 

att det är projektdeltagarna som ansvarar och bestämmer för om de vill ingå i partnerskapet. 

Vi reagerade på detta och vill ännu en gång påvisa att det finns två tydliga gap i 

ledarskapsstrukturen. Löser inte Partnerskap Småland gapet kommer 

implementeringsprocessens genomslagskraft minimeras. I detta avseende hjälper det inte att 

ha kunniga och utbildade projekt- och processledare som Graffman75 betonade vikten av. 

Fallerar relationen dem emellan kommer genomslagskraften utebli. För att minska gapet 
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mellan projektledaren, processledarna och projektdeltagarna bör projektledaren ta mer 

ansvar och ha en avstämning/utvärdering efter exempelvis första workshopen. Detta hade 

underlättat fortsatt implementeringsprocess och gett processledarna tips på förbättringar. 

Vi förstår inte riktigt varför projektledaren avsäger sitt ansvar, när det är hon/han som i 

stort sett är projektets ansikte utåt. Utifrån Morgan et al. (2007) anser vi att om inte 

projektledaren är med i ledarskapsstrukturen som överhuvudet, kommer trovärdigheten och 

legitimiteten minskas för hela processen. Vi kan även tolka situationen ur en annan 

synvinkel, nämligen perspektivet som Rollof (2004) tog upp där ledarskapsstrukturen utgår 

ifrån fria tyglar för att underlätta uppkomsten av nya idéer. Ur den synpunkten kan det vara 

bra att processledarna släpps ”fria”, men vi ser risken att både processledarna och 

projektdeltagarna kan känna sig övergivna och vilse.  Processledarna har utbildningen och 

kunskapen kring varumärkesplattformen bakom sig, men deltagarna kommer till 

workshopen utan det informationsförsprång som processledaren har (Hrebiniak, 2006). 

Observationen gav utfallet att projektdeltagarna inte var medvetna om varken projektets 

syfte eller workshopens nytta, vilket ledde till att misstänksamhet och motstånd mot 

plattformen uppstod. Vi rekommenderar därför Partnerskap Småland, utifrån Hrebiniaks 

teori om kommunikationens betydelse för risk- och konflikthantering, att inleda workshopen 

med tydlig information kring dess upplägg. Vi kan även applicera Erikssons76 resonemang 

om vikten att vara tydlig i ledarskapsutövandet för att motverka onödigt motstånd.  

 

Mårtenson (2009) framhävde varumärkesplattformen som den strategiska grunden i 

varumärkesbyggande. Vi tyder resonemanget till att varumärkesplattformen utgör 

strukturen och lägger grunden för ledarskapets utövande. Varumärkesplattformen klargör 

ledarskapets riktning och vart förändringsarbetet ska leda. Plattformen samordnar 

ansträngningarna i partnerskapet. Om alla vet vart de är på väg kan de fatta enskilda beslut 

som samverkar till en enad varumärkesbild. Spjuth (2006) betonade svårigheten för 

aktörerna att visualisera nyttan och slutresultatet av en gemensam 

platsvarumärkesplattform. Vi bedömer att ledaren bör utöva sitt ledarskap utefter 

visionärens karaktär för att underlätta samt öka genomslagskraften av 

implementeringsprocessen. Visionärens stil är lämplig när ledaren vill injicera energi och 

entusiasm för att uppmuntra och engagera de ledda att anta en ny utmaning. Vi tolkar 

visionärens stil passande till projektet Partnerskap Småland eftersom processledarna under 

implementeringen ska engagera och motivera projektdeltagarna till förändring. 

Observationen gav utfallet att ett visionärt ledarskap kunde vara passande för projektet, 

eftersom vi upplevde att deltagarna inte förstod projektets syfte och hade en svårighet för 

projektets trovärdighet. Processledaren lyckades inte förmedla platsvarumärkesplattformen 

och dess nytta till deltagarna. Hankinson (2009) påpekade vikten av att ledaren ska kunna 

förmedla och kommunicera till deltagarna vad en samverkan kan åstadkomma i det långa 

loppet. Vi tolkar det som att Partnerskap Småland behöver anta en mer meningsskapande 

ledarroll för att verkligen få med sig deltagarna i den gemensamma synen. Vid återkoppling 

till Spjuths (2006) resonemang ovan kan vi tyda att ledaren bör kunna visualisera 

varumärkesbilden och varumärkesplattformens innehåll till projektdeltagarna för att öka 

genomslagskraften. Varje framgångsrikt förändringsarbete bygger på en framtidsbild och 

kan inte ledaren förmedla den blir ledarskapet i implementeringen meningslöst. Vi tror 
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alltså inte på en standardiserad ledarskapsstruktur eftersom den har, till skillnad från 

visionären, svårt att främja delaktighet, öppenhet, förtroende och tillhörighet. 

Observationen av processledaren framhöll en standardiserad och monoton 

ledarskapsstruktur utifrån varumärkesplattformen. Vi hade istället velat se ett mer visionärt 

ledarskapsutövande utefter kontexten. Flexibiliteten tror vi hade underlättat ledarens 

möjlighet att sätta sig in i aktörens enskilda situation. Det hade bidragit till att 

genomslagskraften ökat eftersom fler projektdeltagare kunnat ta till sig 

varumärkesplattformen och tillämpa den på sin egen verksamhet (Spiekermann, 2007). Det 

visionära ledarskapet bidrar även till att processledarens kreativa problemlösningsförmåga 

förbättras, vilket är betydelsefullt för att hantera osäkerhet och konflikter (Hrebiniak, 2006). 

Vi upplevde under observationen att processledaren ingav ett stressat intryck, vilket fick oss 

att inse betydelsen av tolerans och lugn. Vi kan tillämpa Rollof (2004) resonemang om att 

kreativitet inte har någon tidsuppfattning. Visionären har en förmåga att visualisera ord för 

att öka förståelsen och skapa en helhet, vilket vi ser som en nödvändig rekommendation till 

Partnerskap Småland och deras fortsatta implementeringsprocess.  

 

Utifrån observationen upptäckte vi att processledaren saknade en coachande karaktär, vilket 

vi bedömer vara betydelsefullt för att öka genomslagkraften i implementeringsprocessen. Vi 

grundar åsikten i Blomquist & Rödings (2010) diskussion om att ledaren ska överbrygga 

den spretiga bilden som kan uppstå vid samverkan under ett gemensamt platsvarumärke. 

Det coachande utövandet blir viktigt för att informera, motivera och skapa dialog mellan 

projektdeltagarna.  Den coachande ledaren kan minska konflikterna som uppstår vid 

samverkan under en gemensam platsvarumärkesplattform, genom att få de ledda att inse 

fördelen med att fortsätta sträva mot samma mål. Coachens utövande i 

implementeringsprocessen blir att peppa projektdeltagarna, istället för att sätta direkta 

spelregler för vad som gäller.  Coachen tar en mer tillbakalutande roll och stödjer 

projektdeltagaren i problemlösning, genom att hjälpa deltagaren att hitta nya och kreativa 

vägar att gå. Projektdeltagarnas egen vilja till resultat är nyckeln till framgång. Det kan 

sammankopplas med Rohdes77 resonemang att processledarna inte äger processen, utan 

fungerar mer som ett bollplank till projektdeltagarna. Det handlar om att lyssna och skapa 

en trygghet inför projektet hos projektdeltagarna, genom att uppvisa en ömsesidig respekt. 

Vi bedömer coachens uppgift som att se till att projektdeltagarna hittar nyckeln och att 

ledaren tillsammans med projektdeltagarna låser upp de dörrar som varit stängda. Det kan 

sammankopplas till Rohdes77 åsikt om att arbetet som processledare handlar mer om att 

presentera och utbilda samhällets aktörer och inte ta över ansvaret, utan snarare förena 

samhällets aktörer mot en samsyn. Coachen delegerar arbetat och hittar rätt personer att 

lämna över vidareutvecklingen till, för att hålla varumärkesplattformen i rullning, vilket 

skapar en genomslagskraftig implementeringsprocess av en platsvarumärkesplattform.    
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6. Slutsats  

Kapitlet framhåller studiens resultat och slutsatser utifrån syftet; att förstå hur ledarskapets 

struktur och utövande underlättar genomslagskraften vid implementeringen av en gemensam 

platsvarumärkesplattform. 

 

För att öka genomslagskraften vid implementeringen av en platsvarumärkesplattform ska 

ledaren överkomma svårigheter och förändra dem till möjligheter. Riskerna med att 

samverka under ett gemensamt platsvarumärke kan förminskas och 

implementeringsprocessen kan förbättras ifall det finns tydlig ansvarsfördelning och 

ledarskap i anknytning till processen. Ledarskap krävs för att skapa samverkan, formulera 

en platsvarumärkesplattform och styra implementeringen av plattformen. Ledarskapet 

samordnar en gemensam syn av platsvarumärket genom att möjliggöra samverkan. Utan en 

tydlig ledare blir svårigheten att komma överens ännu påtagligare för platsens aktörer, 

eftersom aktörerna har skilda motiv, drivkrafter och målsättningar med platsens varumärke. 

Den fragmenterade bilden bestående av att det finns lika många uppfattningar som aktörer, 

komplicerar samverkan. För att skapa en genomslagskraftig implementeringsprocess måste 

platsen nå en enad riktning och en gemensam varumärkesbild. Ledarskapets struktur och 

utövande underlättar skapandet av en samsyn genom att överbrygga, hantera och omsätta 

riskerna samt konflikterna som uppkommer under ett gemensamt platsvarumärke.  

 

För att underlätta implementeringsprocessens genomslagskraft krävs det samverkan som en 

grundförutsättning. Platsvarumärkesplattformen, implementeringsstrategin samt 

ledarskapets struktur och utövande ska därefter utformas i samstämmighet med varandra 

redan från projektets start. För att ledarskap ska kunna underlätta genomslagskraften av en 

implementeringsprocess ska ledarskap involveras under samverkan, i 

varumärkesplattformens utformning och i implementeringsprocessen.  

 

Ur studien framkom det att ledarskapet bör struktureras i tre olika nivåer; projektledaren, 

processledaren och projektdeltagaren. För att skapa genomslagskraft i 

implementeringsprocessen av en gemensam platsvarumärkesplattform kan dessa tre nivåer 

inte uteslutas från varandra.  Ledarskapet ska struktureras med samma utgångspunkt, 

styrdokumentet platsvarumärkesplattformen, för att kunna förmedla och skapa en 

gemensam samsyn bland platsens alla aktörer. Med hjälp av styrdokumentet samspelar de 

tre olika nivåerna med varandra mot ett enhetligt starkt platsvarumärke. Ifall interaktion i 

processen uteblir kan det uppstå gap mellan ledarskapsnivåerna på grund av separationen. 

Det första och mest riskfyllda gapet kan inträffa under projektledarens ansvar i skapandet av 

samverkan bland platsens aktörer. Det är betydelsefullt att projektledaren samspelar och 

integrerar processledarna och projektdeltagarna i utformandet av varumärkesplattformen. 

Nästa gap kan uppstå mellan processledarna och projektdeltagarna när 

implementeringsprocessen ska starta. Kommunicerar inte processledaren 

platsvarumärkesplattformen på ett tydligt, konsekvent och pedagogiskt sätt minskar 

implementeringsprocessens genomslagskraft. Det tredje och sista gapet kan uppstå mellan 

projektdeltagarna och platsens alla aktörer. Har inte projektdeltagarna förstått plattformens 
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innebörd och nytta kan de inte i sin tur implementera plattformen i sin egen verksamhet och 

på sin egen plats.  

 

För att skapa genomslagskraft i implementeringsprocessen krävs det att ledarskapet utövas 

utifrån coachen och visionären. Coachen och visionären ska samordna samverkan, omsätta 

platsvarumärkesplattformen till verklighet genom att leda implementeringsprocessen. Alla 

tre ledarnivåer (projektledaren, processledaren & projektdeltagaren) bör genomsyras av 

coachen och visionären för att skapa och upprätthålla samstämmigheten som krävs för ett 

genomslagskraftigt platsvarumärke. Visionären är lämplig när ledaren vill injicera energi 

och entusiasm för att uppmuntra de ledda att anta en ny utmaning. Visionärens verktyg är 

visualiseringen. Den bidrar till att aktörerna lägger sina egna fördelar åt sidan till förmån 

för det gemensamma platsvarumärkets styrka. Genom visualiseringen samordnar 

projektledaren en samsyn bland platsens aktörer och tillsammans formulerar de en gemensam 

platsvarumärkesplattform. För att implementera platsvarumärkesplattformen ska 

processledaren visualisera plattformens innehåll till projektdeltagarna som sedan ska omsätta 

den till handling. Projektdeltagarna i sin tur ska sedan visualisera plattformen till sin egen 

verksamhet och plats. Visionären ger de ledda förståelse och kunskap genom att visualisera 

varumärkesplattformen ur ett större perspektiv, vilket skapar mening till projektet. 

Meningsskapandet bidrar till att de ledda får en acceptans för plattformen, eftersom 

trovärdighet och förtroende skapas genom att den ledda kan tydligt se projektets vision. 

Den ledda upplever en verklighet i projektet, vilket leder till att aktören känner tillhörighet 

och engagemang till den gemensamma varumärkesplattformen. Coachen är lämplig när de 

ledda är medvetna om sina svagheter och vill förbättra sina resultat genom att bli peppade 

av ledaren. Ledaren coachar de ledda till att förenas i en gemensam syn genom att visa varje 

enskilds aktörs betydelse. Coachen motiverar, samtalar och lyssnar, vilket bidrar till att 

nytänkande kan uppstå och kreativa kluster skapas.    
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8. Bilagor  

Kapitlet presenterar studiens hänvisade bilagor för att underlätta förståelsen för läsaren.  

 

Bilaga 1. Intervjumall Projektledare 

Berätta lite om dig själv, dina erfarenheter, utbildning och kunskap! 

1. Vad är målsättningen med Projektet Partnerskap Småland? 

2. Vem har tagit initiativet till en gemensam platsvarumärkesplattform?  

3. Vad ligger bakom initiativet att utföra en småländsk varumärkesplattform?  

4. När blev diskussionen aktuell? 

5. Varför har inte en gemensam platsvarumärkesplattform tidigare skapats? 

6. Varför behövs det en gemensam platsvarumärkesplattform i landskapet? 

7. Vad innefattar den småländska varumärkesplattformen?  

8. Hur kan samhällets aktörer dra nytta av en gemensam varumärkesplattform i sitt 

eget varumärkesarbete?  

9. Vari ligger komplexiteten i att implementera en gemensam 

platsvarumärkesplattform?  

10. Hur samverkar man alla aktörernas motiv och drivkrafter under ett gemensamt 

platsvarumärke? 

 

Bilaga 2. Intervjumall Processledare 

Berätta lite om dig själv, dina erfarenheter, utbildning och kunskap! 

1. Varför behövs det en gemensam småländsk varumärkesplattform? 

2. Hur anser du att ditt ledarskapsutövande kan underlätta implementeringsprocessen 

av platsvarumärkesplattformen?  

3. Hur anser du att genomslagskraften kan ökas vid implementeringen av en gemensam 

platsvarumärkesplattform? 

4. Hur ser du på din roll som processledare för projektet? 

5. Vad för konflikter kan du som processledare möta i implementeringsprocessen?  

6. Hur samverkar man alla aktörers motiv och drivkrafter under ett gemensamt 

platsvarumärke? 

7. Hur tänker du skapa stolthet och tillhörighetskänsla till den småländska 

varumärkesplattformen bland samhällets aktörer?  

8. Vari ligger komplexiteten i att implementera en gemensam 

platsvarumärkesplattform?  

9. Hur ser varumärkesplattformens implementeringsprocess ut? 

10. Vilka är implementeringsprocessens verktyg och varför?  

– Vad ska verktyget skapa? 

– Hur ska verktyget ledas av processledaren?  

– Vad har kreativitet för roll i implementeringsprocessen och varför? 

– Hur ser tidsaspekten ut på implementeringsprocessen? 

– Hur tänker du som ledare tillvarata på kreativitet, kunskap och nya idéer?   
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Bilaga 3. Platsvarumärkesutvecklare 

Berätta lite om dig själv, dina erfarenheter, utbildning och kunskap?  
1. Vilka är riskerna och konflikterna vid samverkan under ett gemensamt 

platsvarumärke? 
2. På vilket sätt kan ledarskapet struktureras och utövas för att underlätta 

genomslagskraften vid implementering av en gemensam platsvarumärkesplattform? 
3. Hur kan samhällets aktörer dra nytta av en gemensam varumärkesplattform i sitt 

eget varumärkesarbete?  

4. Vari ligger komplexiteten i att implementera en gemensam 

platsvarumärkesplattform?  

5. Hur samverkar man alla aktörernas motiv och drivkrafter under ett gemensamt 

platsvarumärke? 

6. Vad är implementeringens syfte? 

7. Hur implementerar man en gemensam varumärkesplattform för ökad 
genomslagskraft? 
- Vilka verktyg används?  
- Vad har kreativitet för roll i implementeringsprocessen och varför? 

 

Bilaga 4. Smålandsspelet - lärkartan 
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