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Syfte 

Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur varumärket Småland kan placera sig i 

potentiella besökares hjärta och hjärna. Därtill önskar vi identifiera och analysera medvetna 

såväl som omedvetna sinnesstimuli hos varumärket Småland som är möjliga att appliceras i 

dess platsmarknadsföring.  

Frågeställningar 

 Hur kan varumärket Småland skapa attraktion och dragningskraft genom 

platsmarknadsföring? 

 Hur kan sinnesstimuli användas i varumärket Smålands platsmarknadsföring för att nå 

potentiella besökare?   

Metod 

Uppsatsen utgör en fallstudie av varumärket Småland, vilken tillämpar en kvalitativ 

forskningsmetod. Därtill bygger studien på en deduktivansats, varav tio antaganden har 

dragits utifrån referensramen och vidare behandlats i analys såväl som slutsats. Metodvalen 

kom sig av att vi ämnade pröva huruvida antagandena överensstämde med varumärket 

Småland för att kunna bekräfta eller förkasta dem. 

Slutsats 

Varumärket Småland besitter medvetna såväl som omedvetna sinnesstimuli, vilka kräver 

strategier för att förhindra att underliggande och oavsiktliga budskap förmedlas. Smålands 

platsmarknadsföring kan inte enbart vända sig till hjärnan med rationella argument för att 

locka till besök, utan behöver förena dess med emotionella argument, riktade mot hjärtat. 

 

ABSTRACT 

Nyckelord: Platsmarknadsföring, Platsvarumärke, Småland, Sinnesstimuli, Emotionell 

påverkan, Sinnesmarknadsföring, Destination  



  

 

 
 

ABSTRACT 

Title: A sense of Place marketing – a case study of the brand of Småland 

This study aimed to increase our understanding of how the brand of Småland may place itself 

in potential visitors’ heart and mind. Furthermore, we wished to identify and analyze intended 

as well as unintended sensory stimulus. Additionally, we aimed to examine how the brand of 

Småland could create attraction through their place marketing and how the brand may apply 

sensory stimulus in order to reach visitors. The essay is based on a deductive approach, where 

we aimed to verify or discard assumptions through a case study of the brand of Småland. A 

qualitative approach was chosen due to our ambition to come closer to our subject field in 

order to establish a deeper understanding for the case itself.  Conclusions have been drawn to 

emphasis that the brand of Småland needs to demonstrate a union of rational and emotional 

reasons for attracting potential visitors. Furthermore, the brand of Smålands intended and 

unintended sensory stimulus requires strategies to prevent unintended messages.   
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel introducerar uppsatsens ämnesområde, dess bakgrund och problematik för att 

skapa en förståelse för uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Därtill kommer studiens 

avgränsningar och förklaringar att behandlas och slutligen kommer en begreppsram 

innehållande centrala termer och begrepp för uppsatsen att presenteras. 

1.1 Bakgrund  

“Tourism is a dream factory.  

Destinations are the theatres in which tourism dreams are brought to life”  

Keller (2005) se: Qirici et al. (2007:1) 

Turismnäringen har genom dagens snabbföränderliga samhälle, med dess ökade välstånd 

utvecklats till ett globalt fenomen. Den västerländska människan har en starkare ekonomi, 

större trygghet samt kortare arbetstider, faktorer som tillsammans har gett upphov till ett ökat 

resande. Världsturistorganisationen (UNWTO, 2012-11-05) uppger att 5 % av jordens 

befolkning står för 95 % av allt resande och beräknar att denna siffra årligen kommer att stiga 

med 4-8 %. Dessutom har organisationen beräknat att andelen internationella resenärer under 

år 2012 kommer att uppgå till en miljard. Därtill hävdar Page och Connell (2009) att 

turismnäringen utgör en av världens största industrier, likaså argumenterar Bohlin och Elbe 

(2007) för att turismnäringen är en växande och viktig industri i Sverige. Vidare meddelar 

Tillväxtverket (2012-11-05) att allt fler människor väljer att förlägga sin semesterledighet i 

Sverige. Framförallt är det tillströmningen av utländska turister som ökar, men även svenskar 

väljer alltmer att stanna inom landets gränser. Den största ökningen i Sverige går att urskilja 

kring storstadsregionerna samt Dalarna och Lappland. Därtill menar Tillväxtverket att ökat 

resande naturligt bidrar till ökad sysselsättning inom turismrelaterade branscher, såsom hotell 

och restaurang, transport, varuhandel, kultur och rekreation samt resebyråer och arrangörer. 

Detta menar vi påvisar att turismnäringen är en central och betydelsefull industri som är värd 

att ta i beaktning. 

Moilanen och Rainisto (2009) uppger att det i Europa återfinns fler än 500 regioner och 

100 000 samhällen som individuellt konkurrerar om arbeten, investeringar och 

expertiskunskaper för att stärka platsens attraktions- och konkurrenskraft. Vidare hävdar Go 

och Govers (2010) att globaliseringen har medfört att nationer, regioner, kommuner och 
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städer allt mer konkurrerar med varandra för att locka till turismtillströmningar. Exempelvis 

uppger Smålands turismaktörer att de konkurrerar om besökare, kompetens, företag och 

investeringar med 150 000 kommuner och regioner i Europa (Varumärkesplattform Småland 

2012). Den hårdnande konkurrensen om turisternas uppmärksamhet ställer, enligt Page och 

Connell (2009), nya krav på destinationer och regioners marknadsföring, varumärken och 

attraktioner.  

Idag återfinns flera exempel på geografiska områden som samarbetar för att gemensamt skapa 

en region som kan verka konkurrens- och attraktionskraftigt på marknaden. I närhet till detta 

erbjuder EU flera utvecklingsprogram, som syftar till att skapa tillväxt och stärka 

konkurrenskraften för regioner, individer och företag genom samverkan (Tillväxtverket, 

2012-11-07). Exempelvis utgör sammanslagningen av Norrbottens län och Skellefteå ett 

lyckosamt EU-finansierat projekt, som framgångsrikt har förenat Norrbottens heterogena län 

med fjäll, kust och inland, under ett gemensamt varumärke; Swedish Lapland (Graffman, 

2012-11-08). Föreningen Swedish Laplands primära mål är att öka regionens attraktions- och 

konkurrenskraft och därmed uppnå en ökad tillströmning av besökare till regionen (Swedish 

Lapland, 2012-11-07). Ett annat lyckat utvecklingsprojekt som vi har funnit återfinns i 

Englands sydvästra region, Cornwall, vars övergripande mål är att stärka dess varumärke i 

syfte att hjälpa företagare att nå sin fulla potential, öka turisttillströmningarna samt främja 

ekonomisk tillväxt i regionen (Cornwallbrand, 2012-11-07). De ovannämnda exemplen anser 

vi bekräftar att det hos destinationer och regioner finns ett utspritt intresse och engagemang 

för att skapa ett konkurrenskraftigt varumärke i avseende att främja såväl nationell som 

internationell turism.  

Vidare intygar Govers och Go (2009)  och Ek och Hultman (2007) att varumärken och 

marknadsföring blir allt viktigare i konkurrensen om att attrahera turister, näringsliv och 

potentiella invånare för destinationer och regioner. Detta anser Murray (2001) kan göras 

genom att betona platsens styrkor samt dess lokala identitet genom marknadsföring. Vid 

marknadsföring av en plats menar Bohlin och Elbe (2007) att dess unika karaktär och 

attraktioner bör förmedlas i syfte att skapa en positiv bild av platsen. Den kommunicerade 

bilden av platsen och dess varumärke, menar Dahlqvist och Melin (2010) kan ge upphov till 

flertalet emotionella och symboliska värden hos besökaren. Dessa värden kan, enligt Kotler 

och Gertner (2002), skapa positiva associationer till ett specifikt varumärke och därmed 

framkalla förväntningar samt väcka intresse för ett besök av platsen. Vidare menar författarna 

att stimuli av människans sinnen kan utgöra ett effektivt sätt för aktörer att nå kundens 
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beslutsfattande, då varumärken utlovar ett visst värde. Detta styrks av Govers och Go, som 

menar att varumärken i sig är skapade och tillämpade i organisationer för att lova turisten 

värdefulla upplevelser. Därtill betonar Hultén et al. (2011) att de fem sinnen; syn, hörsel, lukt, 

smak, och känsel är avgörande för människans dagliga upplevelser. Därmed menar författarna 

att sinnesstimuli har visats sig vara användbart vid marknadsföringen av ett varumärke för att 

synliggöra dess identitet och värderingar samt etablera en varumärkesimage bland potentiella 

kunder.  

1.1.1 Fallstudie: varumärket Småland 

I Småland har samtliga län; Jönköping, Kronoberg och Kalmar med deras respektive 

turismorganisationer gått samman i det gemensamma projektet, Partnerskap Småland, vars 

övergripande syfte är att ena Småland under ett och samma väletablerade varumärke, 

varumärket Småland. Ett varumärke som konstrueras tillsammans av alla som bor och verkar 

i Småland. Avsikten är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft som besöks- och 

turistmål, men även för att locka till nyinflyttning och nyetablering. Projektet påbörjades år 

2011, sträcker sig över tre år och verkar på regional, nationell och internationell nivå. Enligt 

projektets webbsida (Partnerskap Småland, 2012-11-05) kan varumärket Småland ses som ett 

verktyg för att utveckla och marknadsföra Småland.  

Partnerskap Småland är ett EU-finansierat projekt som ägs av Regionförbundet i Jönköpings 

län och drivs i samverkan med Regionförbunden i Kalmar län, Smålands Turism AB och AB 

Destination Småland. Vidare uppger projektets webbsida att samtliga tre län är eniga om att 

genomföra en förenad satsning på ett varumärkesarbete som skapar en gemensam avsändare, 

det vill säga en gemensam varumärkesplattform. Plattformen är ett styrdokument för 

varumärkets utveckling såväl som för produktutveckling och marknadsföring. Att utveckla 

varumärket är en förändringsprocess som kommer att påverka samtliga budskap om Småland 

samt de budskap som sammankopplas med regionen.  

1.2 Problemdiskussion 

Utifrån bakgrunden kan vi fastslå att platser och destinationer har insett vikten av att skapa sig 

ett gemensamt varumärke samt marknadsföra detta. Fokus ligger vid platsens attraktions- och 

konkurrensfördelar i syfte att locka till turism, såväl som nyetablering och nyinflyttning. I och 

med den ökade turismkonkurrensen uppger Page och Connell (2009) att destinationer och 

regioner står inför nya krav gällande marknadsföring, varumärken och attraktioner.  Enligt 

Kapferer (2008) utgör städer och platser idag naturligt varumärken, innehållande värde, kultur 
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och identitet. Dessutom inrymmer en plats personlighet, vilken är formad efter platsens 

historia och människors förutfattade åsikter och värderingar (Govers och Go, 2009). Likaså 

framhåller Partnerskap Småland att det är omöjligt att skapa ett platsvarumärke från noll, då 

en plats redan besitter fysiska förutsättningar i natur, kultur och historia 

(Varumärkesplattform Småland 2012). Därtill menar Syssner (2012) att ingen marknadsförare 

i världen kan förändra en plats anseende, utan att ta sig an de förutsättningar som ligger till 

grund för det.  

En destination och dess varumärke menar Moilanen och Rainisto (2009) utgör en komplex 

sammansättning som involverar flera aktörers erbjudande. Det totala utbudet en destination 

erbjuder anser Bohlin och Elbe (2007) skapas av offentliga och privata aktörer, samt ideella 

organisationer, vilket kräver ömsesidigt samarbete. Likaså betonar Hankinson (2007)  vikten 

av partnerskap och koalitioner mellan organisationer för att genom förenade krafter lättare 

kunna tillfredsställa kunderna. Dock påpekar Moilainen och Rainisto att en destinations olika 

aktörer innehar olika visioner, resurser och kapacitet, varav den komplexa sammansättningen 

av aktörer kan medföra problematik i det önskade samarbetet. Emellertid menar Hankinson att 

nyckeln till ett framgångsrikt platsvarumärke återfinns i ett starkt nätverk av aktörer, som alla 

delar samma vision av varumärkets kärna. Däremot framhåller både Anderson (2007) och 

Kotler et al. (1999) svårigheten med att få en destinations aktörer att arbeta mot en gemensam 

vision.  

Varumärkning av platser och regioner har visat sig vara en nödvändighet för att hantera 

området mer effektivt samt bidra till dess tillväxt. Därtill hävdar Dahlqvist och Melin (2010) 

att tillämningen av varumärkeskoncept har ökat bland stater, regioner och kommuner, vilka 

idag aktivt arbetar med att profilera sina varumärken. Likaså framhåller Anholt (2008) vikten 

av förståelsen för att platser naturligt är och har ett varumärke. Vidare menar författaren att en 

plats varumärke är essentiellt för dess platsmarknadsföring. Vid marknadsföring av en plats 

argumenterar Kotler et al. (2006) för att de unika fördelarna och egenskaperna synliggörs och 

lyfts fram på ett intresseväckande sätt. Marknadsföring av karaktärsdrag som utmärker platsen 

från dess konkurrenter, såsom historia, kultur, landskap och invånare menar Page och Connell 

(2009) bidrar till att bygga platsens varumärke. Platsvarumärkning som ett konkurrensmedel 

uppger Moilanen och Rainisto (2009) kan verka effektivt först när destinationen har valt en 

identitet och lämpliga marknadsföringsstrategier. Effekterna av dessa kan därefter medför att 

en plats kan urskiljas från konkurrenterna. Hultén et al. (2011) meddelar att det blir allt 

svårare för varumärken att differentiera sig i den rådande trängseln och varumärkesbruset. 
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Därtill framhåller Elisabeth Eriksson, (Pilkvist, 2012) projektledare för Partnerskap Småland, 

att det är nödvändigt att satsa på varumärkesutveckling för att inte försvinna i 

varumärkesbruset.  

För att uppmärksammas av kunden menar Gobé (2009), Grönroos (2008) och Parment (2008) 

att det för varumärken är allt viktigare att beröra på ett emotionellt plan i 

konsumtionssammanhang. Dessutom menar Wood (2012) att känslor skapar associationer och 

är grundläggande i kundens beslutsfattande. I närhet till detta menar Dahlqvist och Melin 

(2010) att en plats kommunicerade bild kan medföra flertalet emotionella värden hos 

besökaren, vilket ökar komplexiteten för att skapa ett platsrelaterat varumärke. Exempelvis 

väcker kombinationen av fransk musik och bilden av Eiffeltornet för många en romantisk 

känsla.  

Hultén et al. (2011) hävdar att varumärken och organisationer kan åskådliggöra sin identitet, 

sina värderingar samt konstruera och etablera en varumärkesimage hos sina kunder genom att 

erbjuda sinnesupplevelser som verkar stimulerande i sin marknadsföring. Dessutom menar 

Fill (2011) att det primära målet med marknadsföring är att skapa och väcka kundens totala 

uppmärksamhet och medvetenhet gentemot varumärket. Detta anser Hultén, Gobé (2009), och 

Wood (2012) kräver emotionell och sinnesstimulerande marknadsföring. Marknadsföring 

innehållande sinnesstimulerande strategier, vilket Hultén benämner för 

Sinnesmarknadsföring, har visat sig vara framgångsrikt. Sinnesmarknadsföring behandlar hur 

organisationer genom olika strategier för sinnena kan utforma och upprätta en 

varumärkesimage som anknyter till kundernas identitet, livsstil och personlighet. Den skapade 

varumärkesimage förstärker i sin tur de föreställningar och mentala bilder som existerar kring 

varumärket. Hultén argumenterar för att företag vid utformandet av det fysiska såväl som det 

virtuella servicelandskapet bör utgå ifrån de fem sinnena för att kundens 

varumärkesupplevelse ska nå en personligare nivå.  

Sinnenas betydelse för platsers varumärken och marknadsföring behandlas varken av Hultén, 

Krishna (2010) eller Gobé, utan berör främst butiksmiljöer där konsumenten är fysiskt 

närvarande. Hultén nämner dock att varumärkens virtuella servicelandskap, såsom webbsidor, 

kan erbjuda kunden sinnesupplevelser, varav vi ställer oss frågande till huruvida sinnesstimuli 

likväl kan appliceras på destinationers varumärken och dess marknadsföring för att skapa 

uppmärksamhet hos den potentiella besökaren samt påverka denne till ett besök.  
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1.3 Problemformulering 

Som den ovannämnda diskussionen belyser har det blivit essentiellt för destinationers aktörer 

att samarbeta under ett gemensamt varumärke för att tillsammans verka konkurrens- och 

attraktionskraftigt på marknaden i syfte att främja besöksnäringen. Det har emellertid visats 

sig allt svårare för organisationer och dess varumärke att nå besökaren, då denne konstant 

utsätts för varumärkesbrus. En aspekt för destinationers varumärken som betonas är vikten av 

att framkalla positiva emotionella associationer hos den potentiella besökaren för att denne 

ska attraheras och lockas till ett besök. För varumärket Småland innebär detta att det är av stor 

betydelse att deras platsmarknadsföring placerar varumärket i besökarens medvetande samt 

berör potentiella besökare emotionellt.  

1.4 Forskningsfrågor 

Ovanstående diskussion har utmynnat i följande forskningsfrågor:  

 Hur kan varumärket Småland skapa attraktion och dragningskraft genom 

platsmarknadsföring? 

 Hur kan sinnesstimuli användas i varumärket Smålands platsmarknadsföring för att nå 

potentiella besökare?   

1.5 Syfte  

Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur varumärket Småland kan placera sig i 

potentiella besökares hjärta och hjärna. Därtill önskar vi identifiera och analysera medvetna 

såväl som omedvetna sinnesstimuli hos varumärket Småland som är möjliga att appliceras i 

dess platsmarknadsföring.  

1.6 Avgränsningar och förklaringar 

Uppsatsen ämnar söka förståelse i hur sinnesstimuli kan inkluderas i platsmarknadsföring. För 

att finna detaljrika och djupgående svar valde vi att behandla ämnet genom en fallstudie av 

varumärket Småland. Fallstudien omfattar varumärket Smålands varumärkeskoncept och 

platsmarknadsföring i kombination med sinnesmarknadsföring. Graffman (2012-11-08) 

uppger att en plats varumärkesprocess inkluderar tre aspekter som bör beaktas, nämligen 

besökare, boende och näringsliv. Studien kommer att avgränsas till ett turismperspektiv, 

vilket innebär att den inte kommer att ta hänsyn till Smålands attraktions- och konkurrenskraft 

för att generera nyetablering eller nyinflyttning. Därtill avser uppsatsen inte behandla 

Smålands komplexitet kring att skapa ett gemensamt platsvarumärke, utan hur detta ska 

marknadsföras för att locka till besök.  
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1.6.1 Begreppsram 

Nedan kommer centrala begrepp och språkliga anpassningar att förklaras, vilka har till syfte 

att underlätta läsarens förståelse av uppsatsen: 

 Destinationsmarknadsföring och platsmarknadsföring 

Gränsjö (2001) framhåller att destinationsmarknadsföring innefattar ett turismperspektiv, 

medan platsmarknadsföring inbegriper ett större perspektiv som även omfattar 

företagsetablering och nyinflyttning. Uppsatsen kommer dock att behandla begreppen 

synonymt, dels då Skinner (2011) uppger att akademiker inte har enats kring definitionen av 

en plats marknadsföring och dels för att skapa dynamik i språket.  

 Region, plats och destination  

Dessa tre termer kommer att benämnas synonymt då vi dels önskar få ett flöde i texten, samt 

att både teoretiker och intervjurespondenter benämner dem liktydigt. Dessutom uppger Bohlin 

och Elbe (2007) att en destination utgör en plats med otydliga gränser som utvecklas genom 

föränderliga och ständiga interaktioner mellan turismaktörer.   

 Kund, besökare och turist 

Dessa tre begrepp kommer att användas synonymt i studien då även de används parallellt av 

både teoretiker och intervjupersoner. Samtidigt anser vi att dessa tre termer åsyftar till någon 

form av konsument. 
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2. METOD 

Detta kapitel skildrar tillvägagångssättet och den metodologi som ligger till grund för hur 

empiri har insamlats och bearbetats samt motiveringar till de val som gjorts under 

forskningsprocessen. Därmed avser kapitlet att ge läsaren en ökad förståelse för uppsatsens 

trovärdighet. 

2.1 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2011) framhåller att forskarens arbete består i att sammanföra teori och 

empiri med varandra för att ge en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. Bryman och 

Bell (2010) fastslår att relationen mellan teori och forskning är komplext och menar att 

forskarna bör begrunda huruvida datainsamlingen sker för att pröva eller generera teori. 

Därtill meddelar författarna att forskaren kan ta sin utgångspunkt ur antingen en deduktiv eller 

induktiv forskningsansats. 

Då vi önskade ha en bred teoretisk grund att vila på innan studien av verkligheten påbörjades 

kom studien att tillämpa ett deduktivt tillvägagångssätt. Den deduktiva ansatsen syftar, enligt 

Teorell och Svensson (2007), till att relatera redan befintlig teori med ny empiri med avsikt att 

antingen pröva eller vidareutveckla teori, varv Gummesson (2000) benämner det deduktiva 

tillvägagångssättet för teoriprövande. Vid en deduktiv ansats utgår forskaren från den 

teoretiska referensramen, varifrån denne härleder en eller flera hypoteser. Därefter granskar 

forskaren hypotesernas överrensstämmelse genom empiriskt insamlat material, varav 

hypoteserna antingen bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2010). Vi fann att en deduktiv 

forskningsansats var passande för undersökningen då vi i enighet med Gummesson ämnade 

pröva teori genom att applicera sinnesmarknadsföring och emotionell påverkan i en 

destinations platsmarknadsföring med avseende att nå potentiella besökare. Den induktiva 

ansatsen, hävdar Bryman och Bell, är omvänd i förhållande till den deduktiva ansatsen. 

Vidare förklarar författarna att forskaren vid ett induktivt tillvägagångssätt utgår från 

observationer i omgivningen, det vill säga empiri, och därefter formulerar generellt täckande 

påståenden, det vill säga teori. Den genererade teorin är dock baserad på empiriskt material 

utifrån en bestämd situation, varav Bryman och Bell poängterar att ett induktivt 

tillvägagångssätt lämnar forskaren ovis om teorins räckvidd. Alvesson och Sköldberg (2008) 

omnämner den deduktiva ansatsen för bevisandets väg, medan den induktiva ansatsen utgör 

upptäckandets väg.  
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Uppsatsen kom att tillämpa en deduktiv ansats då förhoppningen var att generera en god 

förståelse för hur en destination genom dess marknadsföring kan placera dess varumärke i 

besökarens medvetande samt beröra denne emotionellt. Därtill grundade sig valet delvis på 

Patel och Davidsons (2011) argument, att objektiviteten ökar vid nyttjandet av ett deduktivt 

tillvägagångssätt samt att om befintliga teorier uppmärksammas, innan verkligheten påbörjas, 

anammas inte endast forskarens perspektiv.  

2.2 Undersökningsmetod 

Bryman och Bell (2010) meddelar att forskning skiljer på två undersökningsmetoder, 

nämligen kvantitativ och kvalitativ forskning, vilka har olika utgångspunkter och koncentrerar 

sig på olika perspektiv. Studien kom att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod, vilken 

Bryman och Bell hävdar fokuserar mer på ord och text än siffror. Detta stöds av Svenning 

(2003) som framhäver att en kvalitativ forskningsmetod omfattar mjukdata och således 

innebär att forskaren, genom studien, önskar besvara frågan ”hur?” eller ”varför?”. 

Vidare uppger Bryman och Bell att den kvalitativa forskningsmetoden är tolkande, varav 

vikten ligger vid att söka förståelse av den sociala verkligheten beroende på hur individerna i 

denna verklighet uppfattar den. Merriam (2009) förklarar, i enighet med Repstad (1999), att 

den kvalitativa forskningsmetoden har till syfte att beskriva och klargöra ett specifikt 

fenomens natur. Den kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas framförallt av att forskaren 

går på djupet istället för att enbart hålla sig vid ytan, vilket innebär att endast ett fåtal miljöer 

studeras (Repstad, 1999). Detta ger en detaljerad och mångsidig beskrivning av verkligheten 

samtidigt som det uppstår ett nära förhållande mellan forskaren och dennes intervjuobjekt. 

Den personliga kontakten, som uppkommer mellan forskare och intervjuobjekt, anses utav 

Holme och Solvang (1997) tillika Patton (2002) utgöra en styrka då närheten bidrar till en mer 

djupgående studie.  

Studien kom att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod, då vi önskade öka vår förståelse 

kring hur varumärket Småland kan marknadsföras genom att applicera sinnesmarknadsföring 

och emotionell påverkan. Bryman och Bell påpekar att en deduktiv forskningsansats 

vanligtvis inte är förenlig med en kvalitativ forskningsmetod. Vi ansåg dock att den 

kvalitativa metoden gav oss en grundlig förståelse för forskningsämnet. En förståelse, vi 

bedömde inte kunde nås genom det kvantitativa angreppssättet. Holme och Solvang (1997) 

påpekar att den kvalitativa metoden ger ytterst liten möjlighet till generalisering, varav vi inte 

har haft för avsikt att generalisera studiens slutsatser. Detta då empiriinsamlingen endast utgår 
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från varumärket Småland. I enighet med Svenning (2003) anser Yin (2009) att forskaren bör 

se till vilken sorts fråga som önskas besvaras. Frågor som berör ”hur”, ”varför” och ”på vilket 

sätt”, lämpar sig bäst för fallstudier. Eftersom undersökningens forskningsfrågor är 

formulerade utifrån frågesatsen ”hur” föll det sig naturligt att studien antog en kvalitativ 

forskningsansats.  

2.3 Forskningsstrategi - Fallstudie 

Samhällsvetenskaplig forskning kan, enligt Yin (2009), bland annat bedrivas genom 

enkätundersökning, experiment, historiska studier eller fallstudier. Grønmo (2006) uppger att 

en fallstudie syftar till att utveckla en övergripande förståelse för ett specifikt fall. Vidare 

förklarar Yin att fallstudier är fördelaktiga då forskaren önskar skapa sig en fördjupad 

förståelse kring forskningsämnet samt studera det utifrån olika synvinklar. Vi valde att 

genomföra en fallstudie av varumärket Småland, då vi önskade erhålla en djupare förståelse 

för hur ett platsrelaterat varumärke skulle kunna tillämpa sinnesstimuli i sin marknadsföring. 

Därtill ansåg vi att fallstudie som forskningsstrategi gav oss den lämpligaste förutsättningen 

för att framgångsrikt besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

Ejvegård (2003) framhåller att en fallstudie endast skildrar en liten skala av verkligheten, 

varav Yin (2009)  förklarar att det är ytterst svårt att återge en generaliserad bild av 

verkligheten utifrån fallstudiens resultat. Därtill separerar författaren enfalls- och 

flerfallsutformning ifrån varandra och menar på att forskaren måste bestämma huruvida ett 

enskilt fall eller ett flertal fall ska ligga till grund för besvarandet av forskningsfrågan. Vi 

bortsåg från den flerfaldiga utformningsmetoden, då sinnesmarknadsföring av en destinations 

varumärke präglas av unika omständigheter, såsom dess identitet och karaktär. Därav ansåg vi 

att en enfallsutformning var bättre lämpad för vår forskning, eftersom vi önskade generera 

detaljrik och djupgående information. Vi var medvetna om att studien därmed inte kom att 

generera några generella resultat, som var möjliga att applicera i andra destinationers 

platsmarknadsföring. Detta då fallstudien endast ämnar ett fall, varumärket Småland, och de 

slutsatser vi fann grundar sig övervägande i empiriskt material erhållen av respondenter med 

anknytning till Partnerskap Småland.  

Bryman och Bell (2010) belyser att en fallstudie, som tillvägagångssätt, underlättas om 

forskaren antar en kvalitativ undersökningsmetod. Detta då en kvalitativ metod innefattar 

intervjuer och observationer, vilka är fördelaktiga då ett forskningsämne studeras på en 

intensiv och detaljrik nivå. Därmed ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod i samband med 
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fallstudie som forskningsstrategi utgjorde ett utmärkt tillvägagångssätt för att lyckas besvara 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  

2.4 Informationsinsamling 

För att lyckas besvara en frågeställning kan information inhämtas på skilda sätt, exempelvis 

genom att studera dokument, genomföra intervjuer, experiment eller observationer. Vilket 

tillvägagångssätt forskaren väljer beror på vilken metod som bäst anses besvarar 

frågeställningen (Patel och Davidson, 2011). Vidare förklarar Merriam (2009) att det för 

forskaren är möjligt att använda sig av både primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs, 

enligt Bryman och Bell (2010) av information som har inhämtats för ett specifikt syfte och 

samlas enligt Yin (2009) vanligtvis in via intervjuer, fysiska artefakter samt observationer. 

Veal (2011) menar på att primärdata inte bör förbises under forskningsprocessen, men betonar 

även att sekundärdata emellertid kan generera såväl intressanta idéer och ståndpunkter som 

jämförelser med annan forskning. Författaren får medhåll från Bryman och Bell, vilka uppger 

att sekundärdata är information som inhämtats i annat syfte, men som likväl kan vara av 

betydelse för andra studier.  

Majoriteten av uppsatsens informationsinsamling utgörs av primärdata i form av kvalitativa 

intervjuer, fokusgrupper och observationer av webbsidor, då vi ansåg att dessa 

insamlingsmetoder på ett mer fördelaktigt sätt förde oss närmare studiens problematik och 

forskningsfrågor. Därtill hävdar Veal (2011) att primärdata inte kräver lika stort 

ifrågasättande som nyttjandet av sekundärdata. En del av studiens empiriska datainsamling 

består dock av ett tillhandahållet, ännu opublicerat dokument, nämligen 

”Varumärkesplattform Småland 2012”. Dokumentet är framtaget av Partnerskap Småland i 

syfte att sprida varumärket Smålands identitet och kärna till samtliga partners. Relevansen i 

dokumentet återfinns då det skildrar varumärket Smålands identitet och kärna samt ligger till 

grund för dess platsmarknadsföring.  

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vid insamlingen av empiriskt material har vi använt oss av intervjuer, vilka Yin (2009) menar 

gynnsamt fokuserar på forskningsämnet samt tillhandahåller forskaren med betydelsefull 

information och förklaringar. Författaren får stöd av Bryman och Bell (2010) vilka även 

betonar att intervjuer utgör det mest fördelaktiga tillvägagångssättet inom kvalitativ forskning. 

Genom kvalitativa intervjuer ämnar forskaren generera utvecklade och detaljrika svar, varav 

intervjuformen karaktäriseras av att vara ostrukturerad med fokus riktad mot 
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intervjuobjektens attityd gentemot forskningsämnet. Därtill menar Repstad (1999) att en 

kvalitativ forskningsmetod omfattar flexibilitet och öppenhet, vilket därmed medför att 

intervjuerna inte behöver följa en viss struktur.  

Då kvalitativa intervjuer är naturligt öppna fastslår Veal (2011) att intervjuerna och dess 

frågor karaktäriseras av en låg grad av standardisering och strukturering, varav Merriam 

(2009) betonar att forskaren bör ta ställning till vilken typ av intervju som ska tillämpas. 

Kvalitativa intervjuformer kan, enligt Bryman och Bell (2010), delas in i ostrukturerade och 

semi-strukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju innefattar vanligtvis att intervjuaren 

ställer en eller ett fåtal frågor, varefter respondenten får svara och associera fritt. Därtill 

betonar författarna svårigheten i att upprätthålla en ostrukturerad intervju, då intervjuaren inte 

bör avbryta respondenten, argumentera eller ställa följdfrågor. Under en semi-strukturerad 

intervju använder forskaren en intervjuguide med teman och frågor som ska behandlas 

(Bryman och Bell, 2010). Vanligen ställs frågorna, i den ursprungliga ordningen, men då 

flexibilitet präglar kvalitativa intervjuer ges utrymme till nya frågor som kan uppkomma om 

de relateras till respondentens utlåtande (Merriam, 2009). Vidare framhåller Bryman och Bell 

att kvalitativa intervjuer ger insiktsfulla och detaljrika svar samt öppnar upp för diskussion i 

syfte att frambringa ett flöde av idéer och synsätt. Forskaren behöver därtill använda sig av ett 

begripligt språk samt undvika att ställa ledande frågor.  

Då vi eftersträvade en viss struktur under intervjuernas gång valde vi att tillämpa den semi-

strukturerade intervjuformen. Detta för att underlätta för oss själva såväl som för 

respondenten. Dessutom önskade vi ha möjligheten att avbryta intervjupersonen ifall denne 

frångick ämnet i allt för stor utsträckning. Utifrån referensramen utformades intervjuguider 

(se bilaga 1 och 2) innehållande temana; platsmarknadsföring, sinnesmarknadsföring och 

emotionell påverkan. Intervjufrågorna tillät följdfrågor, då vi ansåg det nödvändigt för att nå 

en bredare förståelse om hur varumärket Småland ämnas marknadsföras i jämförelse till 

uppsatsens frågeställningar. Då intervjupersonerna var medvetna om att vi hade tillgång till 

dokumentet ”Varumärksplattform Småland 2012” ansåg vi det irrelevant att ställa frågor kring 

sådant som dokumentet redan behandlade. Vi ville inte att intervjupersonerna enbart skulle 

bekräfta den information som dokumentet innehöll, utan få tillgång till ny och för studiens del 

väsentlig information. Därtill önskade vi hålla öppna och avslappnade intervjuer, vilket 

Bryman och Bell (2010) anser genererar nya tankar och aspekter kring forskningsämnet.  
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När det kommer till val av intervjupersoner betonar Repstad (1999) vikten av att genomföra 

ett strategiskt urval. Forskaren bör därmed utgå från intervjuobjekt som denne anser innehar 

betydelsefull och relevant information. Nedanstående följer en förteckning över studiens 

respondenter, vilka har valts ut då de besitter positioner i Partnerskap Småland som medför att 

de innehar kunskap som är till fördel för fallstudiens ämnesområde. Därtill intervjuades 

Lindén, då hon har en bred erfarenhet från platsmarknadsföring och därmed hade möjlighet 

att ge ett intressant djup i studien. 

 Elisabeth Eriksson, projektledare för Partnerskap Småland. 

 Lena Stävmo, VD på Destination Småland i Växjö och ingår samtidigt i styrgruppen 

för Partnerskap Småland. 

 Anders Unger, chef för regional utveckling vid Regionförbundet Södra Småland i 

Växjö samt ersättare för regiondirektören i styrgruppen för Partnerskap Småland. 

 Maria Lindén, marknadskoordinator på Destination Jönköping. 

Patel och Davidson (2011) betonar vikten av att förklara syftet med intervjun samt 

intervjuobjektets bidragande roll i forskningen, varav samtliga respondenter informerades 

kring uppsatsens ämne och syfte. Därtill meddelades även de teman intervjun skulle komma 

att behandla, (platsmarknadsföring, emotionell påverkan och sinnesmarknadsföring) utan att 

intervjufrågorna delgavs. Detta för att respondenterna i viss mån skulle kunna förbereda sig.  

För att minimera störningsmoment vid intervjuer poängterar Bryman och Bell (2010) att de 

genomförs i en lugn och ostörd miljö. Samtliga av studiens personliga intervjuer genomfördes 

i kontors- eller konferensrum i intervjupersonens naturliga omgivning och vid åtskilda 

tillfällen. Intervjuerna varade i omkring 60 minuter, genomfördes under ljudupptagning och 

har transkriberats (se bilaga 3). Bryman och Bell framhåller att ljudupptagning är ett vitalt 

tillvägagångssätt för att generera den detaljerade analys som vanligtvis krävs vid kvalitativ 

forskning, men även för att reducera bortfall av viktig information.  

2.4.2 Fokusgrupper 

För att erhålla information kring hur Småland uppfattas av potentiella besökare har vi använt 

oss av fokusgrupper. Intervjumetoden inbegriper, enligt Bryman och Bell (2010), flera 

respondenter, vilka diskuterar utifrån ett visst ämnesområde, i vårt fall Småland. Vi ansåg att 

fokusgrupper var en lämplig undersökningsmetod, då frågor kring associationer, känslor och 

sinnesstimuli kan vara svåra att besvara. Emellertid fann vi att intervjupersonerna i en grupp 

lättare triggade igång varandra till en djupare diskussion. Veal (2006) argumenterar även för 
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att fokusgruppsdeltagarnas jämförelser och uppfattningar medför en djupare förståelse och 

tolkning, vilket är svårt att generera via individuella intervjuer.  

Huvudsyftet med fokusgrupperna var att söka svar kring vilka känslor Småland frambringar 

samt finna medvetna och omedvetna sinnesstimuli som är möjliga att applicera i Smålands 

platsmarknadsföring. Fokusgrupperna genomfördes vid två tillfällen och bestod av sex 

respondenter vardera, vilka fritt fick resonera utifrån givna frågeställningar, då vi önskade få 

veta vad de förknippade med Småland och varför. Samtliga respondenter hade någon gång 

besökt Småland, men var ej uppvuxna i landskapet. Detta då en förstudie påvisade att 

respondenter uppvuxna i Småland sammankopplade destinationen med sin barndom i allt för 

stor utsträckning. För att inte gå miste om betydelsefull information spelades 

fokusgruppsintervjuerna in och transkriberades (se bilaga 5). 

2.4.3 Webbsidor som analysobjekt 

Webbsidor utgör flertalet potentiella källor till informationsinsamling och Bryman och Bell 

(2010) beskriver dem som virtuella dokument. Det finns emellertid problematik med 

nyttjande av webbsidor som källor till informationsinsamling och författarna nämner ett antal 

kvalitetskriterier som forskaren bör uppmärksamma. Autenticitet, utgår ifrån att forskaren 

måste se till vem som är upphovsman av sidan samt dess ändamål. Trovärdighet, innefattar att 

forskaren måste vara medveten om att webbplatsen kan ge en skev bild av verkligheten, då 

personliga intressen kan prägla dess innehåll. Ständig förändring och uppdatering av 

webbsidor medför en tveksamhet kring huruvida sidan är representativ för temat av studien. 

Därtill argumenterar Bryman och Bell för att semiotik, ”läran om tecken” är av vikt vid analys 

av såväl virtuella som traditionella dokument. Semiotiska analyser fokuserar på hur budskap 

kommuniceras och tolkas av mottagaren genom olika kulturella meningssystem. Inom 

marknadsföringsområdet är forskarens främsta uppgift vid semiotiska analyser att upptäcka 

mönster av budskap, vars tecken och symboler direkt påverkar medvetandet av varumärket 

hos mottagarna.  

Vi har under studien analyserat webbsidan mittsmaland.se i syfte att identifiera varumärket 

Smålands medvetna såväl som omedvetna sinnesstimuli i dess marknadsföring. Det bör 

noteras att webbsidan inte utgör varumärket Smålands slutgiltiga besökssida för turister, då 

den fortfarande är under utveckling. Analyserna genomfördes i enighet med Bryman och 

Bells kvalitetskriterier, varav ett analysschema konstruerades (se bilaga 6). Detta då vi ansåg 

det väsentligt med en medvetenhet gentemot webbsidans trovärdighet och ändamål. Därtill 
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fann vi semiotiska analyser essentiellt som metod för att identifiera och tolka webbsidans 

budskap genom såväl text som symboler.  

2.5 Kunskapsprocessen  

Patel och Davidson (2011) poängterar att varje studie av kvalitativ karaktär är unik, varav det 

är essentiellt att forskaren redogör för forskningsprocessen. Detta för att de som tar del av 

undersökningens resultat ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning kring de val som 

forskaren genomfört. Att valet av uppsatsens huvudämnen föll på platsmarknadsföring och 

sinnesmarknadsföring grundar sig i att vi länge har haft ett stort intresse för ämnenas 

komplexitet och dynamik. Vi har tidigare skrivit en B-uppsats inom 

platsmarknadsföringsområdet och hade därmed stor kunskap om ämnet. När vi senare kom i 

kontakt med sinnesmarknadsföring och de innovativa metoder och den framgång 

marknadsföringsmetoden har haft i butiksmiljöer, slog tanken oss om inte sinnesstimuli likväl 

kunde vara gynnsamt inom platsmarknadsföring. Vid studiens start var vi medvetna om att det 

fanns ett begränsad teoretisk ramverk kring det valda ämnet att utgå ifrån, då vi tidigare inte 

funnit sinnesmarknadsföring applicerat på platsmarknadsföring. Genom studier av teoretisk 

litteratur och vetenskapliga artiklar försökte vi klarlägga vilka olika områden och begrepp 

som var relevanta för att uppfylla uppsatsens syfte och problemområde. Vi skapade därefter 

en egen struktur för uppsatsens teoretiska referensram i syfte att underlätta vår 

informationsinsamling. Vår valda ämnesstruktur har sedan legat till grund för figur 1 

”Referensramens teoretiska förhållanden” (se sida 32) samt utformningen av de 

intervjuguider som tillämpades vid empiriinsamlingen.  

För att testa sinnesmarknadsföring på platsmarknadsföring ansåg vi att en fallstudie i 

kombination med en deduktiv ansats lämpade sig bäst för att finna svar. I studien kommer den 

deduktiva ansatsen att operationaliseras genom härledning av antaganden, vilka deducerats ur 

referensramen och vidare behandlats i analys och slutdiskussion. Då destinationer i sin natur 

är komplexa, innehållande aktörer, invånare, attraktioner, identitet och image ansåg vi att 

kvalitativa intervjuer, fokusgrupper samt observationer av webbsidor i kombination med våra 

analyser skulle generera gynnsamma svar på vårt problemområde. Valet av varumärket 

Småland föll sig naturligt då vi båda på ett eller annat sett har kommit i kontakt med det, samt 

vårt intresse av att varumärket Småland fortfarande är under utveckling. Att varumärket 

Småland ännu inte börjat marknadsföras har varit till både för- och nackdel. Fördelaktigt 

genom att vi har fått tillgång till uppdaterad information genom såväl dokument som 

intervjuer med nyckelpersoner från Partnerskap Småland, vars syfte är att utveckla 
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varumärket Småland. Därtill har ett genuint intresse kring kombinationen av 

platsmarknadsföring och sinnesmarknadsföring skapats hos respondenterna, vilket vi anser 

har bidragit till detaljrika och djupgående svar. Däremot har varumärket Småland ännu ingen 

praktiserad platsmarknadsföring, vilket delvis har försvårat för oss då vi önskade pröva 

sinnesstimuli på varumärket Smålands marknadsföring. Emellertid har vi funnit andra vägar 

att gå och har därmed kunnat dra slutsatser baserade på respondenternas svar samt egna 

analyser. Slutligen ämnar studien inte framställa generaliserande resultat, men vi önskar att 

studiens resultat ska fungera som en inspirationskälla för andra destinationer som är 

intresserade eller söker kunskap kring användning av sinnesstimuli i sin platsmarknadsföring. 

2.6 Vetenskapliga kriterier 

Vid kvantitativ likväl som kvalitativ forskning framhåller Gummesson (2000) tillika Bryman 

och Bell att det finns två vetenskapliga kriterier, reliabilitet och validitet, vilka har till uppgift 

att bekräfta studiens kvalitet. Det råder dock oenighet kring huruvida begreppen är 

tillämpningsbara inom kvalitativ forskning eller inte. Exempelvis påstår Patel och Davidson 

(2011) att reliabilitet och validitet är så pass sammanvävda vid kvalitativa studier att forskare 

sällan använder reliabilitet. Därtill diskuterar flertalet teoretiker (Bryman och Bell, 2010, 

Grønmo, 2006 och Gummesson, 2000) att en anpassning av reliabilitet och validitet borde 

genomföras, varav författarna föreslår att begreppen trovärdighet och äkthet borde ligga till 

grund för kvalitetsgranskningen inom kvalitativa undersökningar.  

Gummesson (2000) uppger att reliabilitet är nära sammanlänkat med trovärdighet, det vill 

säga huruvida det är möjligt att generera ett likvärdigt resultat vid ett senare 

forskningstillfälle. Likaså framhåller Holme och Solvang (1997) att reliabilitet uppnås då 

skilda undersökningar av en och samma företeelse genererar likartade resultat. Merriam 

(2009) påpekar dock att det inom samhällsvetenskapen är svårt att uppnå reliabilitet, då 

mänskligt beteende är dynamiskt. Problematiken förtydligas av Bryman och Bell (2010) som 

framhåller att den sociala verkligheten ständigt är i förändring, vilket komplicerar för 

forskaren att garantera undersökningens tillförlitlighet. Vidare förklarar Yin (2009) att 

forskaren därmed bör säkerställa att en komplett och tillgänglig skildring av 

forskningsprocessen återfinns, för att kommande forskare ska kunna använda samma 

tillvägagångssätt och förhoppningsvis generera likartat resultat. Med ovanstående i åtanke har 

vi under studiens gång försökt uppnå reliabilitet och tillförlitlighet genom att dokumentera 

och motivera vårt tillvägagångssätt för att på så sätt säkerställa att undersökningen är möjlig 

att återskapa. Vi anser att studiens reliabilitet höjs genom dokumentet ”Varumärkesplattform 
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Småland 2012”, då det kommer finnas tillgänglig för framtida forskare. Av samma orsak har 

vi även låtit bifoga de intervjuguider som legat till grund för intervjuerna. Under intervjuerna 

användes även en diktafon för att i efterhand kunna återge respondenternas utsagor på ett så 

precist och objektivt sätt som möjligt.  

Enligt Gummesson (2000) syftar validitet till att forskaren har studerat det ämnesområde som 

från början var tänkt att undersökas. Vid kvantitativa studier bedöms varje enskilt kapitels 

validitet, medan begreppet inom kvalitativa studier har fått en bredare innebörd och präglar 

hela forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). Vidare förklarar Bryman och Bell (2010) 

att validitet granskar undersökningens kvalitet samt bedömer huruvida studiens resultat och 

slutsatser är välgrundade. Därtill indelas validitet i intern och extern, varav intern validitet 

avser att forskarna är överens kring tolkningen av det som observerats medan extern validitet 

omfattar huruvida studiens resultat är möjliga att tillämpa på andra situationer. För att 

säkerställa studiens interna validitet har olika teoretiska källor behandlats för att generera 

skilda perspektiv på ämnesområdet. Dessutom har vår ambition varit att finna källor som 

styrker varandra för att klarlägga uppsatsens giltighet. Därtill har vi diskuterat och jämfört 

våra uppfattningar kring de observationer som genomförts innan slutsatser har konstaterats. 

Då studiens avsikt inte har varit att generera generaliserande resultat, finner vi inte att extern 

validitet är gångbart.  

2.7 Metod- och källkritik  

Den kvalitativa forskningsansatsen innefattar, enligt Bryman och Bell (2010), somliga 

svagheter, vilka kan påverka studiens slutgiltiga resultat. Den mest framträdande svagheten 

berör den subjektiva karaktär som tillvägagångssättet medför, då det är intervjuobjekten och 

forskarens egna uppfattningar som står i fokus. Därav framhåller Grønmo (2006) att valet av 

källor grundligt måste övervägas utifrån tillgänglighet, relevans, autenticitet, och trovärdighet. 

Studiens tillgänglighet säkerställdes genom att ämnesområdet diskuterades med aktörer 

involverade i Partnerskap Småland, vilka uttryckte sitt intresse för uppsatsen samt deltog som 

intervjuobjekt. För att säkerställa uppsatsens relevans poängterar Yin (2009) vikten av att 

finna nyckelpersoner inom det studerade ämnet. Relevansen av undersökningens personliga 

intervjuer säkerställdes genom att de tillfrågade intervjuobjekten ansågs inneha betydelsefull 

och aktuell information. När det kommer till autenticitet säkerställdes den genom att vi, vid 

samtliga intervjuer, träffade respondenterna personligen, varav vi även hade möjlighet att 

kontrollera att de var de personer som de utgav sig för att vara. Trovärdigheten vid kvalitativa 
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intervjuer kan, enligt Grønmo (2006) vara svår att bedöma. Detta då intervjupersonerna 

medvetet kan ha undanhållit information eller besvarat våra frågeställningar på ett sätt som de 

trodde att vi önskade. Huruvida detta har varit fallet under våra intervjuer är svårt att 

kontrollera, dock önskar vi uttrycka vår medvetenhet kring denna problematik.  

Patel och Davidson (2011) framhåller att källkritik omfattar att fastställa när, var och varför 

ett dokument har tillkommit samt vem som publicerat det. För att säkerställa autenticiteten 

och trovärdigheten bland uppsatsens teoretiska källor har vi endast använt litteratur som 

återfinns vid universitetsbibliotek.  Därtill har vår ambition varit att finna teoretiker som 

styrker varandras utsagor för att generera en större trovärdighet i uppsatsen. För att säkerställa 

teorins relevans har vi i största möjliga mån försökt använda oss av nyare litteratur och 

aktuella vetenskapliga artiklar.  

Uppsatsens struktur ser vi innehar både för- och nackdelar. Anledningen till att metodkapitlet 

placerats tidigt i uppsatsen härleds till att vi önskade klargöra för läsaren hur och varför 

studien genomfördes. Därtill ser vi det fördelaktigt att vår röst först framkommer i 

slutdiskussionen, då det ger läsaren möjlighet att själv reflektera över ämnesområdet. 

Samtidigt kan det utgöra en nackdel, då en oerfaren läsare inom problemområdet måste läsa 

större delen av uppsatsen innan dess personlighet framkommer. Avslutningsvis är vi 

övertygade om att vårt metodval har bidragit till att vi på ett bra och utförligt sätt har kunnat 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi är dock medvetna om att det alltid finns 

förbättringar eller alternativa tillvägagångssätt att tillgå, exempelvis skulle antalet personliga 

intervjuer kunna utökas för att erhålla fler perspektiv och mer kunskap inom ämnesområdet.  
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3. REFERENSRAM 

Detta kapitel ger en teoretisk inblick i de ämnesområden som är centrala för uppsatsen; en 

plats identitet, platsmarknadsföring, emotionell påverkan och sinnesmarknadsföring. Därtill 

kommer antaganden genomgående att härledas i referensramen, vilka återupptas i analysen 

såväl som slutdiskussionen.  

3.1 Destinationen och dess aktörer 

Ett geografiskt avgränsat område, en plats, som utvecklats till ett resmål för turisten, menar 

Bohlin och Elbe (2007) är en destination. En destination kan därmed ses som platser där 

turism inträffar. För att en plats ska kunna kallas för destination krävs, attraktioner, 

infrastruktur och ett utbud av stödjande tjänster som möjliggör ett besök.  Detta stöds av Page 

och Connell (2006) som även betonar vikten av de fyra grundförutsättningar en destination 

måste erbjuda turisten; möjlighet till att bo, äta, resa samt något att göra i området.  De tre 

komponenterna, attraktioner, infrastruktur och utbud kräver involvering och samarbeten 

mellan offentliga och privata aktörer, samt ideella organisationer som tillsammans skapar 

destinationens erbjudande (Page & Connell, 2006 och Bohlin & Elbe, 2007). Emellertid 

framhåller Andersson (2007) och Kotler et al. (1999) svårigheten hos en destination att 

identifiera vilka de avgörande aktörerna är och problematiken att få dessa att arbeta mot ett 

gemensamt mål. 

I detta avseende är destinationen dynamisk, då den ständigt utvecklas genom olika aktörers 

medverkan i skapandet av vad som utgör destinationen samt turisternas aktiva deltagande i 

denna skapandeprocess (Bohlin & Elbe, 2007 och Ek & Hultman, 2007). Pike (2007) 

framhäver att det är destinationers turistorganisation som främst ansvarar för 

platsmarknadsföringen. Organisationen utgörs vanligen av offentlig verksamhet, såsom 

politiker och statliga förvaltningar, vars främsta uppgift är att koordinera och genomföra 

aktörernas ömsesidiga arbete, såsom att planera, marknadsföra och informera om 

destinationen. Emellertid poängterar Bohlin och Elbe att den offentliga sektorns 

turismfrämjande arbete mer liknar ett partnerskap med näringslivet. Den offentliga sektorns 

närmande näringslivet, menar författarna kan leda till ökat turismengagemang bland privata 

aktörer. Därtill menar Pike att privata aktörer måste förstå turistorganisationers principer och 

arbete, vars arbete ofta skiljer sig åt, för att tillsammans verka effektivt mot ett gemensamt 

mål. Ett ökat turismengagemang bland destinationens alla aktörer utmynnar vanligen i en mer 
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attraktiv destination (Bohlin och Elbe, 2007). Desto attraktivare destination, ju fler turister 

lockas till ett besök. En central förutsättning för att en destination ska vara attraktiv menar 

Bohlin och Elbe kräver att den är tillgänglig för besökarna, tillgodoser information samt 

erbjuder turisterna vad de efterfrågar och förväntar sig.  

 Antagande 1: Ett gemensamt varumärke förenar en destination och dess aktörer 

3.2 Marknadsföring av ett geografiskt område 

Destinationen och dess olika aktörer, kommunala likväl som privata, arbetar ofta tillsammans 

för att skapa en profil av destinationen. Detta för att potentiella besökare ska kunna associera 

destinationen som något utmärkande och identifierbart i syfte att särskiljas från konkurrerande 

destinationer (Bohlin och Elbe, 2007). Go och Govers (2010) framhåller globaliseringen som 

en fundamental orsak till att nationer, regioner, kommuner och städer idag allt mer 

konkurrerar med varandra i syfte att främja sin besöksnäring. Vid turistens val av besöksmål 

blir marknadsföring av destination därför essentiell. Marknadsföring av en plats menar Kolb 

(2006) borde innefatta gemensamma satsningar av destinationens samtliga aktörer för att 

kommunicera destinationens utbud och fördelar.  

3.2.1 Platsens varumärke  

Kapferer (2008) applicerar varumärken på platser och regioner och hävdar att det är en 

nödvändighet för regioner att använda sig av varumärkeskoncept för att hantera området mer 

effektivt samt bidra till dess tillväxt. Därtill hävdar Dahlqvist och Melin (2010) att 

tillämpningen av varumärkeskoncept har ökat bland stater, regioner och kommuner, vilka 

aktivt arbetar med att profilera sina varumärken. Murray (2001) betonar vikten av att 

framhäva platsens styrkor samt dess lokala identitet genom marknadsföring. Detta är något 

som underlättas om platsen har ett starkt varumärke. Varumärkning innefattar, enligt Kolb 

(2006) att formulera en slogan, utforma en symbol eller logotyp som tillsammans förmedlar 

ett budskap gentemot besökaren angående de fördelar, egenskaper och värden som området 

har att erbjuda.  

Vidare argumenterar Rosendal (2009) för att det i längden inte är gynnsamt att marknadsföra 

en destination med ett och samma budskap till alla potentiella besökare. Emellertid förklarar 

Kolb att marknadsförare som använder sig av motstridiga budskap endast förvirrar den 

potentiella besökaren angående områdets egenskaper och fördelar. Därtill fastslår Bergqvist 

(2009) att destinationer som använder sig av en större variation av budskap i sin 

marknadsföring vanligtvis erhåller minskad genomslagskraft, varav destinationerna istället 
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bör förmedla sina väsentligaste budskap. Likaså uppger Ek och Hultman (2007) att 

trovärdigheten minskar om en och samma plats introduceras på olika sätt för samma 

målgrupp. Kolb (2006) anser att denna budskapsförvirring kan undvikas genom att 

marknadsförare använda sig utav platsvarumärkning för att på så vis sammanföra 

destinationens namn med dess fördelar.  

Kapferer (2008) hävdar att ett varumärke utgör en immateriell tillgång som ökar en 

organisations fördelar på marknaden. Grönroos (2008) uppger att varumärken inrymmer 

löften och fördelar, vilka skapar förväntningar av varumärket hos kunder. Det är därför av 

vikt att endast ge löften som kan uppfyllas, så att varumärket motsvarar kundernas 

förväntningar. Därtill uppger Kolb att varumärkning av en plats har många fördelar, såsom att 

reducera risken för att besökaren blir besviken vid valet av destination, öka medvetenheten 

genom att kommunicera ett konsekvent meddelande, uppmuntra till återbesök genom att 

bygga kundlojalitet samt att associera regionen med en unik identitet. Den största fördelen 

med platsvarumärkning är att minimera besökarens besvikelse vid valet av destination. Den 

potentiella turisten vill inte besöka en region om denne inte är tillräckligt säker på att besöket 

genererar det värde som turisten eftersträvar. Därtill har den potentiella besökaren inte tid att 

gå igenom alla tänkbara destinationer. Turisten kommer istället att ta hjälp ifrån den 

information som kommuniceras genom varumärkets identitet, dess plattform, för att besluta 

vilken destination som bäst möter dennes behov. Med ett väldesignat varumärkesnamn och 

budskap kommer destinationens marknadsföring snabbt och enkelt kommunicera den nytta ett 

besök i området har för kunden. Därmed menar författaren att varumärkning blir en genväg 

för att kommunicera regionens fördelar till den potentiella besökaren genom ett och samma 

budskap och symbol. 

 Antagande 2: Ett starkt varumärke förmedlar endast ett budskap 

3.2.2 Platsvarumärkets identitet 

Identitet syftar enligt Kapferer (2008) till att fastslå varför ett varumärke finns, dess mål samt 

dess självuppfattning. Identiteten är varumärkets personlighet och utan den skulle grunden för 

varumärket fallera. En destinations identitet menar Page och Connell (2006) bygger på ett 

antal egenskaper och karaktärer, såsom naturresurser och naturupplevelser, infrastruktur, 

turistfaciliteter, turistattraktioner och upplevelser, kultur, historia och konst, politiska och 

ekonomiska resurser, social miljö eller atmosfär hos destinationen. Dessutom menar Govers 

och Go (2009) att en plats innehar en personlighet som är formad efter dess kultur, historia 
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och individers åsikter och värderingar. Därutöver hävdar Bohlin och Elbe (2007) att ett fåtal 

aspekter av platsens identitet och karaktär väljs ut för att förmedla en så stark och positiv bild 

av platsen som möjligt. Vidare betonar Kapferer att identiteten alltid återfinns på sändarens 

sida och innan en bild kommuniceras ut till allmänheten måste organisationen och dess 

varumärke grundligt veta vad det är de vill förmedla. Varumärkets identitet måste därmed 

återspeglas i de yttre symbolerna för igenkännande, vilka ska vara uppenbara från första 

ögonblicket.  

Emellertid argumenterar Kapferer (2008) för att en plats är en levande, komplex och social 

organism som ständigt är i förändring. Därtill menar Walsh (1989) att platser med dess 

invånare och aktörer har blivit allt mer multikulturella, vilket Bennett och Kouldelova (2001) 

menar försvårar arbetet i att finna platsens grundläggande identitet som övertygar och 

överensstämmer med alla berörda parters erfarenheter. Kapferer uppger att varumärkets 

identitet syftar till att skapa en image, vilken innefattar hur individer och olika grupper tolkar 

de signaler som varumärket förmedlar.  Utmaningen i platsmarknadsföring ligger därmed i att 

sammanföra, de i många fall, olika identiteterna till en lättförståelig image som är attraktiv 

utan att kompromissa med kulturerna och platsens aktörer och invånare. Syssner (2012) påstår 

att platsmarknadsföring utgör ett långsiktigt strategiskt arbete med avsikt att förändra, 

förbättra eller förstärka bilden av en plats. Vidare förklarar författaren att ingen 

marknadsförare i världen kan förändra en plats anseende, utan att ta sig an de förutsättningar 

som ligger till grund för det. Slutligen, påpekar Anholt (2007) att platser måste förtjäna sin 

image och sitt rykte, då det inte är möjligt att konstruera det. 

 Antagande 3: En destinations identitet stärks genom selektion av dess karaktärer och 

egenskaper 

3.2.3 Platsmarknadsföring  

Kotler et al. (1999) tillika Govers och Go (2009) uppger att platsers varumärken och 

marknadsföring har visat sig vara allt viktigare i konkurrensen att attrahera turister, näringsliv 

och potentiella invånare för destinationen. Dessutom förklarar Kelly och Nankervis (2001) att 

turismnäringen har en avgörande roll för platsmarknadsföringens utformande, då näringen 

anses ha en bidragande roll i platsers ekonomiska utveckling och regionala förnyelse. Likaså 

framhåller Kotler et al. (2006) att platsmarknadsföring vanligen fokuserar på turismnäringen 

och argumenterar för att besökare är en betydelsefull målgrupp att rikta sin 
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platsmarknadsföring mot, då besöksnäringen både generar arbetstillfällen och ekonomiska 

resurser.  

Den spridande globaliseringen uppger Go och Govers (2010) har medfört att nationer, 

regioner, kommuner och städer allt mer konkurrerar med varandra i syfte att främja turism. 

Kelly och Nankervis (2001) anser att den turismrelaterade konkurrensen är hårdare, genom 

dagens förenklade resmöjligheter, den ständiga utvecklingen av nya resmål samt eskalerande 

marknadsföring av äldre destinationer, än konkurrensen inom andra näringar. Därav menar 

författarna i enighet med Page och Connell (2006) att kampen om turisternas uppmärksamhet 

ställer nya krav på destinationer och regioners marknadsföring. Författarna får medhåll från 

Williams (2006) som även anser att nutida platsmarknadsstrategier bör anamma besökarna 

som emotionella individer som eftersöker upplevelser. Dessutom påpekar Kelly och 

Nankervis att en destination måste marknadsföras som en plats där besökaren kan njuta av 

upplevelser som det totala erbjudandet förmedlar.  

3.2.4 Strategier för platsmarknadsföring 

När marknadsföringen av en plats inleds hävdar Kotler et al. (1999) att platsens aktörer står 

inför ett antal väsentliga val. Några av dessa är image-, attraktions- och 

personmarknadsföring, vilka syftar till att attrahera besökare, lokalbefolkning och näringsliv. 

Enligt Kotler avser imagemarknadsföring att identifiera, utveckla och kommunicera en klar 

och positiv bild av platsen, vilket Bohlin och Elbe (2007) hävdar kan göras genom att välja ut 

ett fåtal aspekter av platsens identitet. Enligt Kotler kan en plats image definieras till summan 

av de föreställningar, idéer och intryck som människor har om en plats, vilket 

överensstämmer med Kapferer (2008) som menar att en plats image uppkommer i besökarens 

medvetande. Sålunda representerar en plats image en förenkling av ett större antal 

associationer och informationsbitar som är förenade med platsen.  

Moilanen och Rainisto (2009) liknar en plats image vid ett pussel, där varje enskild aktör på 

destinationen utgör en pusselbit av besökarens totala upplevelse. Detta innebär att 

destinationens aktörer och dess marknadsföring måste förmedla en förenad och holistisk bild, 

för att inte generera en felaktig uppfattning hos besökaren. Denna felaktiga uppfattning anser 

Govers och Go (2009) syftar till att platsens totala erbjudande inte överensstämmer med dess 

faktiska identitet. Därmed kan destinationen inte leva upp till den bild och de förväntningar 

som skapats, vilket i sin tur påverkar besökarnas upplevelse negativt. För att minimera att 

detta ”glapp” uppstår hos platsvarumärken argumenterar författarna för att det krävs god 
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samarbetsförmåga mellan destinationens alla aktörer, såväl offentliga som privata. Därtill bör 

imagen bygga på värderingar som överensstämmer med platsens identitet samt de målgrupper 

destinationen ämnar attrahera.  

Vidare menar Bohlin och Elbe att platser som särskiljer sig genom unika attraktioner eller 

miljöer, som inte återfinns på andra destinationer, har försprång i konkurrensen om besökarna.  

Därtill framhåller Syssner (2012) att det finns en allmän uppfattning om att de platser som har 

en positiv image klarar sig bättre i konkurrensen än de som har en dålig image eller ingen alls.  

Utan en unik och särpräglad image hävdar Kotler et al. (1999) att en potentiellt attraktiv plats 

kan gå obemärkt förbi. Även Rainisto (2003) argumenterar för att en destination bör fundera 

kring vilken image som är önskvärd för att därefter kunna arbeta fram en lämplig 

platsmarknadsföring som förmedlar platsens identitet och karaktär.  

 Antagande 4: Den identitet en destination innehar måste överensstämma med den 

potentiella besökarens uppfattning 

En förbättrad image anses dock inte vara tillräcklig för att öka en plats grundläggande 

attraktionskraft. En plats är i behov av något unikt som attraherar invånare såväl som 

besökare, varv attraktionsmarknadsföring syftar till investeringar i specifika attraktioner 

(Kotler et al. 1999). Likaså hävdar Bohlin och Elbe (2007) att det är betydelsefullt för en plats 

att inneha något utmärkande som lockar till besök. Rosendahl (2009) styrker detta och 

argumenterar även för att destinationens attraktioner är av största vikt för besökarens slutliga 

val av besöksmål. För att generera en ökad attraktionskraft till platsen förtydligar Kelly och 

Nankervis (2001) att somliga av destinationens komponenter utgör en viktigare roll än andra, 

varav dessa måste lyftas fram och figurerar som flaggskepp i marknadsföringen. En 

fördelaktig attraktionskraft är, enligt Kotler, om destinationen är lokaliserad i ett naturskönt 

område eller omges av en rik kultur och historia, i annat fall har platser byggt upp 

världsberömda byggnader för att öka destinationens attraktionskraft, såsom Big Ben i London 

och Operahuset i Sydney.  

Destinationer måste enligt Bohlin och Elbe (2007) noga identifiera och utveckla sina 

attraktioner och sitt utbud. Dessutom måste det finnas en medvetenhet gentemot vilka turister 

som är intresserade av vilka attraktioner som destinationen erbjuder. Därtill pekar Rosendahl 

(2009) ett varningens finger mot att marknadsföra en attraktion på ett och samma sätt till alla 

turister. Detta då författaren anser att attraktioner kan ha olika betydelser för individer, varav 

attraktioner bör marknadsföras olika beroende på dess mottagare. Page och Connell (2006)  
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argumenterar för att klassificering av attraktioner kan ge destinationsutvecklare och 

destinationsmarknadsförare djupare förståelse för hur turister uppfattar och värderar 

attraktioner. Fysisk miljö klassificerar attraktioner utifrån naturmiljö, såsom nationalparker, 

byggd och anpassad miljö, såsom historiska byggnader samt konstlad miljö, såsom 

nöjesparker. Perception klassificerar attraktioner utefter individuella turisters uppfattningar 

om vad som är en attraktion eller inte, exempelvis uppfattas Auswitch av somliga människor 

som en turistattraktion och av andra inte. Slutligen menar Page och Connell att turister inte 

attraheras av attraktionerna, utan motiveras av dem. Därav är det betydelsefullt att förstå 

turisternas uppfattningar och motiv till att besöka och uppleva en attraktion för att lyckas med 

attraktionsmarknadsföring. 

 Antagande 5: En attraktiv destination måste identifiera och utveckla attraktioner 

Vidare lyfter Kotler et al. (1999) fram personmarknadsföring, vilket syftar till marknadsföring 

av platsens invånare. Personmarknadsföring kan tas i uttryck på skilda sätt, exempelvis 

genom att lyfta fram kända personer eller individers entreprenörskap, då det har visat sig ha 

stor genomslagskraft för att skapa positiva associationer till platsen. Därav understryker 

författaren vikten av att ha goda ambassadörer som är stolta över platsen de bor och arbetar i 

eftersom dessa då är villiga att förmedla en positiv image av platsen till potentiella besökare. 

Syssner (2012) argumenterar dock för att en plats rymmer flertalet människor som med sina 

vanor och ovanor formar platsen till det den är.  Dessa invånare upplever platsen utifrån sina 

egna förutsättningar och har egna bilder och berättelser som är relaterade till platsen. Därtill 

menar författaren att delar av mångfalden sorteras bort vid marknadsföringen av platsen. Bara 

vissa människor framkommer och bara vissa av dessa människors egenskaper blir relevanta 

för platsen. Dessutom framhåller Murray (2001) att olika stereotypa uttal, såsom ”Goa 

göteborgare”, placerar invånarna i ett fack som de kanske inte alls känner sig bekväma i eller 

kan leva upp till. I stort handlar personmarknadsföring, enligt Kotler, om att utomstående har 

en uppfattning om destinationens invånare såsom goa, snåla, dryga eller trevliga. Vidare anses 

det vara av vikt att analysera den uppfattade personligheten av platsens invånare, då den 

ständigt påverkar bilden av platsen.   

En betydelsefull strategi som Kotler et al. (1999) inte behandlar men som bland annat belyses 

av Kelly och Nankervis (2001) är platsens interna marknadsföring. Författarna poängterar 

förståelsen av att platsmarknadsföring inbegriper konsekvenser för invånarna såväl som för 

potentiella besökare. För att minimera risken av att konflikter uppstår i regionen angående den 
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förmedlade bilden av platsens image och identitet är det av vikt att invånarnas synpunkter 

betraktas vid utvecklingen av marknadsföringsstrategier. Likaså argumenterar Ek och 

Hultman (2007) för att om invånarna och näringslivet är delaktiga i platsmarknadsföringen 

förefaller budskapet som mer trovärdigt. Därtill menar Rainisto (2003) att en plats image till 

stor del bygger på vilken bild besökarna har av regionens företag och lokalbefolkning. Om 

bilden som lyfts fram i marknadsföringen av platsen ligger för långt ifrån de vardagliga 

erfarenheterna hos invånarna i området riskerar den att framstå som ytlig och konstlad, 

förtydligar Bohlin och Elbe (2007). Dessutom påpekar författarna att det är en sak om 

turisterna lockas till en destination genom dess unika image, och en annan att imagen 

upprätthålls av företag och lokalbefolkning väl på plats.  

 Antagande 6: Goda ambassadörer bidrar till en positiv bild av platsen 

3.2.5 Platsmarknadsföring och målgrupper 

Turisters behov är idag inte homogena, då turister härstammar från olika geografiska 

områden, sociodemografiska grupper och innehar olika livsstilar och värderingar (Pike, 2008). 

Detta menar författaren bidrar till att turister mottar en destinations kommunicerade 

erbjudande på olika sätt. Denna syn delas med Ek och Hultman (2007) som även menar att 

individers relation till platser är komplexa och att kommersialisering av en plats märkbart 

påverkar individens uppfattning av den. Vikten av att identifiera en eller ett fåtal målgrupper, 

och fokusera på dessa istället för att försöka attrahera alla kunder, är något många teoretiker 

argumenterar för (Kotler et al. 2011, Page & Connell, 2006 och Grönroos, 2008). Vidare 

menar Grönroos att individer har olika efterfrågan och önskan om hur de vill bli bemötta och 

behandlade. Genom segmentering menar Page och Connell att marknadsförarna av en plats 

kan urskilja turisters motiv och förväntningar av en resa och därför är det av vikt att dela in 

kunder i olika homogena segment för att kunna tillfredsställa dem på det sätt de förväntar sig.  

 Antagande 7: Den potentiella besökaren nås genom god segmentering 

3.3 Marknadsföring genom sinnesstimuli  

Att stimulera människans sinnen; syn, lukt, ljud, smak och känsel vid marknadsföring har 

enligt Hultén et al. (2011), Gobé (2009) och Wood (2012) visats sig vara både effektivt och 

framgångsrikt. Dessutom är författarna eniga om att marknadsföring som anspelar på känslor 

kan frambringa starkare koppling mellan kund och varumärke såväl som att skapa intresse för 

ett varumärke. 
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3.3.1 Emotionell påverkan 

Enligt Wood (2012) påverkar känslor inte bara individens uppmärksamhet, utan kanaliserar 

även dennes tankar, skapar associationer och understödjer dennes beslutsfattande. Utan 

känslor skulle beslut vara svåra att ta, om inte omöjliga. Känslor kan, enligt Karlsson (2007), 

klassificeras i; människans förståelse och uppfattning av en specifik situation samt 

fysiologiska reaktioner och beteenden som uttrycker känslor. För att människan ska bli 

emotionellt berörd, menar Wood att denne även måste vara mottaglig för känslor. Känslor 

formar därmed individens beteende och reaktioner i alla vardagliga situationer.  Kidwell et al. 

(2011) argumenterar för att emotionell påverkan i marknadsföring länge har varit begränsat 

och i många fall nonchalerats. Författarna får medhåll från Wood som även menar att 

marknadsföring med fokus på känslor idag utgör ett konkurrenskraftigt verktyg.  

Rossiter och Bellman (2012) tillika Gobe (2009) betonar vikten av emotionell 

varumärkesbyggnad i syfte att skapa hållbara och djupa relationer med kunder samt få dem 

mer engagerade. Kunder som är emotionellt engagerade, menar Rossiter och Bellman, är 

varumärkets mest lönsamma kunder, vilka samtidigt är mindre priskänsliga. Emotionella 

kopplingar mellan kund och organisation kan, enligt Hultén et al. (2011), skapas genom att 

beröra kunden på dennes förutsättningar, vilket kräver kunskap och förståelse av kunden. 

Därefter kan väl vald marknadsföring användas för att frambringa emotionellt intresse samt 

minnesvärt intryck av organisationen. Emotionell marknadsföring hävdar Wood (2012) får 

större genomslagskraft om färre klarlägganden och förklaringar av budskapet görs för att 

mottagaren ska förstå och identifiera dess innebörd. Vidare menar författaren att 

marknadsföring som anspelar på känslor oftare bidrar till fler associationer kring varumärket, 

än marknadskommunikation, vars budskap är tydligt och detaljerat.   

Genom att stimulera kundens sinnen menar Hultén et al. (2011) och Gobé (2009) att det finns 

en möjlighet att påverka dennes beteende. Dessutom kan organisationens värderingar och 

identitet upplevas starkare för kunden samt bidra till att känna emotionell koppling till 

organisationen. Därtill anser Kidwell et al. (2011) att organisationers marknadsföring som 

syftar till att påverka kunden emotionellt, måste förstå kundens behov när denne känner 

rädsla, ängslan eller frustration, för att på bästa sätt finna en ömsesidig lösning. Känslor inom 

marknadsföring menar författaren blir mer effektiv om organisationen känner kunden och 

dennes känslor, strategiskt vet vilka känslor som ska förmedlas samt hur dessa känslor 

upplevs av kunden. 
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 Antagande 8: Ett känslomässigt budskap utgör ett konkurrenskraftigt verktyg som 

skapar associationer hos den potentiella besökaren 

3.3.2 Sinnesupplevelse 

Att sätta människans fem sinnen i fokus menar Gobé (2009) likväl Hultén et al. (2011) utgör 

en effektiv och framgångsrik marknadsföringsstrategi för att differentiera och förstärka ett 

varumärkes image. Författarna är eniga om att de mänskliga sinnena länge har förbisetts i 

marknadsföringsforskningen, men att det hos företag alltid har funnits en medvetenhet kring 

sinnenas betydelse. De sinnesupplevelser människan får genom sensorisk stimuli är starka och 

omedelbara och medför en stark påverkan av människans liv på en djupare nivå (Gobé, 2009). 

Hultén menar att det är genom människans sinnesupplevelser som mentala föreställningar 

skapas, och då mentala föreställningar och uppfattningar bildas i hjärnan är det enligt 

Kapferer (2008) även där varumärkesimage uppstår. Genom att stimulera ett eller flera sinnen 

vid upplevelsen av varumärket kan emotionella kopplingar därmed skapas gentemot det 

(Hultén et al. 2011). Det är därför av vikt att de sinnesupplevelser som skapas stämmer 

överens med varumärkets eller organisationens kärnvärderingar och identitet så att ett 

enhetligt budskap förmedlas till kunderna. Detta kräver enligt författarna en strategisk 

fokusering på kundernas sinnen så kallad sinnesmarknadsföring som ska förmedla en 

sinnesupplevelse av varumärket i syfte att skapa en gynnsam kundrelation.  

3.3.3 Multi-sensorisk varumärkesupplevelse 

Genom ett alltmer individualiserat samhälle och teknologins möjligheter har organisationer 

och varumärken tvingats till nya marknadsföringsåtgärder, då varumärkesbruset har blivit 

alltmer påtagligt (Hultén et al. 2011). För att en organisation och dess varumärke ska lyckas 

nå in i kundens hjärta och hjärna i syfte att skapa en varumärkespersonlighet baserad på 

identitet, känslor och värderingar menar Hultén att det är nödvändigt att skapa en ultimat 

sinnesupplevelse. En ultimat sinnesupplevelse kan skapas genom en multi-sensorisk 

varumärkesupplevelse som inkluderar två eller fler av de fem sinnena.  En multi-sensorisk 

varumärkesupplevelse uppstår när flertalet sinnen stimuleras under en interaktion med 

varumärket. Det innefattar även hur sinnena uppfattar och tolkar en specifik upplevelse.  

Stimuli av de olika sinnena bör, enligt Hultén et al. (2011), ingå i symbios med varumärket, 

då samtliga sinnen tillsammans i samverkan med varumärket skapar upplevelsen. Därmed är 

det betydelsefullt att sinnena, varumärket och servicelandskapet överensstämmer för att en 

fördelaktig multi-sensorisk varumärkesupplevelse ska uppstå. Servicelandskap åsyftar till den 
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mötesplats i vilken kunder och organisationer samverkar och avser såväl det fysiska såsom 

kontor eller butik, som det virtuella servicelandskapet såsom webbsidor. Internet med dess 

miljontals webbsidor har skapat nya möjligheter för organisationer och deras varumärken att 

nå kunden. Kunder kommer lättare än någonsin i kontakt med olika organisationer och 

varumärken, vilket medför en större chans att kundens oberoende och självständighet ökar 

gentemot organisationen. Kunden kan enkelt och snabbt utvärdera och jämföra olika företags 

erbjudanden och sårbarheten för företag ligger i att konkurrenten endast finns ett mus-klick 

bort (Hultén et al. 2011). Därav betonar Passer (2008) vikten av sinnesstrategier i 

marknadsföring och menar att ju fler sinnen som stimuleras, desto fler associationer skapas, 

vilket i sig bidrar till att kännedomen kring ett varumärke eller organisation ökar. Därtill 

framhåller Krishna (2010) att en multi-sensorisk upplevelse av ett varumärke, positivt 

påverkar människans minne. Marknadsföring, innehållande flertalet stimulerade sinnen ökar 

därmed i hågkomsten. Exempelvis utgör McDonald´s marknadsföring av flertalet 

sinnesstimuli, såsom visuellt, genom logotypen och bilder, men även auditivt genom en 

jingel. Därför skapar jingel ”I´m loving it” för många direkta associationer till McDonald´s 

hamburgerkedja.  

Enligt Hultén et al. (2011) har många företag börjat förstå vikten av att skapa emotionella 

kopplingar till varumärket genom att förena individens känslor och intellekt. Att tilltala 

kunden på ett mer personligt plan genom att skapa en multi-sensorisk varumärkesupplevelse, 

menar författarna utgör ett konkurrenskraftigt verktyg.  

 Antagande 9: Sinnesstimuli skapar emotionella kopplingar gentemot varumärket 

3.3.4 Visuell 

Hultén et al. (2011) tillika Ackerman (1990) meddelar att synsinnet utgör människans mest 

dominerande sinne, vilket troligtvis beror på att två tredjedelar av kroppens sinnesceller 

återfinns i ögonen. Därtill framhåller Hultén att nästintill fyra av fem beslut i människans 

dagliga liv grundas på synintryck. Vidare menar författarna att det i allmänhet är via 

synupplevelser som kunden först och främst tilltalas av ett företag, vilket bekräftas av 

Nordfält (2007) som påpekar att synsinnet utgör det sinne som registrerar mest information 

ifrån vår omgivning.  

En av de mest betydelsefulla utmaningarna inom sinnesmarknadsföring menar Hultén et al. 

(2011) berör utformningen av servicelandskapet, det vill säga butiker, varuhus och kontor. 

Därtill poängteras att det virtuella servicelandskapet, i form av Internet och webbsidor, har 



  

 

30 
 

bidragit till en ökad betydelse av sinnesmarknadsföring. Detta i och med att det virtuella 

servicelandskapet erbjuder varje individ att var som helst och när som helst tillfredsställa sina 

behov av såväl emotionella som rationella upplevelser. Precis som ett traditionellt 

servicelandskap kan ett virtuellt servicelandskap möjliggöra för företag att visualisera sin 

identitet och sina värderingar, vilket kan göras genom sinnesuttryck såsom färg och grafik.  

Färg som sinnesuttryck anses av Hultén et al. (2011) frambringa känslor hos kunden samt 

aktivera minnen och tankar, vilket styrks av Nordfält (2007) som även argumenterar för att 

färger kan frambringa omedvetna associationer hos människan. Därtill poängterar Lin (2004) 

att olika färger har skiftande betydelse för människan, varav företag måste inneha kunskap 

kring vad de önskar kommunicera för att inte göra kunden förvirrad. Detta förtydligas av 

Hultén som förklarar att grön färg associeras med natur och miljö medan blå färg förknippas 

med lugn och ro. Den röda färgen upplevs som utmanande och provokativ, den orangea 

färgen anses uttrycka vänlighet medan grått förknippas med professionalism. 

Grafik som sinnesuttryck menar Hultén et al. (2011) vanligtvis innefattar att utforma en 

logotyp, ett namn, ett ord eller en symbol, vilken enligt Stephens (2007) synliggör och 

uttrycker företagets identitet, känslor och värderingar.  

3.3.5 Auditiv 

Ljudsinnet är, enligt Hultén, ständigt aktivt och fångar dagligen upp ljud som förmedlar vad 

som sker i människans omgivning. Då ljud kan förmedla fara likväl som lugn påverkar ljud 

människans psykologiska tillstånd och sinnesstämning. Detta får medhåll från Lindstrom 

(2005) som hävdar att ljud bidrar till olika sinnesstämningar, vilka ger upphov till känslor hos 

människan.  Därtill meddelar Hultén att människan har en stark förmåga att minnas ljud från 

tidigare upplevelser, varav musik kan återuppliva gamla minnen och känslor. Människan 

identifierar sig även med ljud som denne känner samhörighet med och kan genom ljud 

uttrycka sin identitet. Genom den verbala förmågan förklarar människan för andra vem denne 

är, vad denne står för samt hur denne mår. Dessutom ger ljud en större insikt i människors 

argument, åsikter och känslor än vad enbart ett ansiktsuttryck kan göra (Hultén et al. 2011). 

Utifrån ett marknadsföringsperspektiv uppger Lindstrom (2005) att det finns två slag av 

lyssnare att ta hänsyn till; den som aktivt lyssnar och den som passivt hör ljud. Även Hultén 

noterar att det är skillnad mellan att höra och lyssna. Vidare förtydligar Lindstrom att 

människan för att höra endast använder sina öron men för att lyssna krävs det en samverkan 
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mellan öron och hjärnan. Detta då förmågan att lyssna är beroende av att människan kan 

fokusera, filtrera, minnas och reagera på ljud.   

Enligt Hultén et al. (2011) är det inte enbart den enskilda individen som har möjlighet att 

uttrycka sin identitet via ljudsinnet utan även företag. Författarna informerar om att ljud sedan 

länge har används inom marknadsföring för att sprida budskap och kännedom kring ett 

företag och allt fler företag har insett dess betydelse. Likaså framhålls ljud som verktyg för att 

förstärka det budskap som ska kommuniceras gentemot kunden. Då ljud är emotionellt 

förknippat belyser även Lindstrom (2005) ljud som ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. 

Dessa ljud skulle, enligt Hultén, kunna utgöras av jinglar, röster och musik, vilka används i 

syfte att stärka ett varumärkes identitet och image. Stephens (2007) lyfter dock fram att det 

enbart är de företag som lyckas sammanföra ljudet med varumärket som framgångsrikt lyckas 

med den auditiva stimulansen. Soars (2009) påpekar vikten av att rätt ljud används i rätt 

sammanhang för att generera ett önskvärt utfall. Exempelvis förklarar Hultén att digitaliserade 

röster, såsom telefonväxlar, kan upplevas som onaturliga och stela, vilket ger en negativ 

klang, medan röster med personliga och emotionella inslag upplevs som positiva. 

3.3.6 Gastronomisk och Atmosfärisk 

Ackerman (1990) uppger att en vuxen människa har omkring 10 000 smaklökar vilka 

uppfattar smaker såsom sött, surt, salt och beskt. Smaksinnet anses av Lidstrom (2005) vara 

det svagaste bland människans sinnen, då smaksinnet i stor utsträckning påverkan av 

luktsinnet. Genom luktsinnet menar Hultén et al. (2011) att människan kan urskilja och 

minnas 10 000 tals dofter, vilka omedvetet associeras till tidigare minnen och upplevelser. 

Därtill hävdar Gobé (2007) att luktsinnet utgör det mest känslosamma sinnet, och har därtill 

störst inverkan på människan.  

En organisation kan, enligt Hultén, ge sitt varumärke ytterligare en dimension genom att 

krydda det med smaker. Företag, vars produkter har en naturlig koppling till smaksinnet, har 

vanligtvis en fördel vid möjligheten att rikta sin marknadsföring mot smaksinnet. Emellertid 

finns det även goda möjligheter för företag inom andra branscher att använda smakstimuli i 

sin marknadsföring. Detta genom att tänka utanför de traditionella ramarna och faktiskt 

utnyttja att smaksinnet samspelar med de övriga sinnen.  

Enligt Hultén et al. (2011) innefattar en smakupplevelse mer än en produkts faktiska smak, 

nämligen, dess doft, ljud, utseende, form och textur. Därtill kan intressanta och uttrycksfulla 

beskrivningar av en maträtt förhöja smakupplevelsen. Exempelvis har det visat sig att 
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målande skildringar såsom ”Saftig italiensk havsfilé” var mer tilltalande för gästen än enbart 

”Havsfilé”.  Vidare menar författarna att företag som nyttjar smaksinnet i sin marknadsföring 

bör ta hänsyn till att den image som företaget har för avsikt att framkalla hos kunden ska 

stämma överens med varumärkets identitet.  

3.3.7 Taktil 

Hultén et al. (2011) förklarar att människan samspelar med omgivningen genom berörning, 

vilken kan ske rent fysiskt via huden eller virtuellt genom återanknytning till minnen. Därmed 

är de reaktioner som uppkommer i samband med berörning inte enbart fysiologiska utan 

också psykologiska, vilket bidrar till människans känslor och upplevelser. Känselsinnet bidrar 

till att bygga upp ett ”formsinne” som meddelar om något är strävt, hårt eller mjukt. 

Människan kan därför minnas och återuppleva hur något har känts endast genom att se eller 

tänka på objektet, varav känselsinnet kan ses som det tredimensionella sinnet. I samband med 

marknadsföring av varumärken menar Hultén att unika känselupplevelser kan medföra att 

kunden får en förstärkt bild av varumärkets identitet.  

 Antagande 10: Genom stimuli av sinnena kan en destination förmedla sin 

varumärkesidentitet 

3.4 Referensmodell 

Figur 1 ”Referensramens teoretiska förhållanden” 

belyser hur vi upplever relationen mellan 

referensramens huvudteorier. Genom figuren önskar vi 

påvisa att destinationen och dess aktörer måste enas 

kring gemensamma mål och visioner för att skapa ett 

starkt och tydligt platsvarumärke. Därtill krävs det att 

varumärket platsmarknadsförs på ett intresseväckande 

och innovativt sätt för att destinationen ska attrahera 

potentiella besökare. Detta tror vi är möjligt att göra 

genom att integrera emotionell påverkan och 

sinnesstimuli i platsmarknadsföring. 
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4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 

Detta kapitel förenar det empiriska materialet (se transkriberingar och analys av webbsida 

bilaga 3, 5 och 7) med den teoretiska referensramen. Analysen behandlar de antaganden som 

framkommit ur referensramen. 

Det empiriska materialet som återfinns i analysen bygger på fyra kvalitativa intervjuer, två 

fokusgrupper, dokumentet ”Varumärkesplattform Småland 2012” samt analys av webbsidan 

Mitt Småland. 

 Elisabeth Eriksson, projektledare för Partnerskap Småland. 

 Lena Stävmo, VD för Destination Småland i Växjö och ingår samtidigt i styrgruppen 

för Partnerskap Småland. 

 Anders Unger, chef för regional utveckling vid Regionförbundet Södra Småland i 

Växjö samt ersättare för regiondirektören i styrgruppen för Partnerskap Småland. 

 Maria Lindén, marknadskoordinator på Destination Jönköping. 

 Fokusgrupper, två stycken med vardera sex deltagare. 

 Varumärkesplattform Småland 2012, opublicerat dokumentet, framtaget av 

Partnerskap Småland.  

 Mitt Småland (www.mittsmaland.se) vår analys av webbsidan. 

4.1 Destinationen och dess aktörer 

 Antagande 1: Ett gemensamt varumärke förenar en destination och dess aktörer 

Eriksson uppger att de tre småländska länen; Jönköping, Kronoberg och Kalmar sedan början 

av år 2011 har samarbetat för att ena Småland under ett gemensamt varumärke. Projektet 

spände ursprungligen över tre år, men är förlängt till och med juni år 2014. 

Varumärkesprojekt går under namnet Partnerskap Småland och är ett EU-finansierat projekt 

(Varumärkesplattform Småland 2012) som Unger uppger ägs av Regionförbundet i 

Jönköpings län och drivs i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län, Smålands Turism 

AB och AB Destination Småland. Dessa utgör de ordinarie verksamheterna, vilka Eriksson 

insinuerar kommer ta vid när projekttiden löper ut. Projektet menar Unger är ett mycket 

betydelsefullt arbete, som under hans 20 år i branschen inte har förekommit. Han tydliggör att 

det har figurerat samarbete mellan Jönköping och Kronobergs län, men att Kalmar län har 

dragits till att samarbeta med Öland. Numer är länen överens om att samarbetet kring ett enat 
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varumärke är en ”win-win situation” för samtliga aktörer, offentliga såväl som privata. Likaså 

betonar Page och Connell (2006) vikten av ett ömsesidigt samarbete mellan offentliga och 

privata aktörer med avseende att gynna turismnäringen. Dock påpekar Andersson (2007) 

problematiken kring att få destinationens aktörer att arbeta mot ett gemensamt mål. I närhet 

till detta fastslår Unger
1
 att varumärksprojektet har medfört att de tre länen har något konkret 

att arbeta kring, det finns ett gemensamt mål nämligen att attrahera fler turister till regionen 

och därmed tillsammans gynna besöksnäringen. Ett önskvärt scenario uppger Eriksson
2
 skulle 

vara om småländska aktörer valde att använda ”Småland” i kombination med sitt varumärke. 

Exempelvis delger Varumärkesplattform Småland 2012 att om alla aktörer använder Småland 

som tagline till sitt eget varumärke lever och kommunicerar alla Småland, exempelvis genom 

formuleringen: Glasriket ”… en del av Småland”. Dock för både Unger och Stävmo
3
 fram att 

det inte går att förneka att det råder en del ”gnissel” inom projektet, men i stort har de tre 

länen enats. Detta då Stävmo uppger att många röster har fått komma till tals, varav projektet 

är väl förankrat.  

Partnerskap Småland verkar som samordnare för regionens samtliga aktörer i arbetet med att 

utveckla och ena Småland med avsikt att stärka dess attraktions- och konkurrenskraft som 

besöksmål (Varumärkesplattform Småland 2012). I relation till detta framhåller Pike (2007) 

att offentlig verksamhet, i form av en turistorganisation, har det yttersta ansvaret för att 

koordinera och implementera aktörernas ömsesidiga arbete, genom att analysera, planera, och 

marknadsföra destinationen. Stävmo hävdar att det för Partnerskap Småland har varit 

grundläggande att ha ett nära samarbete mellan offentlig och privat sektor under hela arbetets 

gång, exempelvis har representanter från näringslivet såväl som kommunala tjänstemän 

bjudits in till seminarium vid framtagandet och implementeringen av varumärket. Då arbetet 

inom offentlig och privat sektor vanligtvis skiljer sig åt poängterar Pike (2007) att privata 

aktörer måste förstå turistorganisationers arbete för att nå gemensamma mål. För att lyckas 

skapa denna förståelse uppger Stävmo att ett ”Smålandsspel” har utvecklats och kontinuerligt 

spelas med småländska aktörer. Spelet ämnar upplysa aktörerna kring den uppfattade bilden 

av Småland samt skapa förståelse för att samarbetet är centralt.  

  

                                                           
1
 Anders Unger, chef för regional utveckling, Regionförbundet Södra Småland, kvalitativ intervju 2012-12-04 

2
 Elisabeth Eriksson, projektledare för Partnerskap Småland, kvalitativ intervju 2012-12-05 

3
 Lena Stävmo, VD för Destination Småland, kvalitativ intervju 2012-12-04 
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4.2 Platsvarumärke 

 Antagande 2: Ett starkt varumärke förmedlar endast ett budskap 

Go och Govers (2010) för fram att den ständigt pågående globaliseringen har bidragit till en 

högre konkurrens om besökarna mellan nationer, regioner, kommuner och städer. Därtill 

anser Kapferer (2008) att det är nödvändigt för platser och regioner att använda sig av 

varumärkning för att effektivt kunna hantera området samt generera tillväxt. Partnerskap 

Småland har, enligt Eriksson
4
, insett vikten av varumärkning då hon poängterar att något 

måste göras för att synas i det rådande varumärkesbruset. Därtill uttrycker Unger
5
 en saknad 

av ett starkare varumärke än Småland inom regionen. Det är exempelvis inte möjligt att 

komma dragandes med Kronobergs län i avseende att locka besökare, utan han menar att det 

är ”Småland” som är det starka varumärket i sammanhanget. Därtill framhålls en tydlig 

medvetenhet i Varumärkesplattform Småland 2012 av att besöksnäringen är den snabbaste 

växande näringen och att varumärket Småland har för avsikt att tillhöra vinnarna i framtiden.  

Bergqvist (2009) tillika Kolb (2006) framhåller att destinationer, vilka använder en större 

variation av budskap i sin marknadsföring förvirrar den potentiella besökaren beträffande 

destinationens egenskaper och fördelar. Denna förvirring uppger Kolb kan minimeras genom 

varumärkning av platser, då det bidrar till att kommunicera ett konsekvent budskap vilket 

ämnar öka medvetenheten kring destinationen. Smålands varumärkning syftar till att förena, 

utveckla och marknadsföra Småland, för att tillsammans stärka dess attraktions- och 

konkurrenskraft (Varumärkesplattform Småland 2012). Dessutom ska varumärket ligga till 

grund för att ge en tydlig, enhetlig och attraktiv profil gentemot besökarna. Unger 

understödjer detta, då han menar att varumärket ämnar sammanföra Småland som en 

destination för att gynna turismnäringen, varav Eriksson meddelar att det även ska öka 

kännedomen och kunskapen om Småland.  

Vidare framhäver Kolb (2006) att platsens varumärke även ämnar reducera den potentiella 

besökarens risk för att uppleva besvikelse vid valet av destination, genom att tillgodose denne 

med betryggande information, så att besöket genererar det värde turisten önskar. Dessutom 

menar Grönroos (2008) att varumärket har löften vilka bör uppfyllas för att motsvara 

besökarens förväntningar. Smålands varumärkeslöfte återfinns i Varumärkesplattform 

Småland 2012 och lyder; ”Your natural playground – Lekfulla och berikande upplevelser och 

                                                           
4
 Elisabeth Eriksson, projektledare för Partnerskap Småland, kvalitativ intervju 2012-12-05 

5
 Anders Unger, chef för regional utveckling, Regionförbundet Södra Småland, kvalitativ intervju 2012-12-04 
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möten”.  Projektledare, Eriksson
6
 uppger att Partnerskap Småland har skapat varumärkeslöftet 

utifrån sina kärnvärden. Kärnvärdena; Lekfull, Jordnära, Berikande och Nyskapande, menar 

hon utgör Smålands DNA, det vill säga, det som kännetecknar Småland och som ska 

levereras. Det ovanstående tillvägagångssättet menar Kolb utgör en genväg för att 

kommunicera destinationens fördelar och egenskaper till potentiella besökare. Dessutom 

menar Eriksson att man alltid måste vara sann sitt varumärke och dess värden, att man är sina 

värden, annars finns risken för att besökarnas förväntningar inte uppfylls. Stävmo
7
 styrker 

detta och menar att det exempelvis inte är hållbart att belysa småländska rätter, då de endast 

återfinns på ett fåtal restaurangmenyer i regionen. 

Enligt Kolb (2006) innefattar varumärkning dessutom att formulera en slogan, utforma en 

symbol eller logotyp, vilken förmedlar destinationens fördelar, egenskaper och värden 

gentemot besökaren. I arbetet med att ena Småland under ett gemensamt varumärke har 

Partnerskap Småland utformat en logotyp som, enligt Eriksson, syftar till att förmedla 

mångfalden i Småland. Stävmo uppger att logotypens grundstomme utgörs av ett frimärke 

innehållande taglinen ”Småland - Sverige på riktigt”. Via webbsidan Mitt Småland inbjuder 

Partnerskap Småland enskilda individer och aktörer till att skapa sin unika symbol av 

Småland. På webbsidan menar Unger
8
 att besökaren kan skapa sitt eget frimärke, genom att 

välja bland flertalet bakgrundsfärger, typsnitt av taglinen samt olika symboler. Detta har, 

enligt Eriksson, resulterat i över 55 000 olika unika kombinationer, varav hon betonar att 

logotypens flexibilitet rymmer alla inom ramen. Detta styrks av Unger som ställer sig positiv 

till den föränderliga logotypen och menar att den möjliggör för aktörer att anpassa symbolen 

efter sina egna behov och sin bransch. Exempelvis menar han att bilden på en hockeypuck i 

kombination med taglinen talar om att turisten kan uppleva bra sport i Småland, medan bilden 

på en skog kan associeras till berikande naturupplevelser i Småland.  

Emellertid påstår Bergqvist (2009) att destinationer som nyttjar en större variation av budskap 

i sin marknadsföring ofta får mindre genomslagskraft. Detta påstående frångår Partnerskap 

Smålands projektledare, Eriksson genom uttalandet: ”Egentligen ska vi nog inte säga att vi 

har en symbol, för just med vårt varumärke vill vi säga: Vad är ditt Småland?” Till Erikssons 

försvar menar Rosendal (2009) att det på lång sikt inte är fördelaktigt att föra ut ett och 

samma budskap till en destinations alla potentiella besökare. Detta tydliggörs i 

                                                           
6
 Elisabeth Eriksson, projektledare för Partnerskap Småland, kvalitativ intervju 2012-12-05 

7
 Lena Stävmo, VD för Destination Småland, kvalitativ intervju 2012-12-04 

8
 Anders Unger, chef för regional utveckling, Regionförbundet Södra Småland, kvalitativ intervju 2012-12-04 
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informationsfilmen om Småland där berättarrösten uttrycker ”Det är viktigt att all Småländsk 

kommunikation ser exakt likadan ut… Nej, jag skojar bara. Det finns ju inte bara ett Småland 

och alla smålänningar är ju inte likadana” (Mitt Småland). 

4.3 Varumärkets identitet  

 Antagande 3: En destinations identitet stärks genom selektion av dess karaktärer och 

egenskaper 

För att en destination ska bli det självklara valet för besökaren, behöver den ta hjälp av den 

information som kommuniceras genom varumärkets identitet (Kolb, 2006). Identitet förklarar 

Kapferer (2008) ämnar fastslå varför ett varumärke finns, dess mål samt dess personlighet. 

Därtill uppger Page och Connell (2006) att en destinations identitet bygger på ett antal 

egenskaper och karaktärer. I arbetet med att stärka Smålands varumärke, uppger Eriksson
9
 att 

dokumentet ”Varumärkesplattform Småland 2012” har framtagits av flera anledningar, varav 

ett är att tydliggöra Smålands identitet och vad Småland står för. Målet med varumärket 

Småland är att Småland ska vara en självklar destination med ett varumärke som aktörer i alla 

branscher stolt lever, verkar och kommunicerar. Ett mål som, enligt Varumärkesplattform 

Småland 2012, kan uppnås genom att hitta en position hos besökarna, genom att förmedla 

Smålands kärnvärden. Stävmo
10

 uppger att Partnerskap Småland genom omfattande förstudier 

har funnit fyra kärnvärden som utgör Smålands identitet och som ska ligga till grund i allt de 

gör. Bohlin och Elbe (2007) argumenterar för att ett fåtal aspekter av platsens identitet bör 

väljas ut för att förmedla en så enad och stark bild som möjligt. De fyra kärnvärdena; Lekfull, 

Jordnära, Berikande och Nyskapande ämnar belysa Smålands unicitet och sammanfatta det 

typiska för vad Småland är och står för (Varumärkesplattform Småland 2012). Värdena ska 

vara vägledande i varumärket Smålands marknadskommunikation samt verka grundläggande i 

utvecklingen av regionens erbjudanden. Därtill har de fyra kärnvärdena grundat Smålands 

önskvärda position genom att utnämna: ”Småland: Top of mind för lekfulla och berikande 

upplevelser i Skogsland-Sjöland-Kustland- Ö-land” Eriksson menar att Kust- och Ö-land 

länge har figurerat bakom Smålands mer givna attribut Skog- och Sjöland, men att hela 

Småland med dess mångfald nu ska förmedlas.  

                                                           
9
 Elisabeth Eriksson, projektledare för Partnerskap Småland, kvalitativ intervju 2012-12-05 
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 Lena Stävmo, VD för Destination Småland, kvalitativ intervju 2012-12-04 
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4.3.1 Kärnvärden 

I Varumärkesplattform Småland 2012 förklaras Lekfull, till något som kan upplevas oavsett 

ålder. Lek uppges vara grunden för lärande, glädje och välmående och ur leken skapas 

kreativitet, nyfikenhet och påhittighet, vilka uttrycks i upplevelser såsom möten, design, 

musik och interaktiva aktiviteter i Smålands natur- och kulturvärden. Jordnära, menar 

Stävmo
11

 syftar till att smålänningar har fötterna på jorden, är äkta och inger en trygghet.  

Därtill uppges smålänningar i Varumärkesplattform Småland 2012 ha en medvetenhet om 

Smålands historiska arv och lever i ett ömsesidigt och hållbart samspel med den omväxlande 

naturen, från skog till hav. Berikande, syftar till att ge av hjärtat, både till varandra, vilka lever 

och verkar i Småland och till besökarna av regionen. Sagor, kunskap, natur, kultur och 

traditioner delges på ett engagerande och interaktivt sätt, vilket medför minnesvärda 

upplevelser och bemötande mellan Småland och dess besökare. Småland ska skapa aktiviteter, 

som gästerna är delaktiga i samt överträffa besökarnas förväntningar genom berikande 

erbjudanden och värdskap (Varumärkesplattform Småland 2012). Eriksson
12

 betonar 

delaktigheten och menar att besökare inte enbart ska komma hit och ta emot, utan också ska 

ge något tillbaka. Nyskapande, åsyftar till att alltid vilja utveckla och utvecklas. Smålänningar 

ser möjligheter i varje utmaning och realiserar idéer till nya företag och efterfrågade 

produkter. Allt går att lösa och saknas något idag skapas det i morgon (Varumärkesplattform 

Småland 2012).  Därtill menar Eriksson att vara jordnära är anledningen till att kunna vara 

nyskapande. 

På webbsidan Mitt Småland återfinns de fyra kärnvärdena i dess utformning, utan att 

uttryckas ordagrant. Exempelvis framkommer lekfullhet i informationsfilmen om Småland 

och webbsidans design. Dessutom har webbsidan en funktion som möjliggör för besökaren att 

leka sig fram till ett varumärke som stämmer överens med vad Småland är för denne, vilket 

även anammar det nyskapande. Likaså framkommer det berikande genom att besökaren 

uppmanas att förmedla sin individuella historia och bild av Småland vid utformandet av en 

kreativ logotyp. Jordnära är det kärnvärdet som förmedlas minst i webbsidans design, dock 

återfinns kopplingar i budskapet. Detta då det framkommer att varumärkesarbetet görs med 

eftertänksamhet, utan att hastas iväg.  
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 Lena Stävmo, VD för Destination Småland, kvalitativ intervju 2012-12-04 
12

 Elisabeth Eriksson, projektledare för Partnerskap Småland, kvalitativ intervju 2012-12-05 
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I närhet till Smålands kärnvärden, menar Govers och Go (2009) att en plats personlighet är 

utformad efter individers åsikter och värderingar kring platsen. Stävmo
13

 klargör att de 

fastslagna kärnvärdena, vilka är baserade på en omfattande förstudie där flertalet röster har 

fått komma till tals, är riktlinjer att arbeta efter och att värdena ska speglas i allt arbete. Vidare 

uppger hon att vissa värden såsom Jordnära är en mer implementerad syn än Nyskapande och 

Lekfull, vilka hon benämner som nyare. Därav menar Stävmo att varumärket Småland önskar 

göra en positionsförflyttning, från den traditionella synen med det jordnära till att uppfattas 

mer lekfullt och nyskapande.  

Emellertid menar Unger
14

 att den egentliga identiteten Småland har ligger i hurdan 

smålänningen är och uppfattas. Likaså uppger Kelly och Nankervis (2001) att en plats 

identitet även inrymmer dess invånare. Vidare menar Unger att smålänningen är gnetig, 

drivande och anses vara entreprenöriell. Fokusgruppernas deltagare upplever däremot 

smålänningen som gnällig och eftertänksam. Eftertänksamheten, menar Eriksson
15

 återfinns i 

att smålänningen inte handlar ad hoc, utan efter betänksamhet. Vidare ringar Unger in den 

småländska mentaliteten och identiteten genom att exemplifiera smålänningarnas agerande 

efter stormen Gudruns framfart. Han framhåller att smålänningarna gick samman och tog tag i 

och redde ut situationen. Han menar att smålänningen är gnetig men har ett gott hjärta och 

bevisligen inte är missunnsam. 

4.4. Imagemarknadsföring 

 Antagande 4: Den identitet en destination innehar bör överensstämma med den 

potentiella besökarens uppfattning 

Stävmo anser att den bild som man lyckats föra ut av Småland innehåller en röd stuga vid en 

sjö i en skog. Hon får medhåll ifrån Unger som betonar att Småland är röda stugor. I detta 

återfinns en nära relation till Kotlers et al. (1999) uttalande om att en plats image bygger på 

människors föreställningar, idéer och intryck av platsen. Likaså associerade fokusgruppernas 

deltagare Småland med skog och röda stugor med vita knutar. Därtill skildrar 

Varumärkesplattform Småland 2012 att namnet Småland för många, inte minst utomlands, har 

förknippats med Astrid Lindgren - bilden med skogar, sjöar och röda stugor.  
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Den associerade bilden av Småland anser dock inte Unger
16

 är tillräcklig för att gynna 

besöksnäringen på sikt. Han förtydligar att lugnet och tystnaden är ett värde Småland ska 

använda sig av, men att bilden ska innehålla mer än gröna skogar och röda stugor. Även 

Stävmo
17

 framhåller att en positionsförflyttning ifrån röda stugor till en annan nivå är 

önskvärd. Denna positionsförflyttning tar sin grund i varumärket Smålands kärnvärden; 

Lekfull, Jordnära, Berikande och Nyskapande (Varumärkesplattform Småland 2012), vilket 

överensstämmer med Kotler et al. (1999) argument för att identifiera, utveckla och förmedla 

en tydlig och positiv bild av platsen. Stävmo önskar att grunden ska återfinnas i det jordnära, 

men att den lekfulla och nyskapande sidan av Småland ska vara övervägande. ”För det är ju 

inte det som speglas när folk tänker på Småland, utan det är ju mycket mer fötterna på 

jorden, det trygga” Vidare argumenterar Stävmo för att Småland aldrig kommer bli något 

häftigt ställe, men att det finns många sätt att skruva det lite, att skoja till det lite. Lekfullheten 

framkommer bland annat genom Astrid Lindgrens Värld, men Stävmo menar att lekfullhet 

kan synliggöras på andra sätt också, genom andra etableringar. Eriksson
18

 förtydligar att 

turisten som kommer hit ska känna att Småland är den naturliga lekplatsen.  

Govers och Go (2009) klarlägger ett ”glapp” som kan uppstå hos ett platsvarumärke. 

”Glappet” syftar till att destinationens totala erbjudande inte överensstämmer med dess 

verkliga identitet, vilket leder till att besökaren får en felaktig bild av platsen. Genom ett 

bildkollage av Sverige som Visit Sweden har sammanställt, hävdar Eriksson att det mesta som 

bildkollaget för fram återfinns i Småland ”Vi har ju mycket i Småland som finns i hela 

Sverige”, därav uppkom taglinen ”Sverige på riktigt”. Emellertid påpekar fokusgruppernas 

deltagare att Småland inte innehar några självklara eller unika karaktärsdrag. Det är möjligt 

att åka skidor och att bada i sjö såväl som hav. Deltagarna menar att Småland har det mesta, 

men att det alltid finns ett bättre ställe att åka till. Eriksson är medveten om att Småland inte 

besitter de starkaste karaktärerna av skidbackar, vildmark och skärgård, men poängterar att 

mycket av det som finns i övriga Sverige kan upplevas inom ett och samma geografiska 

område: Småland.  

  

                                                           
16

 Anders Unger, chef för regional utveckling, Regionförbundet Södra Småland, kvalitativ intervju 2012-12-04 
17

 Lena Stävmo, VD för Destination Småland, kvalitativ intervju 2012-12-04 
18

 Elisabeth Eriksson, projektledare för Partnerskap Småland, kvalitativ intervju 2012-12-05 



  

 

41 
 

4.5 Attraktionsmarknadsföring 

 Antagande 5: En attraktiv destination måste identifiera och utveckla attraktioner 

Vad gäller det utländska turismtillflödet anser Unger
19

 att den småländska attraktionskraften 

återfinns i naturen och lugnet. Han tydliggör att holländarna flyttar hit permanent, då de 

tröttnat på trångboddheten och att tyskarna köper sig en enslig stuga vid en sjö så långt ifrån 

närmsta granne som möjligt. Likaså framför fokusgruppernas deltagare att naturen med dess 

skogar och sjöar, vilka inbjuder till jakt och fiske, utgör motiv för besök i Småland. Unger är 

dock inte övertygad om att det är möjligt att låta naturen vara som den är utan anser att man 

måste tillvarata dess tillgångar och utveckla dess möjligheter. Även Bohlin och Elbe (2007) 

hävdar att destinationer noga måste identifiera och utveckla sina attraktioner och sitt utbud. 

Stävmo
20

 uppger att det saknas aktivitetsbolag i Småland, det är möjligt att paddla och vandra, 

men det finns inte många aktivitetsbolag som paketerar dessa erbjudanden. Emellertid framför 

hon att en nyetablering är på gång i den norra delen av Kronobergs län. Unger tydliggör att 

det är en äventyrspark innehållande norra Europas högsta linbana som kommer att uppföras. 

Äventyrsparken riktar sig, enligt Stävmo, till barnfamiljer, vilka tillsammans ska kunna utföra 

banan som en häftig aktivitet. Dessutom framhåller hon att etableringen ligger precis i linje 

med de framtagna kärnvärdena ”… det är precis vad vi vill ha för man nyttjar naturen och 

ändå blir det lekfullt och någonting som kan dra.” Därtill understryker Stävmo att Småland är 

i behov av fler likartade etableringar för att regionen ska kunna upplevas på ett annat sätt. 

Även Kotler et al. (1999) betonar att en plats är i behov av investeringar i unika attraktioner 

som attraherar besökare.  

När det kommer till den inhemska turismen argumenterar Unger för att naturen inte har lika 

stark dragningskraft. ”Inte fan åker man hit för att det är så fint i naturen, utan barnfamiljer 

åker hit för Astrid Lindgrens Värld.” Han får medhåll från fokusgruppernas deltagare vilka 

påstår att det exempelvis inte är logiskt att resa ifrån norra Sverige för att uppleva naturen, 

utan att det istället är precisa platser såsom Astrid Lindgrens Värld, Glasriket eller High 

Chaparall som lockar till ett besök. Att platser som särskiljer sig genom framträdande 

attraktioner, som inte återfinns på andra destinationer, lockar till besök belyses även av Bohlin 

och Elbe (2007). Likaså betonar Eriksson
21

 Astrid Lindgrens Värld och Glasriket som 

besöksmål, men argumenterar även för att den småländska attraktionskraften återfinns i 
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mångfalden. Hon klargör att Småland tidigare har associerats till skogar och sjöar, men 

påpekar att Småland även har en kustlinje med tillhörande skärgård. Däremot argumenterar 

Stävmo
22

 för att Småland behöver en attraktion som kan figurerar som flaggskepp och som 

kan föras fram i alla lägen samt spilla över och gynna övriga attraktioner. Hon önskar att 

Småland hade haft någon liknande attraktion som Lappland med dess Ishotell. Vidare för hon 

fram Astrid Lindgrens Värld som ett möjligt flaggskepp, men anser att attraktionen enbart 

inkluderar en viss målgrupp och därmed har en begränsning. Förslagsvis menar hon att en 

attraktion kan lyftas inom varje tema, såsom ”Barn & Familj” och ”Natur & Äventyr”. 

Stävmos argument stöds av Kelly och Nankervis (2001) som hävdar att somliga av 

destinationens attraktioner har en större betydelse än andra, vilka bör utgöra flaggskepp i dess 

platsmarknadsföring. Stävmo framhåller dock problematiken kring vad Småland ska lyfta 

fram då samtliga tre län önskar maximal exponering av sina attraktioner. Avslutningsvis 

önskar Stävmo att Partnerskap Småland ska sätt ner foten och våga lyfta en attraktion och 

göra den till Smålands spjutspets oavsett ursprungslän. Detta för att Småland ska tydliggöras 

som besöksmål samt stärkas som destination på längre sikt.  

4.6 Person- och internmarknadsföring 

 Antagande 6: Goda ambassadörer bidrar till en positiv bild av platsen 

Marknadsföring av profiler kan, enligt Kotler et al. (1999) tas i uttryck på skilda sätt, 

däribland genom att lyfta fram kända personer eller individers entreprenörskap, då det har 

visat sig ha stor genomslagskraft för att skapa positiva associationer till platsen. Eriksson
23

 

betonar vikten av att finna de rätta profilbärarna som faller inom varumärket Smålands ramar. 

Fokusgruppernas deltagare lyfter fram Ingvar Kamprad och IKEA som betydelsefulla 

ambassadörer för Småland. Stävmo instämmer och uttrycker ”De är definitivt en ambassadör 

och vi kan inte få en bättre ambassadör för Småland.” Hon tillägger att IKEA för första 

gången tillsammans med Småland kommer att delta på en mässa i Tyskland till våren och om 

de sedan lyckas få IKEA att använda logotypen, för att visa sin tillhörighet till Småland och 

”Sverige på riktigt”, så vore det enastående.  

Unger
24

 tillika Eriksson är övertygade om att goda ambassadörer är något som alla platser är i 

behov av. Likaså framhåller Kotler et al. (1999) vikten av att inneha goda ambassadörer som 

är stolta över platsen de bor och arbetar i eftersom dessa då är villiga att förmedla en positiv 
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image av platsen till potentiella besökare. Unger
25

 exemplifierar sitt argument genom att 

uppge att Andreas Carlsson, från Idoljuryn, ska starta en musikskola i Tingsryd, ”… han är ju 

där ifrån och det är ju en sådan ambassadör som alla behöver.” Därtill meddelar Stävmo
26

 

att Partnerskap Småland har listat ett antal profiler som de önskar lyfta fram under sina olika 

teman. Hon tillägger att Astrid Lindgren självklart ska framträda under ”Barn & Familj”, då 

hon utgör en av de tre främsta profilerna för Sverige och därmed är den starkaste profilen 

Småland har. Syssner (2012) argumenterar dock för att en plats inrymmer flertalet människor 

som med sina vanor och ovanor formar platsen till det den är. I närhet till detta betonar 

Eriksson
27

 att alla smålänningar är ambassadörer för Småland och att exempelvis dialekten 

avslöjar och skapar omedvetna kopplingar till destinationen. Likaså argumenterar Lindén
28

 för 

att den viktigaste platsmarknadsföringen kommer från de människor som bor och verkar i 

regionen. Hon fastslår att de är de absolut bästa varumärkesbärarna och varumärkesspridarna. 

Lindén får medhåll från Kelly och Nankervis (2001) som menar att risken för konflikter 

angående den förmedlade bilden av platsen och dess identitet minimeras om invånarnas 

synpunkter inkluderas redan vid utvecklingen av marknadsföringsstrategierna. I närhet till 

detta uppger Stävmo att en omfattande förstudie med småländska respondenter gjordes innan 

arbetet med Smålands varumärkesplattform sattes igång. Hon betonar att syftet var att 

verkligheten och den sanna bilden av Småland skulle frambringas för att ha en startpunkt samt 

att ha något att jämföra med under och efter varumärkesarbetets gång. Bohlin och Elbe (2007) 

argumenterar för att bilden som förmedlas i marknadsföringen riskerar att framstå som ytlig 

och konstlad om den är för långt ifrån de vardagliga erfarenheterna hos invånarna. Under 

förstudien framkom, enligt Eriksson, att invånarna utmed Smålands kust länge har haft svårt 

att identifiera sig med Småland. Därtill uppger Unger att smålänningar själva hyser en skepsis 

mot sin egen kust, och menar att smålänningen mer tänker Öland som kust och bad, vilket inte 

är Småland. Eriksson betonar däremot att studien fann en gemensam nämnare, nämligen 

värdet av att känna sig som en smålänning. Hon förtydligar detta genom sitt uttalande 

”Småland är även en person”. I Varumärkesplattform Småland 2012 utgör Internt 

varumärkesarbete en viktig utvecklingsstrategi. Strategin syftar till att skapa genomslag för 

Smålands gemensamma varumärkesarbete samt få alla att arbeta mot samma riktning. Detta 

ska göras genom att bland annat, informera och utbilda, skapa forum, hålla interaktiva möten 
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samt utveckla samarbeten. Exempelvis uppger Stävmo
29

 att ”Smålandsspelet” kontinuerligt 

spelas med småländska aktörer för att implementera varumärket samt skapa en stolthet kring 

att vara en del av Småland.  

4.7 Platsmarknadsföring och målgrupper 

 Antagande 7: Den potentiella besökaren nås genom god segmentering 

Ek och Hultman (2007) menar att individers relation med platser är komplexa och hävdar att 

marknadsföring av destinationen påtagligt påverkar människans uppfattning av den. Därav 

tydliggör Pike (2008) att potentiella besökare mottar en destinations kommunicerade budskap 

och erbjudande på skiftande sätt och betydelsen av att identifiera en eller ett fåtal målgrupper 

ökar (Kotler et al. 2011 och Page & Connell, 2006). Projektledare, Eriksson
30

 uppger att tre 

målgrupper har valts ut och i enighet med Varumärkesplattform Småland 2012 har 

prioritering av Aktiva familjer, Vitala äldre samt Möten, Konferenser, Incentive & 

Kongresser (Globala företaget) valts ut, då de enligt nationella och regionala 

marknadsundersökningar utgör de mest gynnsamma målgrupperna för Smålandsregionen. 

Aktiva familjer beskrivs av Stävmo tillika Varumärksplatsform Småland 2012 som det största 

segmentet och karaktäriseras av att de har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och 

sportaktiviteter. Därtill har de goda ekonomiska förhållanden, värnar om barnen, en trygg 

uppväxt och spenderar gärna semestern tillsammans med barnen. Vitala äldre karaktäriseras 

därefter till att vara friska och pigga äldre människor med god ekonomi och utflugna barn. De 

reser ofta i par, har tid och pengar och ser resandet som en självklarhet där kultur- och 

naturupplevelser utgör ett stort intresse. Det globala företaget karaktäriserats av att vilja ha 

kostnadseffektiva och kreativa arrangemang med ett stort utbud av kringliggande aktiviteter 

(Varumärkesplattform Småland 2012). Vidare förklaras att valet av målgrupper handlar om 

hur Småland kan locka till flest besökare till regionen med de begränsade resurser de innehar. 

Eriksson förtydligar detta genom att uppge att Partnerskap Småland för sin 

platsmarknadsföring enbart har tillgång till åtta miljoner kronor, vilka ska fördelas på inhemsk 

såväl som utländsk turism.  

Grönroos (2008) framhåller att individer har olika efterfrågan och önskan om hur de vill bli 

bemötta och behandlade. Därtill uppger Page och Connell (2006) att omsorgsfull 

segmentering kan urskilja besökarnas olika motiv och förväntningar i syfte att tillfredsställa 
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dem på ett mer förväntansfullt sätt. I koppling till detta menar Eriksson
31

 att Smålands 

budskap kommer att anpassas utefter de sex teman; Barn- & familjeupplevelse, Natur & 

äventyr, Kultur & design, Det goda livet, Evenemang och Möten- och Konferenser samt 

utefter de valda målgrupperna. Hon uppger att de i sin kommunikation kommer att trycka på 

mer eller mindre saker beroende på målgruppernas skillnader. Vidare konstaterar Stävmo
32

 att 

Aktiva familjer utgör den största målgruppen och därmed utgör det starkaste temat om inte 

det enda temat. Därtill framhåller hon att temat ”Barn och familj” kan inkluderas i mycket 

annat såsom i ”Natur och äventyr”. Emellertid understryker Eriksson att Smålands varumärke 

står för och innefattar vissa saker, vilka alltid kommer att kommuniceras.  

4.8 Emotionell påverkan 

 Antagande 8: Ett känslomässigt budskap utgör ett konkurrenskraftigt verktyg som 

skapar associationer hos den potentiella besökaren 

Lindén
33

 är övertygad om att marknadsföring i allmänhet handlar om att skapa känslor hos 

mottagaren och samtidigt sticka ut ur mängden. Därtill menar hon att de känslor och 

associationer som skapas utgör unika upplevelser för varje enskild individ, vilka bör vara 

positiva. Likaså hävdar Wood (2012) att marknadsföring med känslomässigt budskap idag 

utgör ett konkurrenskraftigt verktyg. Hultén et al. (2011) uppger att väl vald marknadsföring, 

vilken avser att beröra kunden på dennes förutsättningar, kan frambringa emotionellt intresse 

samt oförglömliga intryck av organisationen. I Varumärkesplattform Småland 2012 uppges en 

medvetenhet kring vikten av emotionella budskap, vilka Unger
34

 anser ska skapar en längtan 

hos mottagaren att vilja resa till Småland. Det är möjligt att rent rationellt berätta för 

potentiella besökare varför de ska besöka Småland; att Småland har vacker natur, många 

sjöar, vacker kust, framstående författare samt industrier, men det räcker inte då människan är 

en känslomässig varelse.  

Känslomässiga budskap, menar Kidwell et al. (2011) förmedlas bäst om organisationen 

känner kunden och dennes känslor. Fokusgruppernas deltagare diskuterar att det är svårt att ha 

en enad känsla för hela Småland, utan att det är specifika platser och minnen som ger 

associationer och känslor. För några fokusgruppsdeltagare utgör Småland sjö och fiske, 

medan andra associerar till Astrid Lindgrens berättelser. I närhet till detta anser Lindén att det 
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är omöjligt att bestämma eller veta hur människor känner, utan det är upp till var och en. 

Istället menar hon att en känsla av en upplevelse kan skapas genom att berätta goda exempel, 

som en form av Story telling. Lindén
35

 stöds av Eriksson
36

 som betonar att marknadsföring 

mottas och uppfattas individuellt, att det är unikt för varje individ, dock argumenterar hon för 

att det måste finnas en tanke, en intention med de känslor som marknadsföringen önskar 

frambringa. De känslor som Småland i nuläget väcker hos fokusgruppernas deltagare är 

framförallt hemtrevligt, nostalgi och fridfullhet. I närhet till detta uppger Unger
37

 att känslan 

Småland önskar skapa grundar sig på en välkomnande känsla. Han nämner att flera 

värdskapsprojekt har genomförts för att generera en känsla av välkomnande. Emellertid anser 

Stävmo
38

 att det känslomässiga budskapet inkluderar vad den potentiella besökaren ska tänka 

och känna när denne hör Småland, vilket handlar om vad Småland ska förknippas med. Hon 

exemplifierar med Astrid Lindgren som för många väcker starka känslor och minnen.  

Wood (2012) menar att marknadsföring med färre förtydliganden av det känslomässiga 

budskapet når en större genomslagskraft. Varav Lindén uppger att positiva känslor kan skapas 

hos mottagaren utan att tala om vad de ska känna. Hon menar att ”en riktigt bra skriven text 

kan få en att skratta eller gråta eller minnas någonting”. Vidare uppger Lindén att det 

känslomässiga budskapet bör paketeras på ett tilltalande sätt. Hon betonar kreativitet och 

humor som viktiga komponenter. Rossiter och Bellman (2012) framhåller vikten av att skapa 

relationer med kunden samt få denne mer engagerad genom emotionell påverkan i samband 

med varumärket. Lindén anser att känslor framförallt skapas ur en befintlig relation. Hon 

menar att känslor gentemot en destination lättare kan skapas om mottagaren redan har någon 

form av relation till platsen. Hon argumenterar för att det är lättare att vända en negativ bild 

av en destination till positiv än att generera en bild hos en besökare som inte tidigare har 

någon koppling till platsen. 
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4.9 Sinnesstimuli  

 Antagande 9: Sinnesstimuli skapar emotionella kopplingar gentemot varumärket 

 Antagande 10: Genom stimuli av sinnena kan en destination förmedla sin 

varumärkesidentitet 

Stävmo
39

 tillika Eriksson
40

 betonar att stimulering av besökarens sinnen är betydelsefullt, 

vilket Gobé (2009) anser utgör en effektiv och framgångsrik marknadsföringsstrategi för att 

förstärka ett varumärkes image. Därtill tillkännager Eriksson att det är möjligt att skapa en 

bild av en destination hos den potentiella besökaren utan att denne nödvändigtvis befinner sig 

på plats. I närhet till detta menar Hultén et al. (2011) att Internet med dess webbsidor har 

genererat nya möjligheter för organisationer att nå kunden. Dessutom argumenterar 

fokusgruppernas deltagare för att bilder via webbsidor och ”word of mouth” har stor inverkan 

vid valet av destination. Vidare exemplifierar Stävmo genom utvecklingsprojektet sjö- och 

naturområdet Åsnen, där besöksnäringen beslutat sig för att ta hänsyn till de mänskliga 

sinnena. Hon menar att signumet för Åsnen ska genomsyra hela området, alltifrån skyltning, 

stigarnas utformning och hur informationscentret konstrueras. Slutligen argumenterar Stävmo 

för att det finns oerhört mycket att göra visuellt och auditivt och att det ger en helt annan 

känsla om ett område byggs på ett specifikt sätt. I närhet till detta anser Hultén att det är 

betydelsefullt att sinnena, varumärket och servicelandskapet stämmer överens för att en 

fördelaktig multi-sensorisk varumärkesupplevelse ska uppstå. 

4.9.1 Visuell 

Varumärket Smålands logotyp baseras på sex grundfärger; röd, blå, gul, svart, grön och grå, 

vilka återfinns i frimärkets valbara bakgrundsfärger. Unger
41

 tillika Stävmo uppger att 

färgnyanserna är hämtade ifrån de tre länens olika länsvapen. Den röda nyansen utgör den 

officiella färgen för Småland, vilken används när samtliga län kommunicerar tillsammans 

förklarar Eriksson. Då används ett tomt frimärke med röd bakgrundsfärg som symboliserar 

och innefattar hela Småland. Den röda nyansen valdes, enligt Eriksson, för att den känns som 

den mest småländska färgen. Den kan associeras till lingon och röda stugor, medan grönt och 

blått kan vara så mycket annat. Hultén et al. (2011) hävdar att färger frambringar känslor hos 

betraktaren samt aktiverar minnen och tankar, varav Nordfält (2007) argumenterar för att 

färger kan frambringa omedvetna associationer hos människan. Fokusgruppernas deltagare 
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var eniga om att färgerna röd och grön främst förknippas med Småland och associerar 

färgerna till naturen och röda stugor. Deras associationer styrks av webbsidan Mitt Smålands 

galleri över skapade logotyper, där den främst representerade färgen är röd, följt av grön och 

blå.   

Webbsidan Mitt Småland har en genomgående grafik av obehandlade träplankor och taggiga 

frimärkskanter tillsammans med ett konsekvent typsnitt. Grafik som sinnesuttryck menar 

Hultén et al. (2011) innefattar att utforma en logotyp eller en symbol, vilken enligt Stephens 

(2007) synliggör och uttrycker företagets identitet, känslor och värderingar. Igenkännligheten 

hos varumärket Smålands logotyp menar Unger
42

 återfinns i frimärkskanten, vilken kommer 

vara genomgående i marknadsföringen av Småland. Eriksson
43

 uppger att frimärket i sig inte 

är småländskt, men förklarar att kopplingen återfinns i utvandringen under 1800-talet och 

breven hem, amerikabreven. Vidare förtydligar Stävmo
44

 glädjen i att ha förbindelsen bakåt 

och samtidigt göra frimärket Nyskapande och Berikande. Tillsammans med lekfullhet 

återfinns nyskapande i webbsidan Mitt Smålands genomgående tema av ”klipp och klistra”, 

där informationslappar exempelvis är fasttejpade på träplankor. Därtill är grafiken föränderlig 

i och med att webbsidans funktion ”Skapa ditt eget varumärke” möjliggör för besökaren att 

välja bland flertalet bilder, färger och typsnitt. 

4.9.2 Auditiv 

Hultén et al. (2011) informerar om att ljud sedan länge har används inom marknadsföring för 

att sprida budskap och kännedom kring ett företag. Via webbsidan Mitt Småland är det 

möjligt att se en informationsfilm kring arbetet med varumärket Småland. Filmens budskap 

förmedlas genom en berättande röst och i bakgrunden återfinns en instrumental melodi. Soars 

(2009) poängterar vikten av att använda rätt ljud i rätt sammanhang för att generera ett önskat 

utfall. Att berättarrösten i filmen skulle inneha en småländsk dialekt menar Eriksson var ett 

strategiskt och självklart val. Hon uppger att det tidigare fanns tankar kring att använda sig av 

någon känd smålännings röst, men att så inte blev fallet då det finns en ständig risk för att 

kändisar hamnar i blåsväder, varav även varumärket Småland skulle kunna skadas eller 

påverkas negativt.   
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Berättarrösten är av kvinnlig karaktär med en tydlig småländsk dialekt, dock inte av den 

grövsta sorten. Inledningsvis är rösten monoton och överdrivet artikulerande, vilket för 

tankarna till ett informationsmeddelande. En bit in i filmen mjuknar dock tonläget, rösten 

upplevs mer avslappnad och ordvalen upplevs mindre inövade. I närhet till detta diskuterar 

Hultén att digitaliserade röster upplevs onaturliga och stela, vilket ger en negativ klang, 

medan personliga röster med emotionella inslag upplevs som positiva. Fokusgruppernas 

deltagare tillika Unger
45

 påpekar att den småländska dialekten upplevs som en aning gnällig 

och att den bastant skiljer sig åt runtomkring i Småland. Därtill framhåller de att Astrid 

Lindgrens visor alltid för tankarna till Småland och berättelsernas miljöer, vilket är nära 

förknippat med Hulténs uttalande om att människan har en stark förmåga att minnas ljud från 

tidigare upplevelser, varav musik kan återuppliva gamla minnen och känslor. 

4.9.3 Gastronomisk och Atmosfärisk 

Eriksson
46

 förknippar den småländska smaken med husmanskost, såsom stekt fläsk och 

raggmunkar, vilket kommer sig av associationer till det fattiga Småland som speglas i 

filmatiseringar som Rasken och Emil i Lönneberga. Även fokusgruppernas deltagare 

återkopplade småländska rätter såsom ostkaka och isterband till Emil i Lönneberga, men 

framhåller också de rätter som serveras på IKEAs restauranger såsom köttbullar, potatis och 

lingon. Därtill är Stävmo
47

, Eriksson och fokusgruppernas deltagare överens om att lingon 

och blåbär är tydliga småländska smaker. Emellertid uppger Hultén et al. (2011) att en 

smakupplevelse innefattar mer än produktens faktiska smak, varav marknadsförare kan nyttja 

smaksinnet genom att tänka utanför de traditionella ramarna. Exempelvis kan intressanta och 

målande skildringar av en maträtt förhöja smakupplevelsen. Eriksson upplever att det vid 

marknadsföring är möjligt att appellera till såväl smaksinnet som luktsinnet genom ord och 

bild som ”teasers”. Hon framhåller att det visuellt och språkmässigt går att ”beskriva smaker 

och dofter, såsom i naturen”. Då webbsidan Mitt Småland är virtuell är det fysiskt omöjligt att 

känna varken smak eller doft, dock presenteras lingon och polkagrisar i bild.  

Unger framhåller den småländska smaken, medan Stävmo påpekar att detta ännu är ett relativt 

outvecklat område, vilket var anledningen till att maten inte gjordes till ett eget tema. Hon 

förtydligar att det finns resurser till att servera småländska rätter såsom isterband och hyttsill 

vid studiebesök, men för den oanmälda privatturisten är det inte många restauranger som har 
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rätterna på menyn. Därav anser Stävmo
48

 att det ännu inte är möjligt att lyfta de småländska 

smakerna i marknadsföring. Det blir för mycket bluff om besökaren sedan inte kommer kunna 

smaka på isterband eller ostkaka väl på plats. Stävmo argumenterar för att de småländska 

smakerna måste förankras bättre i restauranger innan de kan förmedlas i marknadsföringen. 

Hon exemplifierar med hjälp av Öland och menar att ”… kommer man till Öland så kan man 

äta kroppkakor överallt”, varav det är möjligt att för ut budskapet om att åka dit och äta 

kroppkakor, men än så länge är det inte möjligt att förmedla kom till Småland och ät 

isterband. Argumentationen överensstämmer med Hultén et al. (2011) som menar att 

organisationer bör ta hänsyn till den image de har för avsikt att framkalla hos kunden vid 

nyttjandet av smaksinnet i marknadsföringen. 

Fokusgruppernas deltagare tillika Eriksson
49

 och Stävmo är överens om att Småland doftar 

fuktig skog och mossa. En doft som Stävmo hävdar kommer sig av den sinnebild man lyckats 

föra ut av Småland innehållande skog och sjöar. Gobé (2007) argumenterar för att luktsinnet 

utgör det mest känslosamma sinnet, varav det har störst inverkan på människan. Vilket 

tidigare nämnts upplever Eriksson det möjligt att vädja till luktsinnet genom ord och bild, 

vilket webbsidan Mitt Småland gör genom att presentera olika naturmiljöer såsom barrskog, 

skärgård, ängsblommor och lantliv. Detta stämmer väl överens med Hultén et al. (2011), vilka 

menar att sinnesstimuli av flertalet sinnen bör verka i symbios med varumärket för att 

tillsammans skapa upplevelser.  

4.9.4 Taktil 

Enligt Hultén samspelar människan med omgivningen genom beröring, vilket kan ske såväl 

fysiskt som virtuellt. Fokusgruppernas deltagare argumenterar för att tanken på Småland 

framkallar känslan av att gå på nyklippt gräs, fuktigheten som kan upplevas i skogsterräng 

samt känslan av vinden och solens strålar i ansiktet. I närhet till detta påpekar Hultén att 

människan kan minnas och återuppleva hur något känts endast genom att se eller tänka på 

objektet. Då webbsidan Mitt Småland är virtuell är det inte möjligt att fysiskt känna på den, 

dock menar Hultén att bilder och beskrivningar återkopplar till webb-besökarens ”formsinne”, 

vilket meddelar om något är strävt, hårt eller mjukt. Exempelvis består webbsidan Mitt 

Smålands bakgrund av ohyvlade furuplankor och i informationsfilmen om Småland vidrör en 

hand plankorna, vilket kan inge en känsla av en skrovlig och ojämn yta samt en närhet till 

naturen.  
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5. SLUTDISKUSSION 

Detta kapitel besvarar uppsatsens forskningsfrågor och syfte genom att presentera de 

slutsatser vi funnit utifrån den Empiriska och teoretiska analysen. Avslutningsvis kommer 

förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet att diskuteras. 

5.1 Klarläggande av forskningsfrågor och syfte  

Vi har nu kommit till slutskedet då uppsatsens forskningsfrågor och syfte, vilka återfinns 

nedan, ska besvaras. I tur och ordning kommer vi att presentera våra slutsatser för respektive 

forskningsfråga genom diskussioner, vilka kommer bekräfta eller förkasta de tio antagandena. 

Därtill kommer syftet att besvaras genom att lyfta en diskussion kring referensmodellen.  

 Hur kan varumärket Småland skapa attraktion och dragningskraft genom 

platsmarknadsföring? 

 Hur kan sinnesstimuli användas i varumärket Smålands platsmarknadsföring för att nå 

potentiella besökare?   

Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur varumärket Småland kan placera sig i 

potentiella besökares hjärta och hjärna. Därtill önskar vi identifiera och analysera medvetna 

såväl som omedvetna sinnesstimuli hos varumärket Småland som är möjliga att appliceras i 

dess platsmarknadsföring.  

5.2 Varumärket Småland kan skapa attraktion och dragningskraft genom 

platsmarknadsföring 

5.2.1 Småland och dess aktörer 

Genom studien kan vi konstatera att varumärket Småland har medverkat till enandet av de tre 

länen; Jönköping, Kronoberg och Kalmar och således av destinationen Småland. Detta finner 

vi främst påtagligt genom att Kalmar län slutligen har beslutat sig för att samarbeta med 

inlandet, att flertalet aktörer har deltagit i varumärkesprocessen samt att parterna har funnit 

gemensamma mål att sträva mot. Dessutom uppger Partnerskap Småland att den framtagna 

frimärkslogotypen utgör en enande komponent. Trots att länen är sammansvurna återstår 

emellertid komplexiteten kring att övertyga Smålands alla aktörer, såväl offentliga som 

privata, om att varumärksarbetet är gynnsamt för samtliga. Detta då vi menar att aktörerna 

tillsammans stärker Smålands attraktion som destination genom sina enskilda företag, såsom 

Astrid Lindgrens Värld, Älgparker, små Bed & Breakfast, IKEA eller lokala 
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kanotuthyrningar. Därtill finner vi att ”… en del av Småland” är en användbar formulering 

som skapar gemenskap mellan de småländska aktörerna samtidigt som den potentiella 

besökaren uppmärksammas på att platsen/attraktionen/aktören är lokaliserad i Småland. 

Lyckas Partnerskap Småland få samtliga småländska aktörer att använda formuleringen 

tillsammans med sitt varumärke anser vi att ”… en del av Småland” utgör ett kraftfullt och 

effektivt marknadsföringsverktyg som dessutom är kostnadseffektivt. Därmed konstaterar vi 

att antagande 1: ”Ett gemensamt varumärke förenar en destination och dess aktörer” är 

bekräftad.  

Avslutningsvis vill vi belysa att arbetet utgör ett projekt med tidsbegränsning, vilket kan vara 

till nackdel för varumärket Småland, för vad händer när projekttiden löper ut? Vi är 

övertygade om att engagemanget som råder inom varumärkesarbetet dels har uppstått genom 

den spänning och förväntan som återfinns i att skapa ett nytt varumärke, men även genom 

dess utformning. Detta då projekt i allmänhet anses ha en början och ett slut, där ett 

slutresultat förväntas uppnås. Vi argumenterar dock för att detta inte är optimalt vid 

varumärkesarbeten, då vi i enighet med Eriksson
50

 menar att det utgör ett evighetsarbete, 

vilket kräver långsiktighet. Dock upplever vi att projektet är väl förankrat och genomarbetat, 

varav vi anser att de ordinarie verksamheterna (Regionförbundet i Jönköpings län, 

Regionförbundet i Kalmar län, Smålands Turism AB och AB Destination Småland) kan ta 

vid, förutsatt att överlämningen sker omsorgsfullt.  

5.2.2 Det småländska budskapet 

Genom frimärkslogotypen med dess tagline ”Småland - Sverige på riktigt” önskar 

varumärket Småland förmedla ett budskap, nämligen destinationens mångfald. Detta upplever 

vi att Partnerskap Småland har uppnått genom att släppa varumärket fritt, varav småländska 

aktörer uppmuntras att skapa sitt eget småländska varumärke, vilka sedan ska användas i 

anslutning till aktörernas olika verksamheter. Därmed anser vi att det uppstår en 

anmärkningsbar föränderlighet i varumärket, då dels varumärkets grafiska design förändras 

samtidigt som varumärket framträder i olika sammanhang. Att taglinens typsnitt är 

föränderligt tror vi inte har så stor inverkan, däremot hävdar vi att symboliken i en bild tolkas 

efter individuella preferenser, vilket medför att en hockeypuck kan se ut som en ost likväl 

som en snusdosa. Med detta sagt menar vi att mottagaren av varumärket Småland uppfattar 

flertalet budskap. Möjligen skulle detta kunna förvirra potentiella besökare, dock finner vi att 
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det bidrar till att varumärket Småland inte låser sig vid att konsekvent förmedla ett och samma 

budskap utan hela tiden kan förändras i takt med att destinationen och dess aktörer utvecklas. 

Vi framhåller att mångfald är plural, därmed drar vi slutsatsen att flera budskap måste 

förmedlas, varav vi förkastar antagande 2: ”Ett starkt varumärke förmedlar endast ett 

budskap”. Exempelvis finns det en svårighet i att spegla den småländska kusten, Astrid 

Lindgrens Värld såväl som Glasriket genom ett och samma budskap, varav vi finner en styrka 

i logotypens föränderliga bild tillsammans med en tagline. Dessutom argumenterar vi för att 

varumärken måste förändra sitt budskap för att återväcka uppmärksamheten och skapa nytt 

intresse hos nya såväl som befintliga konsumenter. Detta för att minimera risken för att 

mottagaren blir blind för budskapet samt för att varumärket inte ska försvinna i 

varumärkesbruset.  

5.2.3 Varumärket Smålands identitet  

Vi är övertygade om att antagande 3: ”En destinations identitet stärks genom selektion av 

dess karaktärer och egenskaper” stämmer, men att den ännu inte är möjlig att fastslå genom 

varumärket Småland. Detta då varumärkesarbetet befinner sig i implementeringsfasen av 

varumärkets identitet, varav vi ännu finner det omöjligt att uttala oss kring dess effekter. Vi 

har dock funnit att Partnerskap Småland har selekterat varumärket Smålands identitet genom 

de fyra kärnvärdena tillsammans med att Småland önskar vara; ”Top of mind för lekfulla och 

berikande upplevelser i skogsland - sjöland - kustland och ö-land”.  

I arbetet med att ena Småland kring ett varumärke anser vi i enighet med Eriksson
51

 att 

”kustland” och ”ö-land” utmärker sig gentemot ”skogsland” och ”sjöland”. Detta då Småland 

länge har förknippats med skog, sjö och röda stugor, dock kvarstår det faktum att Småland 

faktiskt har en kustlinje och skärgård. För att ena Småland menar vi att det krävs att kusten 

integreras med inlandet. I närhet till detta anser vi att de uttalade och fastslagna värdena 

underlättar för destinationen och dess aktörer att ta till sig platsens identitet. Dessutom 

argumenterar vi för att skärgårdens karaktär utgör en dragningskraft som ännu inte nyttjas till 

sin fulla potential samt utgör en unik attraktion då det enbart finns ett fåtal skärgårdar i 

världen.  

5.2.4 Bilden av Småland 

Taglinen ”Småland – Sverige på riktigt”, vilken ska användas i marknadsföringssyfte, 

upplever vi utgör fördelar såväl som nackdelar i dess ordval. Genom fokusgrupperna har vi 
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urskilt att den kan upplevas provokativ, då den sticker ut och nästintill ifrågasätter vad övriga 

Sverige är. Vad gör just Småland till ”Sverige på riktigt” och inte Dalarna eller Lappland? 

Utifrån detta ställer vi oss frågande till om Småland verkligen kan leva upp till de 

förväntningar taglinen kan frambringa hos potentiella besökare. Exempelvis utgör Smålands 

skidbackar och havsbad miniatyrupplevelser i jämförelse med Åre och Tylösand. Vi menar att 

det är en sak att påvisa Smålands mångfald och en annan att påstå att besökaren kan uppleva 

hela Sverige inom ett begränsat område. På grund av detta tror vi inte att taglinen positivt 

bidrar till att stärka Smålands attraktion och dragningskraft gällande inhemsk turism, då 

svenskar vanligtvis besitter kunskap om Sveriges turistmål och utbud. För att återanknyta till 

kärnvärdet Lekfull och enligt oss mildra taglinens provokation kan ett dialektalt uttal såsom 

”Småland – Sverige på redigt” vara användbart. Däremot kan en utmanande tagline generera 

uppmärksamhet kring Småland och dess erbjudanden, vilket kan vara till fördel för att locka 

utländska turister, vilka väl på plats önskar uppleva så mycket som möjligt av Sverige. 

Med ovanstående i åtanke finner vi ännu inte att antagande 4: ”Den identitet en destination 

innehar bör överensstämma med den potentiella besökarens uppfattning” bekräftad, dock 

upplever vi att antagandet överensstämmer med de funna och valda kärnvärdena för Smålands 

identitet. Detta då de har framtagits utifrån en omfattande förstudie innehållande slumpvist 

valda personer både i och utanför Småland. Därtill upplever vi att Partnerskap Småland har 

insett vikten av att Smålands identitet måste stämma överens med både invånarnas och 

potentiella besökares föreställningar. Detta bevisas exempelvis genom integreringsarbetet 

med att införliva bilden av ”kustland” och ”ö-land” som en del av Smålands identitet. 

I arbetet med att skapa positiva associationer till Småland har profilering av kända 

smålänningar diskuterats. Vi är medvetna om att småländska profilbärare, såsom IKEA och 

Ingvar Kamprad, Astrid Lindgren eller Carolina Klüft, kan vara till fördel att lyfta fram i 

samband med varumärket Småland. Emellertid anser vi att den stora genomslagskraften 

återfinns i att stolta invånare, som bor och verkar i Småland, själva förmedlar en positiv bild 

av Småland. Exempelvis menar vi att Partnerskap Smålands arbete med att införliva kusten i 

varumärket Smålands identitet skulle underlättas om smålänningarna själva associerade 

Småland med kust och skärgård, för om inte smålänningarna associerar Småland med kust, 

hur ska då potentiella besökare kunna göra det? Därmed anser vi att antagande 6: ”Goda 

ambassadörer bidrar till en positiv bild av platsen” är bekräftad.  
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5.2.5 Smålands målgrupper och attraktioner 

Antagande 7: ”Den potentiella besökaren nås genom god segmentering”, kan vi bekräfta då 

vi anser att Partnerskap Småland har valt sina tre huvudmålgrupper, Aktiva familjer, Vitala 

äldre samt det Globala företaget utefter välgrundade målgruppsanalyser. Dessutom upplever 

vi att målgrupperna är förenliga med Smålands identitet och utbud. Exempelvis speglas 

Lekfull och Berikande i flertalet familjeaktiviteter, såsom Astrid Lindgrens Värld och High 

Chaparall medan Jordnära och Nyskapande återfinns i natur- och kulturupplevelser, såsom 

Glasriket och Älgparker. Vi finner även en medveten hos Partnerskap Småland angående 

målgruppernas karaktär och skillnader, varav det förmedlade budskapet kommer att skilja sig 

åt. Detta anser vi utgör en självklarhet samtidigt som det är nödvändigt för att nå dem på deras 

förutsättningar, då olika segment uppfattar attraktioners dragningskraft på skilda sätt.  

En stor del av Partnerskap Smålands arbete har inneburit att urskilja Smålands dragningskraft 

samt identifiera lämpliga attraktioner i förhållande till de valda målgrupperna. Vi finner att 

den småländska kusten har potential att bli en av Smålands mer betydande attraktioner, dock 

anser vi att kusten och skärgården successivt måste integreras och uppmärksammas i 

varumärket Smålands platsmarknadsföring. Integreringen anser vi måste ske successivt då vi 

upplevt tendenser, hos fokusgrupper såväl som respondenter, till att kusten idag inte är 

naturligt associerad med Småland och dess identitet. För att kusten ska bidra till Smålands 

dragningskraft, menar vi att det krävs marknadsföringsåtgärder som syftar till att naturligt 

generera associationer till kust- och ö-land likväl som skog- och sjöland, hos besökare såväl 

som invånare. För att uppnå dessa associationer argumenterar vi för att fokus bör ligga vid att 

mynta ”Den småländska kusten” till ett begrepp som uttrycks i folkmun. Därtill anser vi att 

hela kustlinjen från Västervik i norr till Kalmar i söder måste marknadsföras tillsammans för 

att stärka varandra, vilket ger en ökad dragningskraft.  

Ännu en slutsats vi drar är att Smålands aktörer måste komma till insikt om att naturen med 

dess tillgångar utgör betydelsefulla attraktioner av bland annat jakt, fiske, bär- och 

svampplockning, vandringsleder och paddling. Vi upplever att smålänningar i dagsläget är 

något hemmablinda och ser Smålands naturtillgångar som självklarheter som inte är möjliga 

att nyttja för ekonomiskvinning. Detta menar vi är anledningen till avsaknaden av 

aktivitetsbolag som nyttjar naturens tillgångar i sin företagsamhet. Därmed önskar vi att 

smålänningen väcks ur sin blindo och upplyses kring naturens attraktionsvärde för att 

affärsutveckling av aktivitetsbolag, som paketerar dessa aktiviteter, ska uppkomma. 

Upplysningen kommer dock inte ske av sig självt, varav vi anser att Partnerskap Småland har 
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möjlighet att bidra till upplysningen samt identifiering av potentiella attraktioner. Dessutom 

ger det Partnerskap Småland tillfälle att påverka så att kärnvärdena integreras redan vid 

utvecklingen av nya attraktioner. Genom ovanstående kan vi konstatera att antagande 5: ”En 

attraktiv destination måste identifiera och utveckla attraktioner” är bekräftad. I närhet till 

detta har vi upptäckt att det finns en bred kännedom kring småländska rätter, vilket vi anser är 

unikt då det inte är givet för alla landskap. Därmed hävdar vi att småländska rätter har en 

möjlig utvecklingspotential.  

För att tydliggöra besvarandet av frågeställningen ”Hur kan varumärket Småland skapa 

attraktion och dragningskraft genom platsmarknadsföring?” vill vi avslutningsvis föra en 

diskussion utifrån Kelly och Nankervis (2001) uttalande om att vissa av destinationens 

attraktioner har en större betydelse än andra och därmed bör utgöra flaggskepp i 

platsmarknadsföringen. Vi instämmer med Kelly och Nankervis, dock anser vi det inte 

tillräckligt gynnsamt för Småland som helhet att lyfta större attraktioner, såsom Astrid 

Lindgrens Värld och High Chaparall, som dragningskraft i dess platsmarknadsföring. Detta då 

vi menar att Småland rent geografiskt är för stort för att en sådan marknadsföringsåtgärd ska 

”spilla över på” andra attraktioner och därmed gynna hela Smålands besöksnäring. I och med 

det anser vi inte att det finns någon attraktion som speglar hela Småland, däremot framhåller 

vi att en artefakt som kan verka som symbol för Småland, såsom Dalahästen gör för Dalarna, 

kan vara gynnsamt i marknadsföringssammanhang. Vårt resonemang stöds i Bohlin och Elbes 

(2007) argument kring att potentiella besökare behöver associera en destination med något 

utmärkande och identifierbart. Tidigare menar vi att denna artefakt utgjordes av den röda 

stugan med vita knutar, dock finner vi att de fyra kärnvärdena; Lekfull, Berikande, Jordnära 

och Nyskapande samt Partnerskap Smålands arbete kring att utveckla Smålands image till att 

innehålla mer än bara röda stugor numer åsidosätter denna artefakt. Den föränderliga 

logotypen, frimärket med bild och tagline, tror vi på sikt kommer kunna spegla den eller de 

artefakter som utgör Småland. Detta då vi är övertygade om att en eller ett fåtal bilder med 

tiden kontinuerligt kommer att figurera i småländska aktörers marknadsföring. I nuläget anser 

vi dock att logotypen behöver vara föränderlig för att få med och ena de småländska 

aktörerna. Utifrån ovanstående argumenterar vi för att det måste existera artefakter i 

platsmarknadsföringen som tydliggör och uppmärksammar Småland för potentiella besökare. 
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5.3 Sinnesstimuli kan användas i varumärket Smålands platsmarknadsföring för att nå 

potentiella besökare 

5.3.1 Emotionella budskap 

I avsikt att attrahera till besök till Småland har Partnerskap Småland insett att emotionella 

budskap är önskvärda att förmedla i varumärket Smålands platsmarknadsföring. Vi har dock 

inte funnit att Partnerskap Småland har bestämt sig eller uttalat vilka känslor som önskas 

förmedlas, däremot har vi utifrån analysen urskilt ett par potentiella känslor för Småland att 

anspela på, nämligen ”välkomnande” och ”nostalgi”. Vi är dock inte övertygade om att det är 

möjligt att frambringa samma känsla hos samtliga mottagare genom ett emotionellt budskap, 

även om det finns en intention kring den känsla som önskas väckas. Detta då varje mottagare 

tolkar budskap individuellt utifrån sin personliga referensram. Vidare anser vi i enighet med 

Wood (2012) att budskap med färre förtydliganden av den önskvärda känslan får en större 

genomslagskraft. Med detta menar vi att välformulerade texter kan frambringa känslor hos 

mottagaren, men att formuleringar som bestämmer vad mottagaren ska känna inte är effektiva 

i associationsskapandet. Vidare framhåller vi att visualisering är mer öppen för tolkning, men 

att en anknytande text kan influera mottagarens tolkning mot den önskvärda känslan.  

Den småländska nostalgin hävdar vi härstammar från Astrid Lindgrens skildringar av 

Småland genom exempelvis Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn. Därav argumenterar 

vi för att en känsla av nostalgi kan väckas genom att lyfta hennes berättelser och sagor i 

Smålands platsmarknadsföring. Därtill finner vi en styrka i att hennes berättelser är 

filmatiserade, då vi genom fokusgrupperna insett att dessa påtagligt frambringar positiva 

associationer till Småland. Utifrån ovanstående diskussion finner vi antagande 8: ”Ett 

känslomässigt budskap utgör ett konkurrenskraftigt verktyg som skapar associationer hos den 

potentiella besökaren” bekräftad vad gäller ett känslomässigt budskap av nostalgi, förutsatt att 

Astrid Lindgrens sagor någon gång har figurerat i mottagarens liv. När det kommer till den 

välkomnande känslan anser vi att det likväl här krävs någon form av tidigare relation till 

Småland för att känslan ska generera goda associationer. Därmed menar vi att besökaren 

behöver ha upplevt välkomnandet på plats i Småland eller genom trevliga möten med 

smålänningar, varav vi återigen vill poängtera vikten av att skapa en stolthet i att vara 

smålänning så att dessa verkar som goda ambassadörer. Utifrån detta drar vi slutsatsen att en 

effektiv emotionell platsmarknadsföring grundar sig i att den potentiella besökaren har någon 

form av befintlig relation till destinationen. 
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5.3.2 Sinnesstimulerande platsmarknadsföring 

Utifrån analysen finner vi att varumärket Smålands identitet är påtaglig genom flertalet 

sinnen, varav antagande 10: ”Genom stimuli av sinnena kan en destination förmedla sin 

varumärkesidentitet” bekräftas genom följande diskussioner. Vi upplever exempelvis att 

webbsidan Mitt Smålands grafik tydligt anammar kärnvärdena Lekfull och Nyskapande 

genom det återkommande ”klipp och klistra” temat samt funktionen ”Skapa ditt eget 

varumärke”. Dessutom menar vi att kärnvärdena tillsammans med positioneringen ”Småland: 

Top of mind för lekfulla och berikande upplevelser i Skogsland-Sjöland-Kustland-Ö-land” 

bland annat framkommer i filmen om Småland genom bilder och landskapsvyer. Denna 

lyckosamma förening mellan varumärkesidentiteten och mottagarens synsinne finner vi kan 

utgöra en gynnsam igenkännlighet för varumärket Småland även i andra 

marknadsföringssammanhang. Därav är vår slutsats att liknande grafik bör anammas i 

varumärket Smålands slutliga besökssida samt övrig platsmarknadsföring. Likväl som att leka 

med bilder anser vi det möjligt att leka med ord och text, vilket vi inte har funnit på 

webbsidan Mitt Småland, däremot framkommer lekfullheten auditivt i informationsfilmen om 

Småland. 

Den auditiva stimuli som framkommer på webbsidan Mitt Småland finner vi är genomtänkt 

och väl förenad med Smålands varumärkesidentitet. Exempelvis menar vi att skämtsamheten i 

berättarens budskap är återkopplad till Lekfull och att den småländska dialekten är förenad 

med Jordnära. Dessutom har vi genom fokusgrupperna funnit att dialekten utgör en stark 

karaktär hos Småland, varav vi förespråkar att dialektala uttryck och anspelningar bör få ett 

större utrymme i Smålands platsmarknadsföring såväl auditivt som i skrift. Med detta menar 

vi att det för varumärket Småland är möjligt att via platsmarknadsföringen utmärka sig i 

varumärkesbruset genom humoristiska dialektala anspelningar. Dessutom menar vi att ett 

budskap förmedlat med en dialekt kan utgöra en stark komponent för att mottagaren ska 

associera och minnas varumärkets budskap. Därav finner vi antagande 9: ”Sinnesstimuli 

skapar emotionella kopplingar gentemot varumärket” bekräftad. Emellertid drar vi slutsatsen 

att varumärket Småland ännu inte nyttjar den auditiva stimulansen till sin fulla potential. I 

syfte att locka till besök anser vi därmed att auditiva strategier, vilka förstärker lekfullheten, 

bör utvecklas för varumärket Smålands slutliga besökssida. Detta då Lindstrom (2005) uppger 

att ljud är emotionellt förknippat och utgör ett kraftfullt marknadsföringsverktyg. 
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Utifrån analysen finner vi att Småland förknippas med specifika smaker och dofter, vilket vi 

anser är unikt för en region/landskap, för vad smakar och doftar exempelvis Medelpad? Ser vi 

sedan till Smålands önskvärda position och identitet, finner vi genom fokusgrupperna att den 

småländska doften dock inte rymmer hela varumärkesidentiteten, då vi endast har lyckats 

utläsa att skogsland och sjöland återspeglas. Därav drar vi slutsatsen att kustens havsdoft 

behöver implementeras för att kustland och ö-land, via doften, ska förknippas med Smålands 

varumärkesidentitet.  

Kärnvärdena Jordnära och Berikande anser vi har märkbara kopplingar till de småländska 

smakerna, dock anser vi i enighet med Stävmo
52

 att det ännu inte är möjligt att förmedla ”kom 

hit och ät isterband”. Däremot framhåller vi att varumärket Småland bör dra nytta av det 

faktum att Småland är förknippat med distinkta smaker och rätter. Därmed argumenterar vi 

återigen för att Partnerskap Småland står inför utmaningen att upplysa smålänningarna om att 

företagsamhet går att finna i de mest vardagliga ting. Exempelvis ser vi att ostkaka och 

isterband kan utgöra delikatesser för potentiella besökare. Även om vi i dagsläget inte 

förespråkar marknadsföring av småländska rätter i anslutning till varumärket Smålands 

platsmarknadsföring, anser vi att varumärket Småland bör underhålla de associationerna som 

figurerar kring småländska smaker för framtida företagsamhet.  

För att klargöra besvarandet av frågeställningen ”Hur kan sinnesstimuli användas i 

varumärket Smålands platsmarknadsföring för att nå potentiella besökare?” önskar vi 

avslutningsvis föra en diskussion kring Hultén et al. (2011) uttalande angående att Internet 

med dess webbsidor har skapat nya möjligheter för organisationer och varumärken att nå 

kunden. Vi instämmer med Hultén och argumenterar för att webbsidan Mitt Småland tydligt 

använder sig av visuella och auditiva sinnesstimuli, vilka vi anser är de mest fundamentala 

sinnena att appellera till vad gäller att nå besökare på distans. Därtill har vi uppmärksammat 

att anspelningar till smak och doft är gynnsamt för varumärket Smålands identitet. Detta då vi 

argumenterar för att desto fler positiva associationer, som råder kring ett varumärke, desto 

starkare blir varumärket och dess dragningskraft. Smak och doft finner vi dock inte möjliga 

att rent fysiskt använda i platsmarknadsföring då mottagaren befinner sig på distans. Däremot 

anser vi att målande beskrivningar genom ord och bild av, exempelvis lingon, ostkaka och 

isterband, kan användas virtuellt via webbsidan samt i tryckt marknadsföringsmaterial för att 

frambringa associationer hos potentiella besökare. Dessutom menar vi att sinnesstimuli i syfte 
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att locka till besök är fördelaktigt, då beskrivningar av sinnesupplevelser kan trigga igång 

känslomässiga minnen vilka knyts an till tidigare upplevelser. Vi vill dock belysa att 

”igångtriggandet” kan utgöra en risk, då alla individer är olika och därför besitter positivt eller 

negativt laddade minnen utifrån liknande erfarenheter. Exempelvis menar vi att en bild från 

Astrid Lindgrens Värld med många besökare kan verka attraktivt i vissa ögon medan andra 

kopplar det till trängsel och finner det motbjudande. 

5.4 Besvarande av syfte 

Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur varumärket Småland kan placera sig i 

potentiella besökares hjärta och hjärna. Därtill önskar vi identifiera och analysera medvetna 

såväl som omedvetna sinnesstimuli hos varumärket Småland som är möjliga att appliceras i 

dess platsmarknadsföring.  

Vi önskade genom studien identifiera och analysera varumärket Smålands medvetna såväl 

som omedvetna sinnesstimuli. Efter genomförd studie kan vi konstatera att varumärket 

Småland medvetet appellerar till flera sinnen, varav vi har identifierat strategier kring visuell 

och auditiv stimuli. Detta då det existerar uttalanden och klargöranden kring logotypens 

färgkonstellation, vilka har hämtats från de tre länsvapnen, samt dess frimärksdesign, vilken 

har en historisk anknytning till utvandringen och amerikabreven. Partnerskap Smålands val av 

att använda ett tomt frimärke med röd bakgrundsfärg anser vi är ett bra strategiskt val då rött 

sticker ut mer än grönt och blått. De bilder och vyer som förekommer på webbsidan Mitt 

Småland är enligt oss underförstådda strategier då samtliga motiv åsyftar småländska 

karaktärer och egenskaper. Dessutom har vi funnit att den småländska dialekten som figurerar 

i informationsfilmen om Småland, uttalat är strategiskt vald.  

Omedvetna sinnesstimuli som vi anser är möjliga att appliceras i varumärket Smålands 

plastmarknadsföring är framförallt gastronomiska och atmosfäriska. Detta då vi genom 

studien har upptäckt att det existerar gemensamma och påtagliga associationer kring 

småländska smaker och dofter. Emellertid fann vi att känselsinnet var svårt att stimulera via 

webbsidan, då mottagaren befinner sig på distans. Vi fann dock tendenser till taktil stimuli, 

exempelvis genom bilder på oslipade träplankor, men för att på ett virtuellt plan naturligt 

väcka mottagarens känselsinne, argumenterar vi för att beskrivande ord i anslutning till bilder 

kan vara behjälpligt.  
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Tidigare har vi delgett att Partnerskap Småland 

finner en styrka i Smålands mångfald av upplevelser 

och attraktioner, studien har dock påvisat att många 

av dessa endast utgör ”miniatyrupplevelser” i 

jämförelse med andra attraktioner i Sverige. Utifrån 

detta hävdar vi att varumärket Småland, genom sina 

attraktioner och sevärdheter, inte besitter tillräckligt 

många starka rationella reseanledningar. Av den 

anledningen argumenterar vi för att varumärket 

Smålands platsmarknadsföring inte enbart kan 

vända sig till hjärnan med rationella argument för 

att locka till besök, utan även behöver förena de 

rationella argumenten med emotionella. Däremot 

har vi tidigare konstaterat att varumärket Småland 

innehar medvetna och omedvetna sinnesstimuli, dels genom att Småland som region hos 

många är förenat med flertalet sinnesupplevelser samtidigt som somliga av dessa 

framkommer på webbsidan Mitt Småland. Förening av rationella och emotionella argument 

har vi funnit möjligt genom att införliva sinnesmarknadsföring i platsmarknadsföring (se fig. 

2 ”Sinnesstimulerande platsmarknadsföring berör både hjärta och hjärna”), då sinnesstimuli 

skapar emotionella kopplingar. Därmed har fallstudien påvisat att Emotionell påverkan och 

Sinnesstimuli är möjligt att förena med Destinationen och dess aktörer, Platsvarumärke och 

Platsmarknadsföring (se fig. 2), vilka vi inte fann förenade i referensramen. Studien har 

därmed påvisat att figur 1. ”Referensramens teoretiska förhållanden” inte är 

överensstämmande för varumärket Småland. 

Vid utformandet av Smålands framtida platsmarknadsföring argumenterar vi därmed för att 

strategier för sinnesstimuli bör utformas, för att på så sätt minimera risken för att omedvetna 

sinnesstimuli ska bidra till underliggande och oavsiktliga budskap.  I de fall Partnerskap 

Småland och regionens aktörer medvetet lyckas förena hjärta och hjärna i varumärket 

Smålands platsmarknadsföring är vi övertygade om att Smålands attraktion och 

dragningskraft kommer att förstärkas.  
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5.5 Fortsatt forskning  

Utifrån våra slutsatser kring att sinnesstimulerande strategier kan vara applicerbara och verka 

gynnsamt i platsmarknadsföring likväl som i butiksmiljöer, finner vi att vår studie utgör ett 

första steg av ett tämligen outforskat ämnesområde. Av den anledningen ser vi stor potential i 

att mer djupgående studier, vilka exempelvis innefattar jämförelse av flertalet 

platsvarumärken, kan genomföras. Därtill ser vi även att effekterna av sinnesstimulerande 

platsmarknadsföring, vad gäller att nå potentiella besökare, kan mätas genom kvantitativa 

studier. Genom fallstudien av varumärket Småland har det inte getts möjlighet till 

generaliseringar, däremot anser vi att det vore önskvärt att finna gemensamma scenarier för 

hur sinnesstimulerande platsmarknadsföring kan utformas för destinationer.  
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Intervjufrågor till respondenter från Partnerskap Småland 

Intervjuobjekt: Anders Unger, Elisabeth Eriksson & Lena Stävmo 

       

Allmänt 

Vill du berätta lite kort om vem du är, vad du gör och din involvering i Partnerskap Småland? 

Vill du kortfattat beskriva vad varumärket Småland handlar om?  

Platsmarknadsföring 

Hur ska varumärket Småland kommuniceras? 

Vilket budskap önskar ni förmedla? 

- Kommer budskapet skilja sig åt mellan de fastslagna målgrupperna? I så fall hur? 

Hur ska er platsmarknadsföring nå potentiella besökare? 

Vad anser du är Smålands attraktionskraft? 

Vad ska er platsmarknadsföring innehålla? 

- Vad önskar ni lyfta fram? Karaktär? Identitet? Attraktioner? Personer? 

Vilken bild önskar ni att potentiella besökare har av Småland? 

Tror du att den bild ni skapat i varumärkesplattformen stämmer överens med invånarnas? 

Emotionell påverkan 

Hur önskar du att varumärket Småland ska associeras?  

- Hur ska dessa associationer uppnås? 

Vilka känslor önskar ni väcka genom varumärket Småland? 

I Varumärkesplattformen talas det om att huvudbudskapet ska vara ett känslomässigt 

budskap. Vad menar ni med det?  

- Hur tror du att ett känslomässigt budskap skapas? 

Sinnesstimuli 

Har ni diskuterat sinnenas betydelse i marknadsföring?  

- Vad skulle kunna göras för att stimulera potentiella besökares sinnen? 

Hur tror du att varumärket Småland skulle gynnas av sinnesstimuli i dess 

platsmarknadsföring? 

Hur ser varumärket Smålands logotyp ut?   

- Vad önskar den förmedla?   

- Vad ska den associera till?  
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Intervjufrågor till Lindén 

Intervjuobjekt: Maria Lindén 

       

Allmänt 

Vill du berätta lite kort om vem du är, vad du gör och din position på Destination Jönköping? 

Vill du kortfattat beskriva vad ni gör?  

Platsmarknadsföring 

Hur arbetar ni med platsmarknadsföring för att attrahera hit besökare? 

Vad anser du att platsmarknadsföring bör innehålla? 

- Vad ska lyftas fram? Karaktär? Identitet? Attraktioner? Personer? 

Hur viktigt tror du att det är att bilden som förmedlas av platsen överensstämmer med 

invånarnas? 

Emotionell påverkan 

Hur tror du att ett känslomässigt budskap skapas? 

- Hur kan man anspela på känslor i sin platsmarknadsföring? 

Hur viktigt tror du att associationer till en plats är? 

- Hur tror du att dessa associationer kan skapas? 

Sinnesstimuli 

Vilken betydelse tror du att sinnena har i platsmarknadsföring?  

- Vad skulle kunna göras för att stimulera potentiella besökares sinnen?  

- Hur tror du att man kan använda sinnena för att förstärka ett platsvarumärkes identitet? 

Hur ser du att lukt, syn, ljud, smak och doft kan användas i det förmedlade budskapet? 
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Kvalitativ intervju 

Intervjuobjekt: Anders Unger 

Inspelningstid: 57 min 

Datum: 2012-12-04 

       

Helene: Vilken är din involvering i Partnerskap Småland? 

Unger: Indirekt är jag med, då jag är involverad i styrelsen sedan starten, det tars upp 

information där. Sedan är det vår regiondirektör som sitter i styrguppen. I praktiken har han 

haft förhinder ganska ofta så då har jag ersatt honom i styrgruppen och varit med på en del av 

styrelsemötena och följt diskussionen på det sättet. Sen är det också så att vi här, på vår 

avdelning, hanterar pengarna, de statliga medlen. Så några av mina kollegor arbetar med 

projektmedel, dels våra egna, vi är ju finansiärer till det här precis som de är i Kalmar och 

Jönköping.  Dels är vi med i beredningen av ärenden upp i strukturform, det är tilläggsverket 

som tar de besluten, det tars i ett part… det kallas också partnerskap, det är ett sånt där EU-

partnerskap och där har jag varit involverad, så jag har följt projektet från ansökan och framåt. 

I och med att vi också satt… Jag har ju jobbat ganska mycket med Lena (Stävmo) genom 

åren, vi har suttit i olika sammanhang tillsammans hon och jag. Jag har ju inte varit 

involverad operativt i det, däremot har jag ju varit involverad i ansökningsfaser och när det 

har varit igång, så på det sättet har jag varit inkopplad. 

Helene: Vad handlar varumärket Småland om? 

Unger: En viktig grund för varumärket har vi sagt, eftersom vi äger vårt bolag, så gör vi ju 

ägardirektiv, talar om vad vi vill att de ska göra för de pengar de får och vi har varit jätte 

tydliga i våra ägardirektiv och sagt att de måste samarbeta och få ihop Småland, samarbeta 

med de andra två länen. Det är ett viktigt uppdrag. Det här projektet har varit ett sätt att 

manifestera detta, man har något konkret att samarbeta kring. Den här Smålandsplattformen 

har fått ihop de här tre länen, på ett sätt. Jag har jobbat i den här branschen i 20 år och man 

har aldrig jobbat så på det här sättet som man gör nu. Ofta har det bara varit Jönköping och 

Kronobergs län och Kalmar har varit för sig eller med Öland. Och man har alltid skyllt på 

Öland då man inte har velat samarbeta med inlandet. Och Jönköping och Kronoberg har ingen 

kust, och det har man ju i Kalmar och det är ju fint värre så. Och så har man Öland och det har 

ju både ställt till problem och varit möjligheter. Vi har varit med på massor av möten genom 

åren, men aldrig möts. Via det här projektet så har det blivit ett konkret samarbete som gör, 

det är ju ett sätt för vårt bolag att nå målen. Av erfarenhet måste man ha något konkret att 

jobba efter, man kan inte bara säga att man ska samarbeta om man inte har någonting att 

samarbeta om. Det här har blivit ett projekt där man verkligen har något att samarbeta kring, 

man har ett gemensamt mål, man vill ha hit fler turister och vill gynna besöksnäringen, det är 

ett gemensamt mål för alla tre länen. Man är överrens om att det här är ett av sätten att göra 

det och på något sätt upplever alla länen att det är en vin-vin situation som alla tjänar på. 

Därför att hela den här iden bygger på att, sådant där som alla säger, alla vi som bor här och 

alla experter. Det finns nästan inget varumärke förutom IKEA som och något annat VOLVO, 

som namnet Småland. Vi kan liksom inte komma dragande med Kronobergs län, det funkar 

inte. Det är Småland som gäller, det är det som är varumärket, som är det starka namnet i de 

här sammanhangen. Vi kan inte åka ner till Tyskland och säga: Ska ni inte åka till Kronobergs 

län på semester? Eller åka till Kalmar län? Utan det är Småland som gäller och det har ju alla 
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insett. Sen har alla börjat och jobba med det här, och jag tycker ju att en viktig poäng med det 

här är att man får ihop Smålandslänen kring en gemensam sak och drar åt samma håll. Sen 

ska man inte förneka att det finns lite gnissel i det här i olika sammanhang, det gör det ju.  

Hanna: Hur ska varumärket Småland kommuniceras? 

Unger: Utifrån en generalist synpunkt kan man tänka sig att man använder sig av dels, jag 

menar vi har ju fått en dragning av det fysiska, symbolen och loggan. Ni har sett detta, med 

frimärket som man kan byta ut? Alla känner att detta är något man kan använda. Och då är ju 

tanken eftersom det är konstruerat så som det är, bara märket i sig och profilen ska kunna 

användas av alla. Och man ska kunna anpassa det till sina egna behov och känna sig bekväm 

med hur symbolen ser ut.  

Helene: Så den kommer hela tiden att ändras? 

Unger: Ja, det är ju så att den här symbolen, alltså själva. När vi var i High Chaparall delades 

stora ark ut med klistermärken, jag tog den här. (Visar upp ett grått frimärke, med en 

hockeypuck och texten ”Småland - Sverige på riktigt”). Det är olika typsnitt, det som går igen 

hela tiden är frimärkskanten och texten. Symbolerna kan man byta ut och lägga in, när den 

lanserades fanns 48 olika symboler. Meningen är att man ska kunna lägga in sin egen symbol 

och lyfta den i sin egen bransch. Det är det fiffiga, att det inte bara är en symbol. 

Igenkännligheten är den här kanten, frimärkskanten. Jag tror det är fyra eller fem grundfärger, 

grå är en. Sen finns det en grönaktig, en röd. Det är ju smålandsfärgerna då som man har 

baserat det på. På High Chaparall så förklarade man ju då hur färgerna hade tagits fram och 

det är ju specifika nyanser då med rött och grönt och blått. De är baserade på 

smålandsvapnen. Han visade det vid lanseringen, konsultfirman, Graffman.  

Det är tre län, så vi har ju tre länsvapen som är lite olika. Som jag uppfattade det hade de tagit 

färgerna ifrån de här tre länsvapnen och kokat ner det här till något så man fick olika nyanser. 

Det är lite kul, man kan tolka symbolerna lite olika efter sammanhanget. På det sättet är det en 

jätte bra symbol. 

Helene: Så det är så varumärket kommer att kommuniceras, att aktörer kan sätta det här 

frimärket med sin egna touch på sitt. 

Unger: Yes yes, och sen kommer ju då på hemsidan, där man marknadsför småland. Där 

kommer ju den grafiken att gå igen med frimärkskanterna. Fast inte överallt. Den hemsidan är 

dock inte officiell ännu. De visade bara hur den skulle se ut. Den ligger inte ute, men den här 

mittsmaland.se ligger ju ute där man hämtar hem symboler.  

Helene: Den hemsidan som inte är publicerad än, vad ska den fungera som? Ska man kunna 

boka allt?  

Unger: Ja, det är som en turistsida med bokning och allt. 

Helene: Vi har ju varit inne på hur det ska kommuniceras… 

Unger: Ja kommuniceras, sen ska vi ju naturligtvis kommunicera använda. Vi har ju en massa 

projekt och marknadsföringsgrejer. Vi har varit med i Danmarksprojekt så i stora 

sammanhäng så ska det ju kommuniceras ut på marknaden. Vårt bolag har ju tre marknader 

som man koncentrerar sig mycket på, det är ju Danmark, Tyskland och Holland. Och det är 

klart, där ska ju det här ut och kommuniceras på något sätt. Det ska gå ut både på webben och 
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även med tryckta kataloger, som går ut i jätte upplagor i Tyskland. Det är där sådant här ska 

användas, naturligtvis.  

Helene: Vilket budskap önskar Varumärket Småland förmedla?  

Unger: Det har pratats mycket om vad vi egentligen vill kommunicera. Det finns ju olika 

uppfattningar om det där. Jag kan ju tycka, vi har ju pratat jätte mycket om det här. Småland 

är ju röda stugor och sådana saker. Lite bonigt och det är ju jätte kul, men jag vet inte om det 

håller i längden. Man måste ju ändå kunna erbjuda någonting. Vad man ska fylla det här 

varumärket med det är ju, lite av de häftiga sakerna som man kan göra i Småland. Det är ändå 

ett stort landskap som har mycket att erbjuda på något sätt och lite grann. Jag tycker det var 

rätt fiffigt med ”Sverige på riktigt”. När den här konsulten visade bilder på saker som var 

småländska, allt ifrån Alice Bha till Ingvar Kamprad och allting däremellan. Det här är 

Småland, men samtidigt är det svenskt. När man tittar på ett sådant kollage så inser man hur 

mycket som finns. Och jag skulle ju gärna vilja att det man kommunicerar i det här inte bara 

är gröna ängar och röda stugor med vita knutar utan att det finns en massa annat, både i 

Jönköping, Växjö och Kalmar som ändå är hyfsat stora städer. De har ju rätt mycket att 

erbjuda som Stockholm gör fast i mindre skala. Jag vet att vi sa vid något annat tillfälle att det 

ska vara lika häftigt att bo i Alvesta som i Kista. Det ska vara lika häftigt att åka på semester 

till Småland som till Passorerna. Man ska inte åka hit bara för att det är bonigt. Sen ska vi ju 

naturligtvis använda, en sådan här stark sak som vi använder inom turism, det är ju 

naturligtvis tystnaden och lugnet. Just de här marknaderna som vi vänder oss mot, tyskar och 

danskar men även holländare. Holländare flyttar ju hit permanent, de åker ju inte bara hit på 

sommaren, de pallar ju inte med att vara där nere längre. Men tyskarna åker upp på sommaren 

och hittar ett ställe här. De vill ju inte ha några grannar, utan de vill ju vara själva. Så långt 

som möjligt till grannen så åker de upp på vintern till jul. Och det är klart det är ju ett värde vi 

har som vi ska använda, men inte bara kommunicera det här lite boniga med skogen, utan lite 

annat också kan jag tycka. Att vi har mycket annat att uppleva. De håller på att bygga en 

häftig äventyrspark uppe utanför Åseda med linbana och grejer och vi har Astrid Lindgrens 

Värld och vi har en massa annat. Och så har vi sådant där som en annan gillar, vi har 

rockklubbar i visa städer bara en sådan sak. Inte för att den är bättre än i Göteborg eller 

Stockholm, men det är sådana saker jag tycker ska kommuniceras. Om man bara tar det här 

med bilder då så ja en hockeypuck är väl bra. Talar ju om att här kan man kolla på bra idrott 

och sådär va? Så det finns ju jätte mycket. Mångfalden tycker jag ska kommuniceras! Så att 

det inte blir någon ensidig bild av Småland, att man bara ska åka dit om man tycker om 

tystnad. 

Hanna: Hur ska budskapet kommuniceras till era fastslagna målgrupper? 

Unger: Nää men det handlar ju om att hitta rätt kanaler till de här målgrupperna. Man kan ju 

tänka sig att WOPSEN har en kanal man kan dra. Kanske finns pensionärstidningar, vad vet 

jag.  

Hanna: Vi tänkte mer på vilket budskap som ska föras ut? 

Unger: Jaha ja det är klart, asså de här unga familjerna, active familie. Då är det ju alla de här 

grejerna, beroende på hur gamla barnen är och så där, då är det ju äventyrsgrejerna och 

upplevelsegrejerna som man ska välja att kommunicera. Sen kan jag ju tycka att till exempel 

om du har WOPS, det kanske inte är så enkelt heller. Vi har jätte fina ädelfisken och allt 

möjligt. Och då kan man vara lite fördomsfull och tro att det mest är farbröder som gilla 

sportfiske, men det är klart fruarna till de här gubbarna som gillar sportfiske måste ju ha 

någonting att erbjudas också. Så man kanske ändå måste variera vad det är man erbjuder för 
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att alla kanske inte gillar sportfiske i samma familj. Jag kan tänka mig att, man gör ju ofta 

målgruppsanalyser och om man gör dem rätt så kan man vara rätt effektiv i sin 

marknadsföring.  

Kring fritidsfiske har vi haft massor med projekt genom åren. Vi hade ett uppe vid Alserån i 

Uppvidinge, jätte fint och det var ädelfiske och flugfiske. Då hade man en jätte tydlig 

målgrupp, därför att man viste att det fanns tre och en halv miljon fritidsfiskare i Tyskland 

som hade rätt dåligt med vatten att fiska i, i Tyskland eftersom det inte finns så mycket sjöar. 

Det är ju floder och så men inte så mycket sjöar. Så då hade man ju en väldigt tydlig 

målgrupp och så gick man ut i jakttidningar i Tyskland. Det är det här jag menar, att man 

känner sina kanaler. Sen var haken att alla i familjen inte gillar exklusivt sportfiske och i 

ärlighetens namn kanske det i Uppvidinge inte är så lätt att hitta något annat. Alltså det är väl 

det de handlar om, vi har pratat mycket nu kring det faktum att vi får en nationalpark i Åsen. 

Nu arbetar tre kommuner kring åsen kring det här. Och det är bara en liten del av Åsen, inte 

hela sjön. Då är det en speciell målgrupp som har ett intresse av detta, det är inte direkt vilka 

som helst, utan sådana som vet vad det finns för biotoper och vilka djur som finns. Så det 

finns ju jätte många olika målgrupper och då kanske det är så att man inte kan säga att det är 

WOPS eller DINKS eller någonting, utan då är det folk med fackkunskap inom det här eller 

med intresse. Och då blir det på något sätt en ny målgrupp och vi har inte lyckats locka de här 

som är lite exklusivt naturintresserade, alltså sådana som bara åker till nationalparker. Det är 

typ fågelskådare, de åker bara till Ölands södra udde. För att det är där alla exklusiva fåglar 

finns.  

Helene: Vad tror du är Smålands attraktionskraft? 

Unger: Så som jag förstår det efter det man hör från de som jobbar med det här så är det 

mycket natur, det är det som är det starka.  

Hanna: Är det samma för både inhemsk- och utländsk turism? 

Unger: Kanske i högre utsträckning för utländskturism tror jag. Jag tror att svenska turister 

lockas hit av lite annat också, man kan nog lockas hit av Astrid Lindgrens Värld. Inte fan åker 

de hit för att det är så fint i naturen, utan barnfamiljer åker hit för Astrid Lingrens Värld och 

lite sådana saker. I och för sig är det rätt mycket utländska turister på Astrid Lindgrens Värld 

också. Jag tror att naturen är starkare utomlands än vad den är i Sverige. I ärlighetens namn 

ser naturen likadan ut i Värmland, där jag är uppvuxen. Det är lika gott om natur där. På något 

sätt så har man väl, sen det här med smålänningen, historien om smålänningen kanske folk 

tycker är intressant, lite gnälliga och lite små gnidna, energiska och lite sådär. Vilket är rätt 

kul att vi är sådana. Sen är väl inte det något som lockar turister, men asså jag tror att naturen 

och det vi utnyttjar den till, det är ju inte bara. Fast man kan ju inte bara låta den vara som den 

är, man måste ju göra något av den också.  

Hade ni frågat mig det här för tio år sedan så hade jag nog sagt Hultsfred, men det säger jag 

inte idag. Det har ju gott lite sisådär. Jag har ju varit där säkert femton gånger minst, jag 

känner ju folk som bor där med. De som var i Hultsfred, jag vet inte ens om de tänkte på att 

Hultsfred låg i Småland, men Hultsfred var ju ett jätte starkt varumärke, det var ju starkare än 

både Peace and Love och Borlänge och Arvika och alltihop där. Men det har ju svalnat lite, 

det är ju inte alls så starkt varumärke längre, man har ju haft sådana enskilda varumärken. Det 

är klart Astrid Lindgrens Värld är ju fortfarande ett starkt varumärke och Öland då, men det 

ligger ju inte i Småland det är ju ett eget landskap.  

Hanna: Vad ska man lyfta fram i marknadsföringen av attraktioner och profilbärare? 
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Unger: Jag har ju alltid tyckt som är lite litterärt intresserad. Jag tycker ju att vi har utnyttjat 

våra författare alldeles för lite. Värmlänningarna har ju lyckats bra med det. De har ju liksom 

profilerat Gustav Fröding och Nils Frölin och alla möjliga. De är väl inte bättre, vi har ju för 

fan en nobelpristagare i Växjö, det säger vi inte så mycket om. Nu var väl inte han så kul 

kanske, Per Lagerkvist. Jag har läst mycket böcker av honom som jag tycker är bra. Fröding 

var nog roligare än Per Lagerkvist. Men lite sådant tycker jag är roligt 

Helene: Det har vi ju även nu, Gustav Fröding kommer ju tillbaks i Mando Diao, så där 

kommer det ju tillbaka. Det kommer upp igen och levs vidare och vidare. 

Unger: Ja, och Mando Diao är från Dalarna men det gör ju ingenting. Det var ju någon 

gammal bluesgubbe som gjorde blues av Nils Vallins texter och då kommer de upp igen. Så 

Nils Vallin görs ju nytt lite då och då, men det är klart det är ingen som tonsätter Per 

Lagerkvist i och för sig, men det finns mycket sådant där som man kan utnyttja. Exempelvis 

ska Andreas Carlsson i Idoljuryn starta en musikskola i Tingsryd, han är ju där ifrån och det 

är ju en sådan ambassadör som alla behöver.  

Helene: Vad är varumärket Smålands kärna och identitet? 

Unger: Om du frågar de flesta så finns nog identiteten i hur dana vi är i småland. Att vi är lite 

gnetiga, vi är jävligt, vi driver på, vi är lite framåt. Vi är lite entreprenöriella som man brukar 

säga nu för tiden, asså vi tar oss för saker. En sak som ringade in vår mentalitet och vår 

identitet som jag tror att vi vill bejaka själva var när stormen härjade här, Gudrun. Allting bara 

föll och man fick inte vatten eller någonting. Då tog man tag i det här. Man pratade om vad 

som hände nere i Torsås. Direkt samlade byn ihop sig och sa vad fan gör vi åt det här? Det var 

inte så att man ringde upp till Stockholm och sa att nu får ni hjälpa oss för nu har alla träden 

ramlat ner i Småland, vad ska vi göra nu? Utan då samlades man i ett jävla missionshus i 

Torsås och så sa man nu hjälps vi åt, du gör det och du gör det och så tog man tag i det här 

och så kom kommunen in och hjälpte till. Den där bilden odlar vi nog av oss själva och den är 

delvis sann tror jag.  Man kan hoppas att den är sann, men det är den bilden som jag tror att 

många vill. Mentalt så kanske det är den bilden man har av smålänningen. Det är den man vill 

föra fram, att vi är lite gnetiga, men vi har ett gott hjärta vi hjälper varan och är varma 

inombords. Ofta tar man det här med ”Gnosjöandan” som exempel. Man är lite gnetig och 

snål men man är inte missunnsam. Får man en jätte order ifrån VOLVO i Torsanda så kan 

man dela med sig till den andra företagaren bredvid för man klarar inte av det själv, säger man 

ju. I Gnosjö gör man så säger de. En annan som har bott så länge i Småland vet ju att det inte 

finns Gnosjöanda i hela Småland, det ska man inte tro. Det är en stor skillnad mellan västra 

Småland och Östra Småland, det är en jädra skillnad. Men det får man inte säga till dem i 

Kalmar.  

Helene: Överrensstämmer bilden som skapats i Varumärkesplattformen med invånarna? 

Unger: Ja jag tror det, jag tror det faktiskt.  

Helene: Kusten är ju inget som förknippas med Småland… 

Unger: Nää så tror jag det är, jag har aldrig bott vid kusten. Jag har bott i Värnamo och Växjö 

och under hela min tid i Småland så har ju inte kusten varit att åka till Kalmar eller 

Repsudden utan det har ju varit att åka till Öland. Och vi bodde ju i Värnamo och sa man att 

man skulle åka till kusten. Man sa inte att man skulle åka till kusten utan till Öland. Ska man 

åka till kusten då åkte vi till Halmstad. Västkusten var kusten. Då bodde vi i Värnamo, och 

det är ju närmre till västkusten än östkusten. Så rörelsemönstret och den mentala bilden där är 
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att kusten är västkusten och Öland är Öland. Jag tror inte att särskilt många smålänningar 

säger att vi ska åka till kusten, då åker vi till Oskarshamn. Det är möjligt för att båten till 

Gotland går från Oskarshamn. Det är jättefint i Västervik, Oskarshamn är väl inte så 

märkvärdigt. Både Kalmar och Västervik är ju jättefint. Jag vet inte hur många smålänningar 

som åker till Västervik på semester, det är jättemånga som åker till Västervik på semester, 

men jag tror inte det är så många smålänningar som gör det. Jag har bott i Värnamo och Växjö 

rätt länge och här är det två ställen som gäller när man ska till kusten och det är Blekingen och 

Halmstad. I Värnamo åkte nog 80 % till Halmstad när de skulle till kusten. Hela 

bekantskapskretsar flyttar från Värnamo till Halmstad på sommaren. Jag tänker att det flesta 

smålänningar förutom möjligen de i Kalmar, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås tänker på 

insjöar och inte hav. Jag gör det definitivt. Säger du sådär småland och jag ska associera 

spontant så inte fan tänker jag på kusten. Nää det kan jag säga direkt. Och det kan ju bero på 

att jag aldrig har bott vid kusten, jag har ingen speciell längtan dit. Jag har ju varit på Öland 

och när jag kom till Hornsjön, sötvattensjön, på Öland så kände jag ju mig hemma helt 

plötsligt.  

Helene: Hur tror du varumärket Småland önskar associeras?  

Unger: Man får ju gå till sig själv. Vi pratade om tyskar och danskar och så innan och jag tror 

ju inte att de heller associerar småland med kusten utan inlandsmiljöerna, det är stugorna vid 

de små sjöarna som de ser framför sig. Det är inte att ligga vid kusten, utan jag tror att det i 

mångt och mycket är de bilderna som de har framför sig både tyskar och daskar och kanske 

holländare. Man ser den där bilden framför sig, med det lilla huset som ligger med sjötomt. 

Som man vill bo på, på sommarn med långt ifrån. Men det är ju den målgruppen. Jag vet inte 

riktigt om man tar en yngre målgrupp, fast det är ju inte riktigt vår målgrupp. De åker ju till 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Men de målgrupperna vi har skulle jag kunna tro att 

det är det här, det vackra småland och det skulle vi ju kunna odla och ta vara på. Att farmhålla 

att vi har det, kanske inte försöka att ensidigt matcha Stockholm, Göteborg och Malmö. Den 

yngre målgruppen kanske är en förlorad målgrupp för oss. När det gäller nightlife och sådär 

så är vi inte konkurrensmässiga. 

Helene: I varumärksplattformen pratas det om ett känslomässigt budskap, vad menar ni med 

det? Vilken känsla ska skapas genom varumärket Småland? 

Unger: Det är väl de här känslorna, eller den känslan man egentligen vill skapa hos någon det 

är ju att de verkligen vill komma hit att de ser något attraktivt som de verkligen vill åka till. 

Säger man Kolahalvön i Ryssland så får man ju inte den känslan att dit vill jag åka, men säger 

man Småland då ska det ju bli såhär ja herre Gud dit vill jag verkligen åka för där har de det 

och det och det. Att få positiva känslor och inte liksom få det här att Småland va fan… Sen 

hur man gör det. Man ska skapa en känsla, en lust att komma hit på något vis, att vara beredd 

på att lägga tid och pengar på att komma hit och vara här. En välkomnande känsla. Vi har 

arbetat med flera värdskapsprojekt för att bygga på välkomnande, att man ska känna sig 

välkommen och få valuta för pengarna.  

Internt i Småland så är det många som kritiserar våra entreprenörer inom besöksnäringen och 

säger att man inte kan ta betalt, att man är så snål så man tror att alla andra är lika snåla och då 

kan man ju upplevas. Det kan ju vara både positivt och negativt. Det kan ju upplevas väldigt 

välkomnande om man är väldigt billig på alltig samtidigt som kvaliteten på det man gör kan 

ifrågasättas. Jag var på ett möte för många år sedan där en sa att vi är så jävla dåliga på att ta 

betalt och då var det fiskekort det handlade om. Fiskekort kostar nästan ingenting och han 

hade varit i tyskland och betalat 1500 kr för att få jaga under ett dygn, kanin och hare, i en 

inhägnad stor som tio fotbollsplaner. Då fick han jaga två kaniner, det hade vi inte ens tagit 
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betalt för i Sverige. Man skulle skämmas för o ta betalt för det, men där nere tar de betalt för 

det. Allt det vi har här, vi har både fiskevatten och jaktmarker men de får ju gå här gratis. De 

får betala 50 kr att fiska i en sjö, vilken som helst inom vårt fiskevårdsområde, i två veckor 

det är ju ingenting. På Korre utanför Tingsryd har de matvandringar i naturreservatet och han 

som driver det berättade att när de skulle ta betalt för det här tyckte han inte att de kunde ta så 

mycket, 400 kr kanske. Hans fru hade haft lite omvärldsbevakning och sa att de nere i Skåne 

tog 880 kr för det här. Jajaja sa han, då tar vi väl 600kr då och då var han ändå 280kr billigare 

än i Skåne och kvaliteten på maten var nog densamma. Så man har lite svårt att ta betalt och 

det präglas nog av att man själv inte vill betala så mycket när man är ute. Man är ju 

smålänning i skäl och hjärta, så man ska ju inte lägga en massa pengar i onödan. Man är inte 

snål man är ekonomisk.  

Hanna: Har sinnenas betydelse i marknadsföringen diskuteras? 

Unger: Det kan nog Lena svara på. Han drog ju det här med färgerna vid lanseringen och det 

finns nog dokumenterat. Det finns ju en tanke bakom detta, det är ju ingen slump. Det är ju en 

koppling till länsvapnen med nyanserna och det har säkert en känslomässig koppling också.  

Hanna: Vilka sinnen tänker du kan användas i marknadsföringen för att locka till besök? 

Unger: Det vi har pratat om på sistone är ju mycket smaken och maten, smaksinnet. Att vi 

vill framhålla den småländska smaken. Vi har ju haft jätte många projekt och lite på köpet 

kom ju Eskil Erlanssons ide med matlandet. Så vi har ju haft en jättestor matmässa i Växjö då 

med massor med entreprenörer och han på Korre har ju verkligen lyft detta. Smaken är det vi 

pratat om mest och som vi lyfter fram.  

Får man höra Astrid Lindgren sånger så tänker man ju på Småland och dialekten lever man ju 

med hela tiden. Och den skiljer sig ju runt om i Småland utan att det skiljer många mil 

emellan.  
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Kvalitativ intervju 

Intervjuobjekt: Lena Stävmo 

Inspelningstid: 56 min 

Datum: 2012-12-04 

       

Stävmo: Vi intervjuade ungefär 2000 personer i en förstudie innan vi började med 

varumärkesplattformen och det gjorde TUI på den tiden Turismensutvecklingsinstitut. Numer 

har de gått upp i HUI, Handelnsutvecklingsinstitut. Och då gjorde vi en statistisk centralbyrå 

undersökning om man säger, då man slumpvis valde 2000 personer och vi intervjuade 

dessutom personer inom Småland för att se om bilden ser annorlunda ut inom jämfört med 

utanför då och den var lite mer positiv inom, man vet mer och känner till mer. Det är ju inte 

det faktiska, utan det är ju verkligheten, vad folk tycker och det är den bilden vi vill ändra på 

och då vill vi ha ett nolläge. Vad upplever man nu och sen kommer vi mäta om ett par år igen 

för att se om vi har lyckats ändra den bilden någonting. Och se vad vi har lyckats åstadkomma 

genom imagemarknadsföring och så då.  

Helene: Hur ska varumärket Småland kommuniceras? 

Stävmo: Vi är ju inte riktigt klara med det budskapet ännu om man säger så, vi är klara med 

plattformen och vad vi vill åstadkomma med den delen, men vi sitter nu i december med 

kommunikationsbyrån och kommer att bestämma hur vi ska kommunicera ut detta och vilka 

vi ska koncentrera oss på, för vi har ju de här sex olika teman som ni har sett i plattformen. 

Och det har vi ju bestämt, det är ju de här teman som vi ska jobba med, sen vet vi ju inte. Vi 

kommer ju inte börja kommunicera alla sex på en gång utan här måste vi ju se vad tycker vi 

att vi måste koncentrera oss på i början.  Vad har vi inte kommunicerat så mycket tidigare. 

Vissa av de här har vi jobbat ganska mycket med under sommarmånaderna som Barn & 

Familj och Natur och de här bitarna. Så nu känns det som att vi vill lyfta det som ligger på 

hösten och våren, vi måste ju förlänga säsongen och få en annan fokus. Jag tror det kommer 

bli så, men det finns inget bestämt ännu kring vad exakt vi kommer att kommunicera. 

Däremot har vi ju bestämt att kärnvärdena ska spegla vad det är vi vill göra, vilket diskuteras 

vid implementeringen. Det Jordnära har vi med oss, det är det som finns, det som är nytt är 

det med nyskapande och lekfullt hur får vi in dom bitarna? För det är ju inte det som speglas 

när folk tänker på småland utan det är ju mycket mer fötterna på jorden, det trygga. Kan vi 

ändra den synen på något sätt och hur ska vi ändra det med kommunikationen? Så där hamnar 

vi ju lite, ni sitter ju lite i skarven. Det enda vi vet är att vi vill göra en positionsflyttning från 

det här till en annan nivå då och uppfattas på ett lite annat sätt men det gäller ju att få 

gemeneman att förmedla den bilden.  

För att implementera en gemensam bild, spelar vi ”Smålandsspelet” med aktörer från 

Småland, såsom tjänstemän och företag. Här diskuterar vi hur det ser ut och för många kan 

detta bli en aha-upplevelse. Här är det många som frågar om vi kan ändra på bilden och om 

man kan prata om Småland och på vilket sätt kan vi hjälpa till. Spelet handlar egentligen om 
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självbilden och hur kan den förmedlas till andra. Och detta spel kör vi ofta och kommer att 

fortsätta med detta för att hänga med hur bilden ser och förändras.  

Sen har vi ju logotypen då, som vi tog fram den där hemsidan där man kan skapa så den hör ju 

ihop med det andra, den bygger ju på varumärkesplattformen, men den är den visuella delen 

då som vi har plockat fram och tycker blev otroligt bra. Färgerna där kommer ju ifrån 

landskapsvapnen helt enkelt, det är ju där de har tagit grunden. Och om man går in på mitt 

småland så kan man hitta förklaringen under guiden till hur man får använda varumärket. De 

är inne i den och det är därifrån färgerna kommer, de har tagit det och frimärket kommer ifrån 

Amerikabreven och kopplingen till utvandringen och de här bitarna så det finns ju en heltanke 

kring varför man valde frimärke. Frimärket är ju gammalt så vad är det för nytt med det, men 

det finns ju en koppling bakåt i historien, och det är roligt att faktiskt ha den här kopplingen 

bakåt och samtidigt göra det nyskapande och berikande i det.  

Helene: Det är väldigt intressant med färger och hur man använder det, för det har ju visat sig 

intressant när man marknadsför i butiker och på webbsidor.  

Stävmo: Det är roligt och jag tycker väldigt mycket om det, det finns många bra exempel på 

det. Exempelvis när man utvecklar Åsnen så ska man titta på just den delen också, vad blir 

signumet för Åsnen och hur kan det genomsyra hela Åsnenområdet, alltifrån skyltar, hur 

informationscentret byggs upp så att det hänger ihop alla bitar. Idag bygger man en by uppe i 

Idre, en fjällby, där man har tagit vara på samerna och lite andra sådana här konceptdelar och 

så ser man hur taken är i den här stilen. Man får ju en helt annan känsla om man kan bygga ett 

helt område på ett visst sätt då. Likadant i Åre så har man byggt elledningarna, som måste 

finnas överallt, är designade så de har blivit ”wow” vad vacker den är istället för vad fult de 

har i miljön. Så att det finns oerhört mycket att göra visuellt som tilltalar en i detta och det är 

klart att det är jätte roligt.  

Och varumärket blir ju där, vi kommer ju att skapa vidare nu när det gäller marknadsföring 

och spinna vidare på det. Sen kan ju inte vi ändra hela utåt, för vi har ju bara att 

imagemarknadsföra Småland, sen blir det ändå var och en produkt under som kommer sätta 

sin prägel, men just när det gäller Åsnenområdet där vi håller på med ett utvecklingsprojekt 

där kommer vi att ta hänsyn till det. Allt ifrån att man bygger stigarna till alla de här bitarna 

och det ska bli jättekul att få följa. Och se om de lyckas göra det fullt ut. 

Hanna: Är det något av sinnena du ser att man kan anamma för att locka till turism? 

Stävmo: Ja asså det finns ju alla de här älgskit, hur luktar småland? Sen har vi pratat lite 

granna smålandstid som är som en upplevelse och den kommer vi ta fasta på i 

marknadsföringen, att här har vi en annan tid än vad man har i övrigt. Att om man kommer hit 

så är inte vi så jäktade och det har vi tänkt spinna vidare lite på. Att använda begreppet 

smålandstid, att jaha här får du ställa om klockan och verkligen leka med den delen i det hela. 

Och det tror jag kan bli riktigt bra.  

Helene: Hur smakar småland? 
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Stävmo: Ja det är ju vanligt i andra delar av Sverige. Jag kommer ju från Göteborg då och där 

är det vedertaget och sen finns det mycket att smaka på Sverige. Vi jobbade väldigt mycket 

med det i montrar när jag jobbade mot utlandsmarknaden. När man kom dit skulle man kunna 

smaka på typiska smaker ifrån Sverige då. Och då hade man till och det konceptet i Gbg att 

man alltid hade en kock med sig. Nu har vi ju inte kommit lika långt i Småland vad gäller det 

här, men vi har bildat den här gastronomiska akademin i alla fall, Småland och Öland då, 

vilket är jätte spännande och där tror jag att det kan komma fram en hel del sådant. För vi har 

sagt såhär, vi gjorde inte ens maten till ett eget tema för det finns för lite utvecklat. Vi har 

några få spjutspetsar, men inte tillräckligt för att göra ett helt tema av det. Grejen är såhär, när 

vi har besökare som kommer för studiebesök eller en grupp och så då kan vi nästan placera 

vad som helst. Vi kan göra maten, vi kan göra isterband och hyttsill, men för en vanlig 

besökare som kommer hit så är det inte så många som har det på sin meny och då blir det 

nästan lite lur om vi för ut den småländska maten starkt. Så kommer de hit och så kan de inte 

äta för att det finns ingen som har det på menyn. Lite så är det, vi måste komma lite längre, 

därför har vi lagt in maten under det goda livet och inte som ett eget tema. Jag tycker det är 

helt rätt för vi måste jobba mycket mer med det. Kommer det en turist och säger att jag har 

hört att isterband är en småländsk rätt, vad kan jag äta det idag? Och då måste det finnas 

någonstans. Det här vardagliga har vi ganska långt kvar och gå. Det finns väl någon enstaka 

som serverar det, men de kanske säger att de gör det en dag i veckan. Men det räcker ju inte, 

om jag bara är här en onsdag var äter jag det då? Det är mycket sånt att tänka på . Var kan vi 

föra ut det här småländska. För kommer man till Öland så kan man äta kroppkakor överallt. 

Varenda buske har kroppkaksbod eller vad det är och då har man, då kan man föra ut det, kom 

hit och ät kroppkakor, men vi kan inte säga kom hit och ät isterband för det finns väldigt få 

som har det. Jag tror att det är en resa man har att göra med den, annars är det ju en jättebra 

upplevelse. Men vi ska givetvis jobba med det. När man kommer till McDonald´s här kanske 

man ska ha en smålandshamburgare bara för att befästa det.  

Helene: I plattformen önskar ni föra farm ett känslomässigt budskap, vad syftar det till? 

Sävmo: Det handlar om vad man ska tänka, vad man ska känna när man hör Småland och det 

handlar ju egentligen om vad ska det förknippas med. Många säger ju att lingon är ju ett, att 

man ska kunna känna nästan doften utav det och tallbarr, att du är ute i skogen och ska kunna 

lukta dig fram till de här bitarna då. Sen finns det annat, det kan ju vara havslukten, för vi har 

ju havet och skärgården, vad innebär det för våra sinnen. Där har vi ju en jättelång väg att gå, 

att tala om att vi har kust och skärgård i småland. Av alla de vi intervjuade så var det ingen 

som nämnde något om skärgård eller kust. Där har vi lyckats med att sätta bilden på småland 

med sjöar, skog och röd stuga – det är den sinnebilden som man verkligen har lyckats föra ut. 

Den här måste vi ju bredda och det handlar ju likväl om viltdjuren, vi har ju åtta älgparker i 

småland och det är ju givetvis en del av smålands sinneliga upplevelse också. Det här med 

älgarna och den biten, men vart är det vi vill förflytta? Vi vill se mångfalden, inte att det bara 

är röda stugor och sjöar till att ingripa andra saker också. Universitetet kan ju vara en sådan 

sak och havet, att vi har utbildning, spetsutbildningar och forskare. Vilka attraktiva 

arbetsgivare och attraktioner finns det? Vi måste få den här sinnebilden, själv när jag tänker, 

jag tänker mycket på Astrid Lindgren när jag tänker småland. För mig är det en jätte stor del 
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och jag kan bli alldeles varm inombords när jag tänker på henne och hennes uttalande och vad 

hon har stått för. En del andra kanske tänker på Carl von Linné, det finns ju en del andra 

sådana och vilka känner vi att vi vill spinna vidare på och vilka är de nya, inte bara de gamla? 

Hanna: Vilka profilbärare/ambassadörer tänker ni att ni ska lyfta fram? 

Stävmo: Vi har listat några som vi känner och som ska lyftas fram under de olika teman. 

Under Barn & Familj är ju Astrid Lindgren den största, även den största för hela småland. 

Hon är ju den mest kända vi har. Hon ligger till och med på en topp tre plats i Sverige. Så det 

finns ju ingenting som slår det. Sen har vi andra designers och så, då kommer vi ju till 

möbelriket och glasriket, där vi kan generalisera och säga att vi har möbeldesigners och 

glasdesigners eller så går vi in på specifika designers, vilka vill vi lyfta fram. Men utifrån 

känner man ju inte till designer vid namn utan glasbruken möjligtvis. Men inhemskt då kan 

man namnen på glasdesigners. Många kan se bara på formen vem som gjort vad.  

Jag tror att småland har varit splittrat och i Dalarna är det en väldig skillnad på hur man har 

gjort. Dalarna är en region, och där är det regionen som har tagit fram varumärket Dalarna 

och sen är besöksnäringen en del utav det. Och det kan jag känna att det är mycket enklare, 

man får en region. Det heter Dalarna och då får man ett stöd ifrån det. Här har vi ingen region 

som heter Småland utan vi har tre olika regioner som bildar småland och man har inte varit 

eniga om ifall man ska jobba med Småland, inom besöksnäringen har man varit det och där 

har vi kommit fram till varumärket Småland. Och då känner alla de andra, nämen ska vi 

använda det, det är väl bara besöksnäringen? Men vi har ju alltid hävdat att hela grunden i det 

här är att det är ett varumärke som vem som helst kan använda vilket företag som helst. Men 

just delen med teman den är riktad till besöksnäringen, där kommer vårt spår ut. Men när det 

gäller kärnvärdena och vad Småland står för, det gäller ju alla smålänningar. Men vi har fått ta 

på oss den här rollen, och då är det lite svårare för oss att föra ut den, eftersom vi har en 

hemvist i besöksnäringen. Nu ska vi ut och tala om i andra näringar vad de ska tycka. Hade vi 

varit en region hade vi kunnat säga att nu vill regionen såhär och besöksnäringen tar detta och 

ni andra kan ta detta. Så jag känner vi har en lite svårare position för att föra ut det. Men 

fortfarande kommer vi tillbaka till att de har ju jobbat mycket mer, längre traditionellt med 

sina symboler. Där ligger ju en del, vad har vi i gamla symbolvärden? Och ja det är väldigt 

svårt att få fram.  

Helene: Vad önskar du skulle vara det första tre symbolerna som associeras med Småland? 

Stävmo: Jag tycker ju om man säger. Jag tycker ju att designen skulle komma egentligen på 

nummer ett om man säger, jag tycker att designen är outstanding egentligen, alltså hantverket 

i sig och så kommer det ju igen i många andra delar så det önskar jag ju egentligen skulle 

ligga i toppen. Det ligger ganska högt på det, men inte så att det är det första man tänker på. 

Man tänker mer på det här fritidsbetonade och jag tror att det ligger för folk att tänka i de 

banorna. Men när man kommer hit för dagsbesök så är det ju just möbelriket och glasindustrin 

som man faktiskt åker och shoppar, för vi ligger högt i shoppingsiffror. Det har också med det 

här att göra, att det är den typen av varor man köper. Sen om man tänker på Småland generellt 

så tänker man ändå kanoting och fiske vid en sjö om man säger så, lite den bilden. Sen tycker 

jag ju om man säger Astrid Lindgrens Värld och den anläggningen är ju i en sådan toppklass. 
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Och då är det inte bara kopplingen till Astrid Lindgrens Värld utan Astrid Lingrens Näss 

också så Astrid Lindgren som symbol tycker jag som för Småland. Och sen då designbiten 

och i designbiten tycker jag också att man ska väva in IKEA, även om många inte många 

designers jobbar där asså det är en hel hord medmänniskor som designar saker till IKEA även 

om det inte tillverkas här. Det har sin vagga här och Ingvar Kamprad är känd i hela världen i 

och med att IKEA är det. Och då pratar vi Astrid Lindgren, vi pratar IKEA och Ingvar 

Kamprad och vi pratar designen. Det skulle jag säga är de tre största som jag känner generellt. 

Sen kommer alla naturvärden som vi egentligen har mest besökare till, men som. Sen är det 

också skiftet. Vi liksom sa inte bara att då är det familjer som kommer på natur och äventyr. 

Utan dagens ungdom tycke också om upplevelser ute i naturen. Eller lite äldre som är ute och 

vandrar och så. Vi tänker hela tiden att de yngre vill åt något lite häftigare där är det 

storstäderna som gäller, men det finns ju en annan sida också. Så det är nog de bitarna i 

plattformen.  

Vi har nära kontakt med Älmhult och vi har också med oss kontakter från IKEA Sverige som 

jobbar med marknadsföring. De ska åka med oss ner till Tyskland nästa år på mässa. Det är 

faktiskt första gången IKEA kommer att vara med där tillsammans med Småland. Sen är de ju 

en egen ambassadör för Småland för leklandet heter ju Småland. De är definitivt en 

ambassadör, vi kan inte få en bättre ambassadör för Småland. Det är bara att vi vill att de ska 

börja använda logga nu, kan vi få IKEA att använda den och visa tillhörigheten till Småland – 

och Sweden for real, det hade varit en riktigt riktig bra grej. Vi får se om vi lyckas så 

småningom.  

Hanna: Vilken bild önskar du att potentiella besökare ska ha av Småland? 

Stävmo: Jag vill att man ska ha den här, asså med grunden i det jordnära men den lekfulla 

sidan vill jag ska ta överhanden. Det vill jag att vi ska fokusera på, vi har den här grunden och 

det vet vi. Andra sidan kanske vi måste anstränga oss lite grann för att visa den. Vi visar det 

med Astrid Lindgrens Värld, man kan visa den på andra sätt också, vadå lekfull. Amen asså 

det här det finns ju många andra sätt att skruva till det lite, och skoja till det lite. När man 

använder de här kärnvärdena så tror jag att man verkligen kan aktivera det på ett annat sätt. 

Därför är det så bra om man sätter dem, annars blir det såhär att vi har det här och det är 

tryggt och bra och det ligger ju lite i Sveriges natur i sig själv att vara trygg, lite förutsägbar. 

Vi är inte jätte spontana kanske om man tänker på svenskar rent generellt. Vi är väldigt 

plikttrogna och levererar när vi ska. Har vi sagt en viss tid är vi där i tid. Att få in lite mer av 

den här lekfullheten skulle jag vilja att Småland kunde uppfattas som. Lite mer, vi kommer 

aldrig bli något häftigt ställe och det strävar vi inte efter heller, men lite mer lekfullhet och då 

också etableringar av det som kan tillföra det här. Om vi tittar på det här, vad är det vi saknar 

för någonting, jo vi saknar aktivitetsbolag i Småland, vi har boende, vi har man kan ut och 

paddla man kan ut och vandra man kan göra alla de saker, men vi har inte aktivitetsbolag som 

kan paketera detta. Nu har vi en etablering på gång här i norra delen av Kronoberg, i 

Uppvidinge ett företag som heter Sipline. Kommer bli norra Europas högsta linbana, jätte 

fräckt. Och förhoppningsvis kommer invigningen att vara i sommar. De håller på och bygger 

för fullt nu. Grejen är att familjer ska kunna göra detta, vi kan inte bara rikta oss till nördarna 

för det blir för smalt. Vi måste kunna ha det lite mer allmänt. Och det här ligger så himla bra, 
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det är precis vad vi vill ha för man nyttjar naturen och ändå blir det lekfullt och någonting 

som kan dra då. Norra Europas högsta. De har gjort omvärldsanalys och Åre är den som har 

den häftigaste just nu. Men denna ska vara högre, hängbron ska vara längre.  

En expert ska bygga och designa banan och så ska familjer med sina barn kunna göra detta 

som en häftig aktivitet så den hoppas vi väldigt mycket på och ja jag skulle vilja ha fler av den 

typen av etableringar för att man ska kunna uppleva Småland på ett annat sätt och den 

kommer ju verkligen att göra det. Du kommer få vara i naturen, du kommer få en utsikt och 

kunna njuta utav den här, ha en helt annan vinkel, än ifrån landbacken som du är van att se 

den. Det är fräckt! Och samtidigt tillföra en ny aktivitet som kommer dra folk. Och de har 

gjort helt rätt. De har tittat var ska vi lägga den, var har vi strömningarna av folk, var passerar 

de för att man ska kunna fånga upp så många som möjligt då.  

Helene: Vad anser du att platsmarknadsföringen ska innehålla?  

Stävmo: Det är en väldigt bra fråga. Jag tycker att grejen är, vi måste bestämma oss för vad 

som är våra spjutspetsar, speciellt inom de olika teman. Det är som Swedish Lapland de har ju 

bestämt sig för att Ishotellet är deras flaggskepp som de för fram i alla lägen och det spiller 

över på alla andra. Och så skulle jag egentligen också vilja ha någonting men jag tror inte att 

vi har något som är så starkt att vi kan använda bara det. Vi kan inte bara använda Astrid 

Lindgrens Värld även om det är mest känt, för det riktar sig bara till en viss målgrupp. 

Ishotellet riktar sig till en större målgrupp, du kan konferera, du kan va turist och det är många 

olika saker, äventyr och såhär. Därför måste vi hitta ett par saker, och det här är så känsligt 

eftersom vi är olika län, vad ska vi våga lyfta fram, vad säger alla andra? Det kommer bli 

ramaskrik hur man än gör i detta, men vi måste det. Man måste ändå lyfta fram för annars blir 

det så otydligt och det är det, vi måste ha våran dalahäst här någonstans, var är våran 

dalahäst? Vad för vi fram för någonting? Kosta Boda Art Hotell är ju något som vi ofta lyfter 

fram i såna sammanhang faktiskt och som också har en internationell prägel, det är unikt i 

såna sammanhang.  

Vi tror att Ishotellet är det enda Ishotellet som finns, men jag var i Norge för ett par år sedan 

och de har också ishotell fast de kallades Snöhotellen då för jag tror att Ishotellet är 

varumärkesskyddat. Men de besökarna som kommer dit, till Nordnorge de vet inte att det 

finns ett ishotell i Sverige. De tittar ju på det här och tänker ååå här ska vi sova ikväll. Sverige 

har varit sämre på att marknadsföra ishotell ändå tycker jag. Norge har varit mycket duktiga 

på norrskenet och sina ishotell. De har lyckats föra ut det på ett helt annat sätt, framförallt 

norrskenet. Sverige har varit jätte dåliga på det, vi tycker det själva men utanför landet är vi 

inte lika duktiga på det som vi tror. Ishotellet här i Sverige är mycket bättre, de i Norge har 

inte alls samma standard, men det vet inte de som är där så de är ju nöjda ändå. Och då måste 

vi ju föra fram att vi har en mycket bättre produkt.  

Där måste vi våga definiera det, det har vi inte gjort än, vi är lite för fega. Vi måste sätta ner 

foten och det är ju jätte känsligt. Framförallt eftersom vi är tre län. För ett län, en region är det 

lättare att plocka fram, nu handlar det ju om jaha ska vi lyfta fram någonting i Kronobergs län, 

men vi vill ju ha en symbol i Kalmar län. Så fort man börjar kompromissa blir det utslätat. 

Det är inte lätt, det har vi ju märkt när vi jobbat med det här. Vi har försökt list inom 
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Kronoberg, vad som skulle lyftas fram. Det är en svår grej. Men jag tror på det, att ju mer man 

vågar spetsa in sig på en viss grej, desto bättre blir det. Ju mer vi kan fokusera på någon grej 

ju längre kommer det nå.  

Helene: Hur kommer budskapet att skilja sig till de olika målgrupperna? 

Stävmo: Vi kommer på den nya webbsiten att bygga utifrån teman, men vi har andra 

ingångar. Vi har geografiska ingångar och tema ingång och den enda målgruppen vi 

egentligen för fram är den som utgör ett tema: Barn och Familj. Därför att vi har konstaterat 

att det är vår största och därför har den fått ett tema. Sen kan man tycka att det är en konstig 

motivering. Barn och Familj går ju även in i Natur och Upplevelser och i annat. Men vi har 

valt, för att man ska hitta lätt och jag tror så kommer de ha en för konferensgäster för de 

måste vi särskilja så pass mycket, så att de hittar sina paket och allt vi ska marknadsföra. Sen 

kommer de andra få plocka in sitt under de olika teman. Men barn och familj är vår absolut 

största målgrupp, det är det vi har. Man kommer hit för att umgås, man kommer hit för att 

göra saker tillsammans med barnen och det är det vi måste fylla vårt innehåll med detta då. Vi 

saknar inomhusaktiviteter när vädret är dåligt. Väldigt få ställen där man kan göra saker 

inomhus. Lekland har vi ju lite mindre, men vad gör en tonåring när man är här.  

En tanke när vi spånade var att det skulle pipa till i telefonen med ett meddelande som säger 

”Du har nu kommit till Småland, här ät taxan”. Nämen vad är det här har vi kommit in i 

småland. Det tycker jag skulle va så himla roligt, men jag vet inte om det skulle funka. Det 

hade varit väldigt roligt att om man hade passerat en grens, att vad hände nu. Att spinna på det 

här. Såna grejer hade jag tyckt va lite roligt, men så ska vi ju skylta upp och sådär vid 

stationerna så man vet vad man hamnat, men det är ett jätte jobb.  
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Kvalitativ intervju 

Intervjuobjekt: Elisabeth Eriksson 

Inspelningstid: 44 min 

Datum: 2012-12-05 

       

Eriksson: De kommer att sköta det tillsammans med oss, men det är de som har ansvaret för 

att ta fram en struktur och marknadsföringsplan för att föra ut varumärkesplattformen som är 

styrdokumentet. 

Helene: Den har ni försökt implementera? 

Eriksson: Ja, den är ju framtagen och nu har vi tagit fram det grafiska uttrycket för den då. 

Hanna: Frimärke? 

Eriksson: Ja, det är ju en logotyp, men även en symbol för att man ska kunna skapa sitt eget. 

Så alla kan få plats under själva ramen. Idag har vi över 55 000 olika kombinationer. 

Helene: För ni statistik på det där? 

Eriksson: Ja, byrån som har tagit fram det här titta på besökare, hur många som har laddat ner 

och som skapar sina egna. Så även om det är samma så blir det även flera olika varianter, då 

man kan välja olika typsnitt, färger och bilder. 

Hanna: Skulle du vilja berätta lite om vem du är och din roll på Partnerskap Småland? 

Eriksson: Jag heter Elisabeth Eriksson och har jobbat med det här sedan juni 2011, då jag 

kom på plats. Projektet sträcker sig från 2011- 2013, med att vi har fått förlängning till och 

med juni 2014, eftersom jag kom in senare med, så är det bra eftersom marknadsföringen 

börjar 2013, så är det bra om vi får hela det året och in efter sommaren då i 2014. Det blir lite 

mer kraft i det då.  

Jag är smålänning och kommer från Värnamo. Jag har jobbat med lite allt möjligt men har 

utbildat mig på turismprogrammet i Kalmar och sedan hamnade jag på Sveriges turistråd, idag 

Visit Sweden genom stipendium. Sen hamnade jag där i några år och sedan i Köpenhamn och 

Stockholm i några år. Sen har jag även jobbat inom hotell och ekonomi tills jag fick den här 

tjänsten.  

Vi står på tre ben i projektet, ett att ena Småland under ett varumärke. Detta är ett 

evighetsarbete, men det är viktigt att skilja på vad projektet gör och sen vad de ordinarie 

verksamheterna gör. De tre verksamheterna som står bakom smålandprojektet är; Smålands 

turism här, Destination Småland i Kronoberg och Kalmar Regionförbund. Sen ägs det av 

Regionförbundet i Jönköpings län som är den juridiska parten som skriver under allting, gör 

ansökningar och hanterar pengar. Men det är ju en operativ ledning som består av det här, en 

från varje län. Det är mycket som händer i projektet som spills ner i organisationen. Vad ska 

hända, vem ska ta hand om varumärket Småland efter projektet? 

Men för projektets del, så har vi tagit fram en varumärkesplattform och ett grafiskt uttryck för 

det. Så den delen kan man säga är färdig. Sen ska det implementeras nu och det ligger på de 
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ordinarie verksamheterna. Alltså, jobbet att utveckla, skapa nätverk. Det ingår liksom inte i 

projektet. 

Sen har vi en del som är marknadsföring och kommunikation av varumärket och där har vi 

upphandlat, vilket tar tid och är viktigt, och en väldig process hur man hanterar pengar. Där 

har vi nu upphandlar om två stycken byråer som ska ta hand om det här varumärket. En för 

Sverige; Grand Public från Jönköping och en för våra utlandsmarknader; Hill marketing. Hill 

marketing har även tagit fram vårt varumärke, den grafiska profilen. De fick tävla om detta 

och då vann de.  

Ett ben till är Kvalitet- och hållbarhetssäkringen och där har vi en annan projektledare, 

konsult; Johan Delfalk, även han är upphandlad som jobbar med den delen. Det är ett projekt 

som ägs av Väst svenska turistrådet, där Tillväxtverket och lite andra har gått in och stödjer 

med pengar för man vill ta fram en modell för att både Kvalitet- och hållbarhetssäkra alla 

företag inom besöksnäringen. Det är alltså inget hotell och camping- klassningssystem utan 

tittar på alla typer; upplevelseföretag, aktivitetsföretag, kiosker, hotell, flyg med flera. Detta 

finns inte idag, utan vi har tittat på andra länder såsom Nya Zeeland och Skottland. Skottland 

har ett kvalitetssäkringssystem som man har plockat hit. Det har varit skottar här och testat då, 

för vi har inte utbildat än i Sverige. Sen finns det ett hållbarhetssystem i Stor Britannien, som 

vi också tagit hit. Dessa två ska nu bli ett för svenska måtten. 

Planen är att detta ska bli nationellt och det ska bildas en organisation eller ett företag som 

driver detta arbetet, neutralt. Där alla företag får vara medlemmar om man betalar 

medlemsavgift och då vara med och kvalitetssäkra. Det är jättespännande och företagen älskar 

detta. Det är även affärsutveckling i detta och det är inga pekpinnar, utan man tittar på vad har 

ni och hur bra är ni på det ni har. Många tips och råd, men det kostar pengar att vara med det. 

Småland är en pilotregion och därför ligger det inom detta projekt. Målsättningen är att det 

ska bli nationellt, om ett par år eller nått. 

Helene: Vi är intresserade av platsmarknadsföring och hur sinnesstimuli kan användas i det. 

Platsmarknadsföring med dina egna åsikter. Hur anser du att varumärket Småland ska 

kommuniceras? 

Eriksson: Ja, det är nästan omöjligt att svara på den, då vi nu har en byrå som ska ta fram 

detta och kan göras på många olika sätt. Vi har en varumärkesplattform och den ska ligga till 

grund och där har vi våra teman och nu har vi fått en tagline, alltså Sverige på riktigt, Sweden 

for real. Hur det ska se ut är svårt, men vi vill ju vara som våra värden, nyskapande, 

berikande, lekfulla och jordnära. Exakt hur det kommer att se ut vet inte jag. Men Sverige är 

ganska spännande då de flesta av Sveriges anläggningar eller destinationer har skött det 

själva. Så det är lite nytt begrepp att gå ihop och göra detta för Sverige. Så det är det ingen 

som har en direkt erfarenhet på det sättet, så vi kommer att jobba mycket med de nya 

medierna och man jobbar likasom den vägen där då. Utlandet har vi Tyskland, Danmark och 

Nederländerna som de tre största.  

Vi har en begränsad budget, lite drygt åtta miljoner för marknadsföring som ska delas på de 

här två. Det har vi inte heller bestämt än hur stor ska potten vara då. Men det är inte mycket 

när man pratar om tre utlandsmarknader, så det gäller ju här att vara smålänning, vara fiffig 

och få fram bra metoder. Men hur det kan jag inte riktigt säga det, men det blir säkert en del 

sociala medier, print, events, partnerskap.  

Hanna: Vilket budskap tänker du ska förmedlas? 
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Eriksson: Det är dels våra kärnvärden, som alltid ska finnas med i vårt allt vi gör och vårt 

bemötande och det är ett väldigt bra styrdokument, varumärkesplattformen. Sen är det Sverige 

på riktigt utifrån de sex tema vi jobbar efter. Så det kan man säga är det huvudbudskapet, men 

vi riktar ju oss även till de målgrupper som står i varumärkesplattformen, med WHOPs, 

barnfamiljer, aktiva, och naturen har ju en stor del. 

Helene: Då kommer vi in på vår nästa fråga. Kommer ni att skilja på budskapet till de olika 

målgrupperna? 

Eriksson: Ja, det blir det ju för budskapet anpassas ju efter dels teman, vilka man pratar med 

och vilket media man pratar. Själva kommunikationskonceptet kommer ju också ändras lite 

grann, men det stora är ju, Sverige på riktigt, det är grunden i detta. Det är intressant att man 

måste anpassa sig efter varje marknad, men Småland står ju för sitt varumärke och det 

varumärket innefattar vissa saker och det kommer alltid att kommuniceras. Sen kommer man 

att trycka på mer och mindre på vissa saker, beroende på målgruppernas skillnader.  

Hanna: Vad är det för tanke bakom linen; Sverige på riktigt? 

Eriksson: Om man tittar på Visit Swedens bildkollage av Sverige består av, så hittar man 

nästan allting inom Smålands ramar. Vi har ju mycket i Småland som finns i hela Sverige. Vi 

har kanske inte kanske inte de jätteskidbackarna, men vi har det. Vi har kust, skärgård, vilket 

inte är alltför vanligt i världen, vi har brukslandskap, skog, öppna landskap. I Tyskland 

anammas detta, där man säger att Småland har det mesta. Vi har mycket av det som finns i 

övriga Sverige, men har kanske inte de starka karaktärerna som exempelvis Norrland har, men 

vi har en vildmark som kanske mer kan uppfattas som lagom. Det är väldigt mycket Sverige i 

Småland.   

Helene: Vår fokus är hur ni ska nå nya besökare. Hur ska er platsmarknadsföring nå 

potentiella besökare? 

Eriksson: Det är det vi håller på att ta fram nu. Hur når vi vår målgrupp på absolut bästa sätt? 

Sen är jag inte så säker på att vi kommer att skaffa nya, utan jag tror att det kommer att vara 

många som redan är här och redan har en viss kännedom. Samtidigt har vi vissa mål i 

projektet, att vi ska öka kännedomen och kunskapen om Småland, men det är väldigt dyrt att 

få hit nya kunder. Det kommer kanske bli nya kunder inom de segmenten som kanske tidigare 

har bearbetats. Nu går man ihop, det blir en styrka och kraft i det som kanske tidigare inte 

gjort. Men hur kan jag inte säga.  

Hanna: Vad anser du är Smålands attraktionskraft? 

Eriksson: Det är mångfalden! Det finns så mycket här. Innan kanske Småland mer ha 

associerats till skog och sjöar, men så har vi en kust och skärgård. Jag skulle vilja säga att det 

finns lite för var och en, att det är väldigt brett och måmgfald.  

Helene: Vi pratade igår med Lena Stävmo och jämförde Småland med Dalarna. När man hör 

Dalarna så poppar Dalahästen upp. Vad anser du skulle kunna vara vår dalahäst vara? 

Eriksson: Glaset! Pippi, men även älg pga. av skogen, polkagris. Det beror på vem man 

frågar, vilken marknad.  

Helene: Du nämnder glaset och Lena Stävmo nämnde Design som första handsval, så det är 

ganska lika.  
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Eriksson: Design tänker man på, men kanske glaset först. Glasriket. Det är många olika 

saker, men om man frågar en tysk till exempel så är det mycket Astrid Lindgrens värld, som 

är jättekänd. Danskar, skog och vildmark.  

Helene: Vi diskuterade mycket problematiken med att välja en eller två symboler/attraktioner 

för att det faktiskt ska bli en styrka. Det är så olika län och de vill ha sin sak, såsom glasriket, 

polkagrisen, Pippi. 

Eriksson: Om man tittar på frimärket, så är det inte Småland, inte småländskt. Det kom lite 

från tanken med utvandringen och breven hem, och färgerna kommer från våra länsvapen, så 

det fanns en tanke i det också. Egentligen ska vi nog inte säga att vi har en symbol, för just 

med vårt varumärke vill vi säga; Vad är ditt Småland? Allas Småland är ju lika viktig. Det 

kanske är mer mångfalden då som är Småland. Men säger man Småland, så får folk en bild, 

beroende på om du frågar en dansk eller en svensk. IKEA?  

Hanna: Vilken bild önskar ni människor ska få av Småland? 

Eriksson: Ja det är ju utifrån de värden, att man ska tänka att det är Sverige på riktigt. Att 

man bli bemött på en berikande och lekfullt sätt, att vi är jordnära och nyskapande. Det är ju 

de värden som ska kommuniceras. Det är väldigt skönt att ha strategier och en 

varumärkesplattfrom, för det gör det väldigt tydligt att följa och då har man en slags 

startpunkt, då man kan se till, Har vi gjort det? Har vi lyckats med det? De turister som 

kommer hit ska känna att det här är den naturliga lekplatsen, att man får komma hit och får 

vara aktiv, och ändå kan det ge något tillbaka. Om man inte kan leverera det när kunden 

kommer så har vi inte lyckats.  

Helene: Vi har ju diskuterat kärnvärdena, men vi undrar vad Smålands varumärkes identitet 

är och dess karaktär? 

Eriksson: Ja, vi har ju ett varumärkeslöfte, att vi ska leverera berikande och lekfulla 

upplevelser och möten, och utifrån våra kärnvärden. Det jag kan säga det som kännetecknar är 

våra kärnvärden, som är vårt DNA. Det är kittet som håller ihop allt. Det är det enda vi 

behöver bry oss om och tänka på och det blir ju ganska enkelt. Någon kan ju även säga att, ja 

men Småland är ju även roligt. Ja, det kanske är roligt på ett berikande sätt eller ett lekfullt 

sätt. Det finns ju många ord som beskriver samma sak, och dessa ord är ju egentligen en 

sammanfattning. 

Helene: Vi har även pratat om personer, budskapsbärare och ambassadörer. Vilka skulle du 

säga är det för Småland? 

Eriksson: Någon som är det redan är naturligtvis IKEA, Astrid Lindgren och hennes 

berättelser och sagor. 

Hanna: Är det några du tänker man kan lyfta fram ännu mer? 

Eriksson: Ja, det finns ju för alla generationer. Dels så har vi alla artister, författare , Linné, 

mycket historiskt. Det tror jag vi behöver bli bättre på. Vi pratar mycket om profilbärare. Det 

gäller att få fram de som står för detta på något sätt då.  

Hanna: Våra fokusgrupper plockade fram många sport- och idrottsmän, just med hockey och 

tennis.  

Eriksson: Ja det finns många där; HV71, Kalmar FF, även om det blir väldigt lokalt då, men 

det är ändå viktigt. Ambassadörer är vi alla så det är viktigt. På en av mina utlandstjänster fick 
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jag mig snabbt tillsagt att jag aldrig skulle glömma att jag i alla lägen är ambassadör för 

Sverige, inte bara på jobbet. När jag möter någon och jag pratar med min dialekt, ja då är jag 

smålänning. Omedvetet kopplar man det.  

Helene: Har ni någon tanke med att få artister och idrottsmän till att aktivt vara mer 

ambassadörer? 

Eriksson: Inte nu, men det är viktiga saker. Jag vet att projektet försöker få in mer större 

evenemang. Där är musik och idrottsevenemang en stor bit, som generar jättemycket pengar, 

och möten och konferenser. Men inom besöksnäringen så lever de lite mer sitt eget liv. De har 

varit duktigare på att arbeta mer proffsigt och så ser de inte likadana ut. De stora drakarna 

såsom Elmia och de stora arenorna de är ju redan igång och är otroligt viktiga, få hit 

idrottsförbund och föreningsliv. Det finns mycket att göra där. Småland är stort och de ligger 

ett stort jobb som sätts igång i det här arbetet som ligger på de här tre organisationer att 

förvalta. Ambassadörer är inget vi arbetar med nu, men kan väl tänka mig att vi gör det i 

framtiden.  

Helene: Den bild ni beskriver om Småland i plattformen, hur mycket tror du att den stämmer 

överens med invånarna själva i Småland? Vi är många och olika. 

Eriksson: Jo, det varierar någon olika beroende på var man bor. I arbetet med varumärket 

hade vi med många olika människor från olika ställen i Småland. Det är olika när man frågar 

dem exempelvis; Var kommer du ifrån? Ja, från Torsås. Var ligger det? Nära Kalmar. Men de 

säger aldrig Småland. Kusten har länge haft det svårt att identifiera sig med Småland men nu 

börjar Västervik och Oskarshamn känna av värdet i detta. Men någonstans så känner man igen 

sig som smålänning, för det är också intressant för det är ju inte bara Småland utan även 

smålänningen. Hur är en västmanlänning? Säger man smålänning, skåning eller en 

göteborgare får man direkt fram mentala bilder. Småland är även en person.  

Helene: Vår fokusgrupp benämnde smålänningen för ”snåla smålänningar”, eftertänksamma, 

och lite gnälliga. 

Eriksson: Ja, vi ska inte vara så märkvärdiga, utan jordnära. Vi slår oss inte för bröstet. 

Helene: Det här med gnälligheten tänker jag går ihop med envisheten. I gör det själva. 

Eriksson: Ja, vi är ju våra bästa drängar. Vi ger oss inte. Snålheten har mer blivit ett begrepp, 

man säger snål, men vi är nog mer kluriga då.”Hittepåiga”, vänder och vrider på säker och 

ting och det behöver inte vara så storslaget, utan att man sitter och pillar med något i sin 

källare och fixar. Vi upplevs också att vi är tråkiga, som vi sett i en undersökning, som vi nu 

försöker förflytta lite. Det viktigaste är att vi själva som smålänningar börjar bli stolta för vem 

vi är. Är vi inte kan vi inte heller begära att vi ska uppfattas så.  

Helene: Vår uppsats anammar även emotionell påverkan. Ni nämner i varumärkesplattformen 

och att förmedla ett känslomässigt budskap. Vilka känslor tror du ska komma upp i samband 

med Småland? 

Eriksson: Om man tittar på våra kärnvärden, så tänker man glädje, eftertänksamhet. Det här 

med berikade. Vi vill inte ha att man kommer hit och bara står och tar emot, men vill att det 

ska ge någonting tillbaka. At man ska få en slags ro och glädje, någonting positivt tror jag är 

viktigt. Det ligger mycket i lekfullhet och berikande. Jordnära är någon yngre kan ha svårare 

med, men jordnära och nyskapande hänger ihop. Jordnära är anledningen till att vi kan vara 
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nyskapande. Mer eftertänksamhet, och inte det här med flashigt och trendigt, men vi har ändå 

vår design, men den händer inte ad hoc, utan det finns en tanke bakom. Men glädje och lust.  

Helene: Känslor är mycket individuellt. Hur tror du att detta känslomässiga budskap ska 

skapas?  

Eriksson: Allting mottas och uppfattas individuellt, det är unikt för varje människa. 

Exempelvis med en kampanj, då man säger att det här är vår intention, för det är nog viktigt 

att ha en intention men de här känslorna vill vi skapa. Sen kan kanske någon till och med bli 

förbannad. Det viktigaste är ändå när gästerna kommer hit, att det är då man får en god 

upplevelse och en positiv känsla. Det är nästan det viktigaste, men reklamen och 

marknadsföringen skapar kanske mer intresse och nyfikenhet av att komma hit. Sen när an väl 

är på plats så måste man få den berikande känslan, det här var bra för oss. Så mycket omsätts 

på plats, det är liksom grejen med turism. Det är allt ifrån det man ser, hör eller får tanken 

ifrån att man ska åka just dit, hela processen och även när man kommer hem och efteråt då, 

om det är någon uppföljning. Det är en stor process och där har vi mycket att lära oss i 

Sverige.  

Helene: Vår uppsats tar även upp sinnesstimuli. 

Eriksson: Ja, det är mycket intressant och något vi inte har pratat om här. Läste om detta i en 

artikel men inom en annan bransch, där de kopplat på doften, och det är ju så rätt. Öga, öron, 

lukta, pratar. Vad har Småland för doft? 

Helene: Ja, det frågade vi våra fokusgrupper och de sa blött och dy, men med en positiv 

klang. 

Eriksson: Ja, mossa.  

Helene: Vi diskuterade även dialekten, hur viktig den är. 

Eriksson: Ja, nu när vi tog fram inspirationsfilmen för vårt varumärke. Vad ska ha för röst? 

Då ville vi ha Villnius, gamla historieberättaren, med sagoröst. Men ha man en känd, såsom 

Alice Bha, som jag tycker har en trevlig småländska, men händer det personen någonting. 

Exempelvis i någon rubrik så förknippar man det med detta. Men det var ju helt klart att vi 

vill ha en småländsk röst. Hur skulle det låta om vi skulle ha Jerry Williams röst.  

Helene: Vi ska analysera hemsidan mittsmaland.se, och där exempelvis färgerna. 

Eriksson: Det ska ligga på hemsidan var färgerna är hämtade. Färgerna är hämtade från 

landkapsfärgerna, den röda, gul och blå, och det blev en nyans av det. Den röda färgen är det 

officiella Småland. När vi jobbar med de tre länen, hela Småland, då har vi ett tomt frimärke 

med röd färg. Det är tomt för att det ska innefatta allt.  

Hanna: Vad är den röda färgen? 

Eriksson: Ja, det kommer nog från att vi känner att det är mer hela Småland, med lingon, 

röda stugor. Ja, den känns mer rätt, än grön exempelvis. Grön kan ju vara så mycket annat, 

och blått kan vara vatten. Det är därmed den röda färgen som vi använder när det står för hela 

Småland.  

Helene: Tror du att ska kunna använda sig mer av sinnesstimuli i platsmarknadsföring? 
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Eriksson: Ja, personligen tycker jag att det är jättespännande! Ju mer som kickar igång 

hjärnan, det som inte är de vanliga tankebanorna, utan kör igång på andra… Jag vet ju hur det 

luktade när man kom hem till min farmor och det luktade hennes tvål. Det får ju mig att blir 

otroligt känslomässig. Kan man spela på de strängarna har man ju mycket mer att hämta. Det 

ger ju även en rikare upplevelse. Du får ju mer känslor, än ett ord, då det betyder någonting. 

Helene: Ja tänk om man kunde få barnen som besöker Astrid Lindgrens värld att komma ihåg 

den doften, som sedan i vuxen ålder gynnas till återbesök till Småland. 

Eriksson: Ja, vad luktar Emil. Ja många tänker kanske blåbärssoppa, palt, ladugård, 

snickerboa och eneträd doft eller vad han nu täljer i. Många tror ju att det ska vara isterband 

och ostkaka, men det är så olika. Men många tänker nog lingon och röda tuvor.  

Hanna: Vad tycker du Småland smakar? 

Eriksson: Småland för mig, jag tänker på det fattiga. Typ stekt fläsk, potatis. Även om jag 

kanske inte äter de så, så tänker jag på det svåra de hade det, såsom Rasken. Lite rökt, för att 

bevara det, men även rotfrukter, men kanske lite jordsmak. Ja jordsmak tycker jag nog. Ja det 

här är spännande, man tänker Göteborg och fisksmak.  

Hanna: Tror du att man skulle kunna införliva detta i varumärket Småland? På webben kan 

man ju använda sig av det visuella och auditiva bland annat.  

Eriksson: Ja, man kan ju använda det som teasers i sin marknadsföring som så. Man kan göra 

tävlingar om det. Hur tycker du Småland smakar? Man kan ju visa det visuellt. Det går att 

göra det på många olika sätt. Man kan ju även använda det i sitt språk. Beskriva smaker och 

dofter, såsom i naturen. Det är nog viktigt även när man kommer hit, att man använder alla 

sina sinnen.  

Helene: Känselsinnet går ihop både med det fysiska och de mentala. Exempelvis så kommer 

man ihåg hur något känns och då upplever det genom synen. På mittsmalan.se har ni 

träplankor som bakgrund och detta kände vi går ihop med Småland med dess träindustri och 

Södra.  

Eriksson: Ja, det är också intressant det där för många tycker, Vad är det moderna Småland. 

Allt det där är ju så tråkigt och töntigt. Hur skulle de bli om man har en döflashig hemsida och 

allt var så där tipp-topp. Skulle man identifiera det med Småland? Vi har fått höra att det är en 

töntig bild, och varför inte ha det mer modernt? Men vi har ju designen, med allt från gammal 

design till moderna, ja lite stillöst, men det som ändå återkommer är att inget hastas. Det 

håller, då vi inte gör några ad hoc lösningar.  

Det är intressant att höra just, den här nya. Vi hade ju bara tre kärnvärden från början, men när 

de yngre kom med in i bilden, en referensgrupp från Linnéuniverstetet, så kom nyskapande 

till. Det här entreprenörskapandet och utvecklingen och därifrån kom nyskapandet.  

Helene: Vi ha varit inne och snuddat på mycket här nu men är det något du känner du tänker 

kring sinnena? 

Eriksson: Ja, det är väl det här med story telling och just sinnesmarknadsföring och hur man 

får in det sin platsmarknadsföring. Jag tycker ju detta är otroligt intressant. 

Helene: Ja, vi har inte funnit koppling än, och de teorier vi funnit handlar mest om att kunden 

måste vara på plats. 
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Eriksson: Ja, hur kan man få kunden att uppleva, eller ja egentligen skapa sig själv en bild, 

för det kan man ju även om man inte befinner sig där. Bara man kan tala till det på något sätt.  

Hanna: Ja, och när de faktiskt kommer hit måste de uppleva det igen. 

Helene: Ja, man får ju inte ge någon skev bild. 

Eriksson: Ja, man måste alltid vara sann ditt varumärke och dina värden. Därför är det så 

viktigt att man är sina värden, annars blir en jättebesvikelse. Här kommer det här med 

Kvalitets- och hållbarhet, som en slags kvalitetsstämpel; Är vi det? De går hand i hand. Därtill 

ligger sagoberättandet, ja story telling nära oss i Småland och Ljungby är väldigt bra på det. 

Hanna: När vi pratade Småland och känslor med våra fokusgrupper var det många som hade 

det svårt att ta på det, just för att det är så spretigt. Det är svårt att ta på det. De hade en känsla 

för Jönköping och en för Växjö och så vidare. 

Eriksson: Det är ju sina gränser bara det. Man får ju inte tappa bort kusten, men visst är det 

så. Återigen, det finns ju allt här.  

Hanna: Ja det var ingen som tog upp något om kusten. 

Helene: Ja, nej utan mest om sjöar.  

Eriksson: Ja, kusten med skärgårdar är ju fantastiskt, och det finns inte många, men vi har en.  
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Kvalitativ intervju 

Intervjuobjekt: Maria Lindén 

Inspelningstid: 36 min 

Datum: 2012-12-14 

       

Helene: Vill du berätta lite kort om vem du är, vad du gör och din position på Destination 

Jönköping? 

Lindén: Jag sitter som Marknadskoordinator och projektledare, så jag gör jag allt och 

ingenting. Mycket skriva på webben, mycket projektledning och eventfixande och vi stöttar 

alla andra avdelningar här med marknadshjälpen, med annonsering, profilmaterial och 

pressmeddelanden och så där. Sen jobbar vi med en hel del egna projekt som vi är helt 

drivande i, såsom Jönköpingsgalan och sådana saker.  

Helene: Hur arbetar ni med platsmarknadsföring för att attrahera hit besökare? 

Lindén: Oj, det är jättesvår fråga. Vilka sorts besökare menar du? 

Helene: Ja, svenska såväl som utländska. 

Lindén. Jag kan inte svara så mycket för turister. Det jag vi inte så mycket med egentligen. 

Jag vet inte hur de jobbar i vardagen med att attrahera nya, men vi jobbar med att ta fram en 

bra besöksguide med kartor för våra turister som kommer hit, men då är de redan på plats. Så 

detta distribueras till alla turistbyråer i Sverige, men även Tyskland. Så jobbar vi mycket med 

gruppförsäljning av aktiviteter, paketering av vår region. Men mer än så i detaljer kan jag inte 

gå in på.  

Helene: Nej, förstår. Ni har även en hemsida och den kan turister besöka. Vad försöker ni 

förmedla där? 

Lindén: Det är en ren bild av vad som händer i Jönköping, så där har vi ett mycket brett 

perspektiv. Vi pratar om besöksmål för turister, evenemang som är mer för Jönköpingsbon, 

och så även mässor som är för våra affärsresenärer. Så där har vi hela vår organisation 

egentligen. Det som är kanske mest för turister är nog våra aktiviteter som finns listade, med 

allt från Dockskåpsmuseet i Hulukvarn till att boka hundsläde med mera. Ja det listar för att 

göra det så enkelt som möjligt för besökaren att hitta allt på samma ställe. Men vi är rätt 

dåliga på den engelska varianten. Där har vi inte kommit så längt, mycket på grund av 

resurser, men det är någonting vi önskar göra bättre.  

Helene: Vad tror du att platsmarknadsföring ska innehålla för att du ska bli lockad till ett 

besök? 

Lindén: Det måste vara genuint och äkta! Jag tror inte att den viktigaste 

platsmarknadsföringen kommer från oss, utan det är människorna som bor här. De är de 

absolut de bästa varumärkesbärarna och varumärkesspridarna. Där om de inte pratar om en 

positiv bild, så spelar det ingen roll vad vi sitter och säger här. Så jag tror att det allra 

viktigaste är att man börjar inifrån, att man har en riktig förankring om vad människor faktiskt 

tycker om platsen. Vi som jobbar med platsmarknadsföring, nu när vi håller på att ta fram vår 

nya profil för hur Jönköping ska marknadsföras, så hade vi kunnat sätta oss ned och bara 
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bestämma vad vi tycker att staden ska vara. Det är ju frågan om hur väl det hade slagit ut. 

Istället tror vi att det är mycket mer värt att lägga tiden på att faktiskt åka ut och prata med 

människor och fråga och fundera och bolla tillsammans och verkligen lyssna in: Vad är vår 

stad? Det är ju inte vi på Destination Jönköping som äger platsvarumärket, utan det är alla 

som bor, jobbar, reser hit och pluggar här som äger det. Ja, alla tillsammans. 

Helene: Hur går det till när ni pratar med invånarna? 

Lindén: Just med det här projektet, jobbet med att ta fram en ny varumärkesplattform, så har 

det skett under väldigt ordnade former. Vi har styrt upp workshops med studenter, 

företagarfolk och politiker. Vi har varit ute och pratat med föreningar. Vi har i princip bjudit 

in oss själva till allt från Smålandsidrotten, fotbollsklubbar, PRO-klubbar eller en kyrka. Då 

kommer vi och bara berättar och presenterar vad vi håller på med, visar lite vad vi har kommit 

fram till och försöker känna av om det stämmer. Tycker ni att det är så här att bo i Jönköping? 

Tycker ni att det här är våra styrkor? Eller finns det något annat ni ser? Det handlar egentligen 

om att ut och prata med folk. 

Helene: Så ni undersöker om bilden som ni har överensstämmer med bilden som invånarna 

har? 

Lindén: Ja, så är det. 

Helene: Emotionell påverkan i platsmarknadsföring. Hur tror du att ett känslomässigt 

budskap kan skapas?  

Lindén: Jag tror att de framförallt skapas ur en befintlig relation. Tittar jag på en platt annons, 

säg med vanliga konkreta argument till varför man ska flytta dit, säg Örebro. Det skulle inte 

beröra mig på någon plats, men däremot skulle min bästa kompis som bor i Västerås vara på 

mig och berättar hur fantastisk stan är. Det är trevligt uteliv, bra restauranger och trevliga 

människor så har det en helt annan inverkan på min bild, för jag lyssnar på människor jag litar 

på. Jag frågar hellre människor som är genuint intresserad för då tror jag att jag får ett genuint 

svar. Jag tror att det ligger så mycket i själva relationen. 

Så som vi gjorde i ”Vi saknar dig” –kampanjen. För att komma åt de här som vi vill ska flytta 

hit, så drog vi nytta av de människor som finns här och som har en personlig relation till de 

här. Så genom det får vi trovärdighet, för då har ju deras person som säkerställer, okej om det 

är min syster som har tipsat om det här om att jag ska komma hem. Istället för att vi: Hej 

radom person, det är Jönköping här. Ska du inte ta och flytta hem? För här är allting så himla 

bra.  

Men däremot: Hej, Jönköping här, din syster Marie har sagt att du borde flytta hem igen för 

hon skulle vilja gå på Piren med dig. Det tror jag har en helt annan trovärdighet.  

Helene: Så det är både relationen och en budbärare som utgör detta? 

Lindén: Ja, det handlar om att paketera budskapet på ett sätt som är tilltalande, ja roligt eller 

känslosamt. Kreativitet och humor tror jag är jätteviktigt. Vi vill ju skapa de här bilderna av 

Jönköping, så dels paketera budskapet som tilltalar personen och dels att det finns en relation 

från början. När vi försöker attrahera nya invånare hit så ju inte vi på vem som helst utan vi 

börjar med de lägst-hängande frukterna. Ja, det är de som har en relation hit, de kanske har 

pluggat här, familj, växt upp här. Det är mycket lättare att sälja in någonting till någon… även 

om någon inte har en positiv bild så är det lättare att vända den, än att få någon som inte har 

en koppling hit alls, för då är det så himla mycket som måste falla på plats.  
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Helene: Hur viktigt tror du att associationer är till en plats? 

Lindén: Det tror jag är jätteviktigt. Ser jag till mig själv så spelar det inte så stor roll från var 

ifrån associationerna kommer, däremot om de positiva eller negativa. Om vi pratar 

platsmarknadsföring, så Helsingborg känner jag spontant att, åh dit skulle jag vilja åka på 

weekend. Det ligger vid vattnet, jag gillar dialekten, jag tycket folk är öppna och trevliga. Om 

jag jämför detta med Norrköping, så känner jag där ingenting. Jag vet ingenting om stan, visst 

har hört lite grann positivt, men ändå känner jag så där, Nej. Jag vet inte var ifrån de här 

associationerna kommer. 

Helene: Ja, och på något sätt har de ju skapats, och det är min nästa fråga. 

Lindén: Jag tror att det kan vara i det lilla, lilla. En kompis kan ha berättat och berättat om 

hennes fantastiska romantisk weekend hon haft där med sin pojkvän. Och jag själv kanske har 

åkt förbi Norrköping med en buss och det regnade när bussen stannade och det var bara 

skittråkigt. Jag kunde likaväl åka vidare till Stockholm. Det kan vara så enkla saker som gör 

det. 

Helene: Tror du att associationer kan skapas i platsmarknadsföring? 

Lindén: Jag tror inte att man kan bygga helt nya bara genom en kampanj eller liknande, men 

jag tror att det kan vara en kampanj i sig. Säg att en stad går ut med en superrolig kampanj, 

jag som jobbar med det här blir ju lite skadad och tittar på andra kampanjer, så där tror jag att 

man kan så ett frö. Säg att Norrköping skulle gå ut med en superrolig och kreativ kampanj, så 

sänder ju det i säg en viktig signal, som säger att de här är beredda att göra något för att få 

mig att titta dit. Så nästa gång jag faktiskt stannar där med bussen eller åker förbi och käkar så 

kanske jag tittar på stan med lite nya ögon, för jag vet någonstans där att det här är något man 

jobbar på.  

Samma sak som att jag kan sitta här och klaga på Ryan Air, då jag en gång har haft en dålig 

upplevelse genom en bokningsavgift som tillkom av någon anledning. Då går jag och klagar 

en stund och tycker fy fasen, aldrig att jag åker med Ryan Air något mer. Men i veckan när de 

gick ut med att de skulle börja flyga till Barcelona från Jönköping, då tyckte jag att det var 

skitbra och satte mig och bokade en resa direkt, då jag får chansen att åka. Så man har ju 

chansen att vända de här associationerna, och man är inte alltid inte så himla logisk i sitt 

tankesätt. Vi är ju individer och vi skapar beslut utifrån känslor. Tittar man på människor så 

bestämmer de sig bara inom ett par minuter. De kan vara att någon hade en dålig dag och var 

otrevlig mot mig i telefon, och sen när jag träffa personen så är jag lite.. jaha… du som var så 

himla otrevlig, men så visade det sig att personen hade en dålig dag och personenen är 

jättetrevlig eller i ett mail som låter väldigt kort, att det här är bara personens sätt att skriva. 

Man har ju alltid chansen att ändra, men det beror ju lite hur djupt inrotat det är. Förmodligen 

så är min Norrköpingsbild ganska lätt att vända när jag väl åker dit.   

Helene: Vilken betydelse tror du att sinnena har i platsmarknadsföring för att locka besökare? 

Lindén: Jag har svårt att se det här, för jag har inte riktigt själv upplevt det här, en ren 

sinnesmarknadsföringskampanj eller liknande. Utan jag tror att det är minnet utav sinnes eller 

hur jag ska säga. För minnet kan ju plocka fram en minnesbild, så sinnet i den typen av 

marknadsföring det är ju egentligen bara en igångtriggare. Alltså inte polkagrisen i sig, utan 

minnen jag får när jag äter en. Då kanske jag kan minnas en skolresa i femma som jag minns 

mycket positivt. Så jag tror att det kan vara ett jättesmart knep att locka fram bilder men jag 

tror inte att det är själva sinnet, såsom smaken … 
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Helene: Ja det har visat sig effektivt i butiker, men då är ju kunden på plats, och nu försöker 

vi se om det går i platsmarknadsföring när kunden inte är här, ja för att locka. Genom att fråga 

fokusgrupper framkom det att vissa tyckte att Småland låter regn och luktar fuktigt. Så på 

något sätt finns sinnena där, men svårigheten är att få fram dem och förmedla dem.  

Lindén: Men är det då tanken att förmedla, alltså inte genom själva sinnet, såsom smaken, 

utan att man kanske mer pratar om det då.  

Helene: Ja, lite så. Vi tänker lite på det här med IT-plattformen som ännu ej finns, men som 

ska skapas. Och där kan man ju inte ha förmedla en fysisk lukt, men man kanske kan beskriva 

lukten, baserat på minnena. 

Lindén: Ja, och det tror jag absolut! Om man tänker marknadsföring i allmänhet, så handlar 

det ju om att skapa känslor, och då mycket genom text. Alltså, en riktigt bra skriven text kan 

få en att skratta eller gråta eller minnas någonting man inte trodde kom ihåg. Om man tittar på 

reklamer om ung cancer så kan man framkalla känslor snabbt och överraskande. Som att sitta 

på jobbet och se en sådan 20 sekunders reklamfilm och bli alldeles rörd.  

Helene: Hur tror du att man kan använda sinnena för att förstärka ett platsvarumärkes 

identitet? 

Lindén: Ja, det är egentligen så handlar det ju lite om samma saker där, för identitet så tänker 

jag in åt, internt här. Då tänker jag mycket, påminna. De gångerna du inte känner det positivt 

för din stad, att genom ett sådan sjyst paketerat budskap faktiskt… ja en sådan här kall 

vinterdag eller det regnar och man går till jobbet, att så jäkla vackert är det inte här och allt år 

grått och tråkigt. Att då lyckas skapas det där minnet av den där stunden i somras när man satt 

på Vätterstranden och käkade glass. Då allt bara var fantastiskt, och folk spelar Volleyboll 

omkring en om man bara kände att: Det här är livet. Ja, den känslan. Om man kan få nån att 

minnas sånt här, därför tror jag att det mycket handlar o att påminna.  

Helene: Då er marknadsföring fokusera mycket på känslor. Hur kommer det säg att det blir så 

starkt i det ni vill förmedla? 

Lindén: Det handlar mycket om att dels sticka ut i mängden. Vi saknar dig-kampanjen, den är 

ett bra exempel och det är ett verkligt case och därmed lättare att prata om, än i största 

allmänhet. Tittar vi på den kampanjen så hade vi en tanke på PR-värdet i detta, att vi gör 

något annorlunda, att vi sticker ut. Då började vi med att titta på hur alla andra städer pratar 

och vi insåg att vi inte kan separera de här städerna från varandra. Jag kan särskilja på vilken 

som är Jönköping. Örebro, Västerås, för i jämförelsevis med de tre storstäderna så sitter vi, 

från stad 4-12, så sitter vi alla med på samma konkurrensfördelar.  

Vi kan inte gå till Norrköping och säga att i Jönköping så behöver du lägga mindre tid på 

pendling, billigare huspriser med utsikt över vattnet, för det har de också. Vi skulle aldrig 

kunna locka en Norrköpingsbo att flytta hit om det inte finns en personlig relation. Så säg att 

det man nu bor i en storstad och känner att vi vill skaffa barn och vi bor i en lägenhet i stan, 

men vi vill ge dem chansen att växa upp med en trädgård och inte i en stadsmiljö. Man tittar 

på husen, ja flera miljoner, och då sitter vi snart ute i en förort, med längre pendlingstid in till 

jobbet. Man kanske inser att vi måste flytta till ett mindre ställe för att vi ska kunna få ut mer 

av livet. Då är det inte bara till att peka på kartan och välja, utan man ser till vart man kommer 

ifrån, ja och där har man kanske mormor och morfar som barnvakt, kanske gamla 

barndomsvänner, t.o.m. relationer, koll på näringslivet, tänkbara området att på i. Det är 

därför ett helt annat projekt att välja en ny stad, så där är det som vi kan dra nytta av, och som 
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kanske faktiskt gör att vi träffar och då når målgruppen som kan tänka sig att flytta till 

Jönköping. Om vi tänker bredare, Alla ska flytta till Jönköping, skulle inte funka, ja då kanske 

vi har en träffgrad på 1 % som anser att Jönköping ens är intressant och tar till sig av 

budskapet. När vi mätte, Vi saknar dig- kampanjen efter ett år, så hade redan 22% av de vi 

träffade i den kampanjen, de är redan på plats i Jönköping idag. Såklart var kanske inte 

kampanjen det som fick alla att flytta hit, men vi kunde se att den på vissa faktiskt hade en 

effekt och triggade igång och faktiskt fick dem att ringa och kolla ett jobb. Detta visade 

framför allt att då träffade vi personer som är intresserade av Jönköping och det är viktigare 

att de flyttar hitt än att vi tar någon helt annan. Ja då kan man säga att vi går med de säkra 

korten, till att börja med. Konkurrensfördelen bland alla praktiska, så är det relationen som är 

det unika för Jönköping.  

Helene: Är det något du vill tillägga i detta? 

Lindén: Det är ju någonstans det här med känslor som marknadsföring handlar om. Känslan 

av att köpa ett par Levis jeans eller ett par Acne kan skilja totalt, även om de ser likadana ut, 

men det är en liten lapp på vid bakfickan som skiljer. Så det handlar så mycket om att skapa 

känslor och positiva associationer oavsett om de sitter snyggt på, men det handlar ju om min 

upplevelse av det och den är ju unik för mig. 

Om jag tittar på andra projekt, såsom våra Jönköpingsambassadörer, där vi verkligen konkret 

arbetar med att bygga varumärket inifrån och få dem som är på plats här positiva. Vi bjuder in 

de här personerna fyra gånger om året och träffar dem och under övriga året så matar vi dem 

med nyhetsbrev med budskap om Jönköping. I det här säger vi inte uttryckligen att Jönköping 

är bra för att det här…Vi fyller istället nyhetsbreven med budskap om vad som händer, vi 

lottar ut biljetter så att man kan uppleva stan. För det är ju genom personliga upplevelser man 

kan prata om den och skapa mervärde. Genom att vi lägger några kronor på att köpa och lotta 

ut några HV71 matcher och låter andra människor uppleva det kommer de dels bli glada att de 

har vunnit och dels om de bara få komma dit och uppleva så har de inte så höga krav, utan 

bara glada och de kan få en positiv bild som de kan berätta för sina vänner. Så genom att köpa 

en biljett kan vi kanske generera tio. På träffarna gör vi på samma sätt, vi ger dem de goda 

exemplen sen får de själva känna i magen att; Skit, Jönköping är ändå en ganska trevlig stad 

och vi vill veta mer om den.  Det handlar inte om övertalning, för det tror jag inte att vi vinner 

i längden på. Vi vill istället bygga känslan av en upplevelse, genom att berätta goda exempel. 

Vi låter dessa berättelser ligga och gro hos dem, så det är ju egentligen en form av Story 

telling. Om man börjar tröttna på utbudet i Jönköping kan dessa upplysningar om vad som 

kommer att ske inom ett par års tid hjälpa för att fortsätta skapa goda associationer. Vi vill 

bygga relationer för framtiden och då på lång sikt. Vi önskar därmed att vi kan få dem att 

känna positiva känslor utan att säga det till dem, för vi kan inte bestämma eller veta hur 

människor känner utan det är upp till var och en. Ambassadörsträffarna är öppna och man får 

gärna ta med sig en vän, och vi önskar ju att bli så många som möjligt. Ju fler vi blir som 

bidrar till det här, ju fler når vi ut till när vi pratarom det. Exempelvis Jönköpingsgalan kan för 

många ses som en dyr fest, men vi önskar ju att skapa en stolthet för vad vi alla gör här. Vi 

har sett mycket positiva tillrop efter galan, då någon kanske har knutit en affärskontakt med 

middagsbordet eller bara haft en trevlig kväll och kanske fått upp ögonen för att fantastiska 

som faktiskt föds här i regionen. Vi har som mål att ambassadörskapet genomsyrar allt vi gör, 

baserat på en positiv upplevelse av stan.   

Helene: Tack så mycket. 
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Diskussionsteman till fokusgrupper 

Intervjuobjekt: Fokusgrupper 

       

Platsmarkandsföring 

Vad associerar ni med Småland? 

- Dess platser 

- Dess attraktioner 

- Personligheter och profiler 

- Landskap och natur 

Hur är smålänningar? 

Vad tror ni lockar till ett besök till Småland? 

Emotionell påverkan 

Vilka känslor tror ni Småland väcker? Varför? 

Sinnena 

Hur och på vilket sätt tror ni att sinnena spelar in vid valet av turistmål? 

Vilka ljud förknippar ni med Småland? Varför? 

Vilka färger associerar ni till Småland? Varför? 

Vilka ord och symboler sammankopplar ni med Småland? Varför? 

Förklarar taktil marknadsföring. Hur känns Småland? 

Hur smakar Småland? 

- Vilken mat sammankopplas med Småland? 

Vilka dofter sammankopplar ni med Småland? 
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Fokusgrupp 1 

Deltagare: sex stycken 

Inspelningstid: 44 min 

Datum: 2012-12- 04 

       

Helene: Vad är er första tanke och vad associerar ni till Småland? 

Grupp: Skog, snåla människor, Emil i Lönneberga och gran. Jag tänker även gammel-

Svergie, ja mycket Astrid Lindgrens folk, såsom Emil, men även traditioner. Röda hus och 

vita knutar, polkagrisar och hjärsgårdar. 

Hanna: Finns det några speciella platser ni associerar till Småland? 

Grupp: Ja, det är väl Jönköping, Växjö… och även Kalmar som man tänker på mest. 

Respondent 1: Jag, tänker på Tingsryd, men det är nog för att jag har sommarstuga där. 

Helene: Då är det ganska individuellt?  

Respondent 2: Ja, jag tänker nog mycket på Grimslöv. Det är nog min första riktiga grej från 

Småland. Där var man ändå ett bra tag.  

Hanna: Vad är det för attraktioner ni tänker på med Småland? 

Grupp: Astrid Lindgrens värld, Chaparal. Det är svårt, ja men HV 71om man nu kan se det 

som en attraktion. Ja sport.  

Respondent 1: IKEA, världens största varuhus! 

Tycker ni att det är mycket sport i Småland? 

Grupp: Ja, just i Växjö är det väl det. Nu i alla fall.  

Respondent 1: Jag tänker på Huseby Bruk. 

Respondent 6: Vad är det? 

Respondent 1: Det är en gård eller ett stort hus utanför Växjö, typ tre mil härifrån. Där bodde 

en gammal dam som blev lurad.  

Helene: Sen är det väl även Nordens största Julmarknad. 

Respondent 3 & 4: Va? Cool! Det får man åka på.  

Hanna: Den var för ett par veckor sedan.  

Responent 1: Nja, i mitten av november tror jag.  

Respondent 3: Vad roligt att bli ihåg kommen som, den som blev lurad.  

Respondent 2: Ja det är lite roliga intriger med det där… lång historielektion om Huseby. 
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Hanna: Vilka personligheter eller profiler förknippar ni med Småland? 

Grupp: Astrid Lindgren, Ingvar Kamprad, Stefan Edberg. 

Respondent 5: Ja, jag täcker på Tennisspelare. Jag är inte säker på att alla de kommer från 

Växjö, men jag vill ändå säga det. Det känns som om alla de kommer från samma kvarter. 

Helene: Ja, det var många som kom från Alvesta. 

Respondent 1: Charlotte Nilsson, kommer inte hon från Småland? 

Grupp: Jo, och Lena Ph. Hon kommer från det djupaste av Småland. Jide-bröderna, Klüft, 

Stefan Liv och Johan Davidsson. Angelica Bengtsson. 

Helene: Känner ni att de medför något för Småland? 

Respondent 2: Njae inte direkt, utan det är väl mest Ingvar Kamprad, Stefan Edberg, 

Carolina Klüft och Angelica Bengtsson sen de andra de är bara.  

Respondent 3: Jag kan tänka mig Stefan Liv, efter hans död att drog mycket uppmärksamhet 

till Jönköping. 

Helene: Vad tänker ni om Smålands landskap och natur? 

Grupp: Mycket skog, typ bara skog. Så fort man går ut så är det typ skog man ser. Så känns 

det i alla fall. Men även jättemycket landsbygd.  

Respondent 2: Plant, man ser knappt någon kulle. 

Hanna: Men vi har även högland. 

Respondent 2: Ja, just det. Men jag tänker nog mycket på här i närområdet, Växjö. 

Grupp: Skog och landsbygd är nog det man tänker på mest. Ja, men det blir då väldigt nära 

till naturen i alla fall. 

Respondent 1: Utvandrarna tänker jag nog mycket på. 

Respondent 3: Ja, de har ju gjort väldigt dålig reklam, i alla fall för Växjö och Småland. De 

bara stack. 

Respondent 2: Ja, men det är ju ett tag sen också. Men det är klart, det blir ju lite profiler de 

med. 

Helene: Det är många som nämner att Småland är så mångsidigt, med både sjöar och hav. 

Vad känner ni där? 

Respondent 1: Jag tänker ju egentligen inte på sjö, men då jag har jobbat på turistbyrå här har 

jag förstått att det är väldigt mycket sjö, men egentligen är inget jag alls förknippar Småland 

med. 

Hanna: Ja, många sjöar kan man knapp bada i eller hitta till. 

Respondent 3: Jag fiskar, så jag letar inte efter sjöar man kan bada i. Det finns hur många 

som helst, det ända som är rätt svårt är att veta vilket fiskekort man behöver. Men åker man 

bara på en väg rakt ut i skogen, så hittar man en massa olika. 
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Helene: Så du fiskar mycket i Småland?  

Respondent 3: Ja, asså det finns rätt många inplanterade sjöar också. Vi kunde hitta en ny sjö 

varje helg i somras. Det gäller bara att den som ska ha betalt. 

Hanna: Hur är smålänningar? 

Respondent 2: Jag vill säga långsamma. 

Hanna: Hur menar du? Att de är långsamma på att ta beslut är de sega? 

Respondent 2: Ja, lite så. 

Respondent 4: Jag tänker även att de är lite skadeglada och bittra. 

Grupp: Ja, lite faktiskt. 

Helene: Hur känner ni att ni blir bemötta i Småland?  Exempelvis affären? 

Respondent 1: Ja, alltså det är svårt att säga för det varierar så mycket från vad man besöker. 

Tjejerna på ICA här säger inte mer än vad summan blir. Lite fåordiga. 

Respondent 5: Ja, det skiljer sig väldigt mycket beroende på vart man är. Men så är det nog 

överallt, så man kan nog inte säga något speciellt där.  

Respondent 2: Jag skulle ändå säga, utav de smålänningar jag har träffat är ganska 

välkomnande. Kafferep är liksom en del där. Generellt mycket gott bemötande. 

Respondent 4: Ja, så känner jag med. Ja när jag skulle börja spela fotboll här, så var de 

väldigt välkomnande, både från ledare och spelare och allt runt omkring också. 

Respondent 3: Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att det är en annorlunda stämning i 

Växjö än i Jönköping. Jönköping är lite större och lite mer igenknäppt. 

Respondent 1: Jag tycker de är lite mer bittra i Kalmar, än vad de är i Växjö. 

Respondent 4: Om man jämför Jönköping och Växjö, är Växjö lite bättre. De är lite mer 

välkomnande. I Jönköping får man skylla sig lite mer själv.  

Respondent 2: Ja det är stor skillnad mellan Växjö och Kalmars hyresvärdar. I Kalmar får 

man tjata i evigheter för att de ska komma dit när man har vägglöss, medan i Växjö kommer 

de samma dag när man vill byta ställningen till duschdraperiet. 

Hanna: Vad tror ni lockar till ett besök i Småland?  

Grupp: Naturen! 

Helene: Det är ju lite spännande för ni sa inte mycket om naturen innan när vi frågade om 

attraktioner. 

Grupp: Ja, men även Astrid Lindgrens världs. 

Respondent 3: Ja, men attraktioner tänkte jag.. Ja, men kan ju inte bara säga skogen. Här är 

den, för den är liksom överallt och är säkert olika. Medan Astrid Lindgrens värld är mer ett 

ställe. 
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Respondent 5: Ja sport, med fotboll och hockeyn som lockar lite i alla fall. Till sommarn tror 

jag det lockar ganska mycket, med Dam-EM och så. 

Helene: Varför tror ni svenska turister väljer Småland att åka till, som de inte själva har 

hemma? Vad utmärker Småland för den svenske turisten? 

Grupp: Ja barnfamiljer lockas väl framförallt till Astrid Lindgrens Världs och även High 

Chaparal. 

Helene: Barnfamiljsaktiviteter då?’ 

Grupp: Ja. 

Respondent 2: Ge-kås? 

Respondent 3: Nej det ligger i Halland, men det är ändå nära. 

Respondent 1: Ja, det beror ju på var ifrån i Sverige du kommer. Man åker kanske inte från 

Norr till Småland för att uppleva naturen. Det känns inte logiskt, men man åker kanske mer 

från Skåne till Småland för att uppleva naturen. 

Respondent 2: Sen tror jag även det lockar att åka till Småland för att uppleva det första 

IKEA. 

Respondent 1: Som nu inte finns längre, utan där finns nu världens största IKEA-varuhus. 

Men sånt lockar ju säkert också. 

Helene: Vad skulle ni kunna jämföra Småland med? En annan region, destination eller 

landskap? 

Grupp: Tystnad… 

Helene: Eller är det så unikt? 

Respondent 1: Njae, jag tycker inte att Småland är så unikt, svårt att säga, men däremot 

tänker jag att Östergötland som ligger lite ovanför inte skiljer sig så mycket, fastän jag inte 

har varit där. 

Respondent 4: Jag kommer från Herrljunga och Boråstrakten och känner inte att det skiljer 

sig så mycket emellan de. Asså runt omkring. 

Respondent 2: Tycker du ja. 

Hanna: Vilka känslor väcker Småland när ni hör, Småland? 

Respondent 3: Jag tänker på Lina. Gnällig och lite snål. Hon hade inte råd att vara snål. Det 

är liksom aldrig bra nog.  

Grupp: Ja lite gnälligt, aldrig nöjd, men även lite hitte-påig. Det man köper kan man alltid ha 

fått lite billigare. 

Helene: Ni två träffades och blev ett par i Småland? 

Respondent 1: Ja, men jag förknippar inte det med Småland. Det är i så fall Grimslöv, 

platsen. Inte landskapet Småland.  
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Respondent 2: På den skolan så var det så många andra elever som inte var från Småland, så 

man förknippar inte deras beteende med Småland. Det är en svår fråga för det är så olika. 

Grimslöv gav en speciell känsla och Linnéuniversitetet en och det är inte samma när jag hör 

Småland. 

Respondent 1: Ja, det är mer platsindelat, än Småland som helhet. Det är för stort för att ha 

en känsla för hela Småland. Visst unika platser kan man förknippa saker med. 

Helene: Det är intressant. Ja då kanske det är svårt få ihop ett varumärke för Småland, när det 

är så platsspecifikt med det ni säger om era upplevelser. 

Helene: Hur och på vilket sätt tror ni sinnena spelar roll vid valet av ett turistmål, vilket som 

helst, inte bara Småland? Med syn och hörsel etc. 

Respondent 1: Ja, det handlar nog lite om vad man har för intressen. Vill man vara aktiv, så 

söker man saker som anspelar på känsel, än lukt. Men vill man gå i skogen så är lukt kanske 

ett sinne som väger mer.  

Respondent 4: Ja, tror att om man har varit här tidigare och fått en bra känsla så kanske det är 

lättare att åka tillbaka om några år.  

Helene: Om ni skulle åka på semester någonstans, vad tror ni attraherar sinnena? Tittar ni på 

bilder i böcker eller filmer från destinationer?  

Respondent 1: Ja tror att det är mer bilder och tidningsreportage, alternativt något reportage 

på tv. Men jag skulle nog inte gå in på Youtube och leta rätt på filmer. 

Helene: Skulle ni lockas av orden eller mest bilderna?  

Respondent 3: Mer bilderna 

Respondent 4: Men orden också. 

Respondent 3: Fast ser du ingenting, och inte mer än ord så tror jag... men bara ord tror jag 

inte på. 

Respondent 1: Ja, mer kombinationen, eller alternativt bara bild.  

Helene: Vilka ljud förknippar ni med Småland? 

Respondent 1: Fågelkvitter. 

Respondent 3: Regn-ljud. Det regnar mycket och hela tiden. I alla fall i Växjö. 

Grupp: Ja och det lite gnälliga här också.  

Respondent 2: Ja, just det hr med dialekten, när det är sån här extrem småländska, 

ehhhhhhhh… 

Respondent 3: Ja som när de kommer in på bussen, och det lite pustar och stånkar. Då tycker 

det riktigt synd om sig själv. Dom riktigt lufsar och gnäller samtidigt. Ringer det även 

samtidigt i telefonen, så får de en hellägesrapport om hur jobbigt det är.  

Hanna: Det här med dialekt. Har ni något småländskt ord ni kan säga? 

Grupp: Jämte, istället för bredvid. Ta dän. Nyckelen, Fågelen, Guldfågelen arena. 
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Respondent 3: Sen är det ju så olika. Åker man till Västervik så är det roligt att bara lyssna 

på dem, medan här nedåt blir det grövre och grövre och nästan skånska. Uppåt Jönköping blir 

nästan bondig göteborgska. Precis som om de en gång i tiden har försökt prata göteborgska 

och detta stannade sedan kvar. I de lite äldre delarna av Jönköping pratar de mycket skum 

dialekt. 

Hanna: Vilka färger förknippar ni med Småland? Och varför? 

Grupp: Grönt kanske, med naturen.  

Respondent 4: Jag tänker rött, då Kalmar FF och Öster är röda. 

Helene: Det är ändå betydelsefullt att några sportlag kan göra att du associerar med en viss 

färg. 

Respondent 1: Blått, men det tänker jag mer Växjö.  

Hanna: Vilka ord och symboler? Med vikt på symboler.  

Grupp: IKEA, HV71, Lakers, Linnéuniversitetet är också en symbol. 

Respondent 1: ALV, alltså Astrid Lindgrens värld loggan. 

Respondent 3 & 4: Aldrig hört eller sett. 

Hanna: Dalarna har dalahästen. Känner ni att Småland har något lika starkt och självklart? 

Respondent 1: Nej, för Småland är för spretigt, då Jönköping har sitt, Kalmar sitt och Växjö 

sitt.  

Respondent 2: Sen har väl dalarna rätt speciell, själva deras märke. Det påminner om det här 

gamla SVT stjärnan.  

Helene: Skulle ni kunna tänka er att något kan utvecklas till att vara självklart att förknippas 

med Småland? Finns det potential eller behövs det komma upp något nytt? 

Respondent 2: Smålandsidrott, glömde jag nämna innan, och har ett varumärke som ser lite 

speciell ut. Så den kan man kanske använda sig av. Men då gäller det att knyta upp med 

Jönköping med Växjö och Kalmar och alla andra. 

Respondent 1: Skogen och anamma naturen och då plocka någon symbol för den. 

Respondent 3: Jag kan ju gnälla på det att man får ha lite koll på sjöarna för fan, så man kan 

fiska. Det är ju det som är lite häftigt att det är orört, men kanske att där ligger ett hus men 

ja… Det bästa är om det ligger en sjö vid ett hus, för då kan man gå in och fråga där vad som 

gäller. 

Helene: Jag är uppvuxen med sjöar i min omgivning och kan hitta alla små vägar till 

badplatser och fiske, och har inte tänkt på att det faktiskt inte kan vara så lätt för de som 

kommer utifrån att hitta. 

Hanna: Ja på turistbyrån var det svårt att svara på var man får tag på fiskekort. 

Respondent 3: Ja, det är ju det som är svårt. Vi brukar fråga på Statoilmackar om fiskekort 

som oftast vet, men ibland vet de inte ens vad sjön heter eller hur man får tag på fiskekort dit. 
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Även om sjön är stor på kartan vet de inte och jag har fått som svar ibland, testa och fiska så 

får du se om du får böter. Man vill ju göra rätt för sig och betalar man vet man att det går till 

underhåll av sjön. 

Respondent 1: Lukt, ja det förknippar jag lite med insjö, med det lite fuktiga och sunkiga. Ja 

lite dyigt. 

Respondent 3: Ja, lite myraktigt, fuktig skog. Det blir liksom aldrig torrt.  

Helene: Vad får du för känsla av det? Är det obehagligt? 

Respondent 3: Nej, då tänker jag på närhet till sjö. Inte så att jag fiskar varje dag, men ofta är 

jag ute och går i skogen för att nå sjöarna och då är ju lukten där.  

Helene: Hur tycker ni att Småland smakar? 

Respondent 1: Jag tänker på harsyra och kantareller, som när vi var små och gick i skogen. 

Respondent 3: Ja och blåbär. 

Hanna: Vilka rätter tänker ni när ni hör Småland? 

Respondent 2: Jag tänker på kroppkaka, men jag har inte ätit det än. 

Respondent 3: Jag tänker på typiska svenska rätter, såsom palt som man gör i Emil i 

Lönneberga. 

Grupp: Isterband, Lammhults och Smålandskorv. Potatis och köttbullar. Ja, husmanskost. 

Det Emil käkar. Och det som finns på IKEAs varuhus. 

Hanna: Hur känns Småland? Både fysiskt och mentalt utefter minnet. 

Respondent 1: Jag tänker på granar, och barren. 

Respondent 3: Jag tänker på att det känns blött och fuktigt. 

Grupp: Tyst… 

Respondent 2: Lite de sunkiga sätena på Kust till Kust-tågen. De sätena är inte fräscha alltså, 

så jag får en riktigt trött känsla av det. 

Helene: Ja de här med dialekten har jag märkt har blivit mer betydelsefullt då de nu på 

Krösatågen ropar ut hållplatser med en småländsk röst, men även röster i hissar. ”föösta 

våååningen” 

Respondent 2: Ja, det är ju den där släpiga och monotont dialekten.  

Respondent 3: Ja, man får en känsla av att det sitter en trött tjej på jobbet som pratar. 

Helene: Jag får en känsla av att de på senaste tiden mer och mer tänker på att återge den 

småländska dialekten. Kanske för att det ska kännas hemma för smålänningarna eller för att 

turister ska få en känsla av att de är i Småland. 

Respondent 2: Jag tror ju verkligen att det är någonting! Det är skitkul och skratta åt vissa 

dialekter. Det har ju en charm och jag tror verkligen att det är en viktig grej, att marknadsföra 

sitt län oavsett vilket det är.  
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Respondent 3: Jag tror det skulle vara mer störande om det hade varit en annan som 

Stockholms dialekt, alltså tvärt emot.  

Respondent 2: Då är det bättre att det är så brett som möjligt.  

Respondent 3: Ja tycker det är bättre att där man stannar med tåget, där ska någon från den 

orten säga namnet. Då hade det givit en känsla om något.  

Grupp: Ja sen säger man kåv, hambörare, kåsa benen (korsa benen) 

Respondent 2: Ja det är charmigt med dialekter och man pratar om det. Ju mer extremare 

desto bättre.  
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Fokusgrupp 2 

Deltagare: sex stycken 

Inspelningstid: 43 min 

Datum: 2012-12- 12 

       

Hanna: Vad förknippar ni Småland med?  

Grupp: Emil i Lönneberga och Astrid Lindgren 

Representant 1: Koskitslukten. När jag kom hit första gången och det luktade koskit då 

kände jag mig som hemma för jag hade bott i England innan och saknade hemma och så kom 

jag hit och det luktade koskit och jag var så glad medan alla andra gick såhär och höll för 

näsan. Det är Småland för mig, det är koskit.  

Grupp: Och dialekt! Riktigt jobbig dialekt.  

Hanna: Vilka attraktioner förknippar ni med Småland? 

Grupp: Astrid Lindgens Värld!  

Representant 2: Glasriket!  

Representant 3: High Chaparall tro jag, ligger det i Småland?  

Representant 4: Inget särskilt egentligen. 

Hanna: Vilka personligheter eller profiler förknippar ni med Småland?  

Representant 5: Astrid Lindgren! Haha 

Representant 2: Emil i Lönneberga 

Representant 3: Lena Ph väl? 

Representant 6: Carolina Kluft, hon är från Växjö. Wislander och Edberg, tennisproffset. 

Thomas Ravelli.  

Hanna: Hur tänker ni kring landskapet och naturen i Småland? 

Grupp: Älgar, skog och sjö, små sjöar vid lummiga skogar, fåglar. 

Representant 1: Det är fåglar överallt, de är verkligen överallt!  

Representant 3: Och åkrar. 

Representant 1: Och koskit igen tro jag. 

Helene: Vilka platser förknippar ni Småland med? 

Grupp: Grimslöv, Linnéuniversitetet 
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Representant 1: Vimmerby är nog den stad eller by som kommer upp när jag hör Småland, 

för det är väl där Astrid Lindgren är ifrån? 

Helene: Så det är inte Växjö, Jönköping eller Kalmar?  

Grupp: Nej, ligger Jönköping ens i Småland? 

Representant 3: Ja de ligger ju lite norr ut, men det är inte Småland för mig. Det är lite 

fejksmåland, det är ju en stad. 

Helene: Hur tänker ni kring Småland då? 

Grupp: Lite mer bondgårdar, mysigt, Emil i Lönneberga, merbrukarsamhälle, små byar.  

Representant 1: Det känns lite som hemma när man är här. Jag kommer ju från skogen. 

Hanna: Hur är smålänningen?  

Representant 3: Snål! 

Helene: Ja, det är ju lite känt ”snåla smålänningar”, men är det så? Upplever ni att 

smålänningar är så? 

Representant 1: Jag tycker att smålänningar pratar mycket. Eller så är det just det här att jag 

inte riktigt förstår allt som smålänningar säger, att det är därför jag tycker att de pratar 

mycket.  

Hanna: Upplever du att de pratar mer med dig i butiker och på bussen och så här än någon 

annanstans? 

Representant 1: Överallt, eller så är det att det hörs mer, alltså språket. Dialekten är så 

utmärkande. Jag är inte van vid att det är så högljut.  

Helene: Är det något annat ni tänker med smålänningen? 

Representant 3: Lite skåning light. De snackar lite konstigt, men inte riktigt i samma grad 

som skåningar.  

Representant 6: Fast jag tycker det är lättare att först skåningar. För om man åker till Kalmar 

förstår man ju inte alls hur de pratar. Jag trodde inte att det var så svårt att förstå, men det är 

verkligen konstigt.  

Representant 1: De har jättesvårt för sina R. Rrrring! 

Representant 2: Nää men smålänningen är snäll.  

Hanna: Vad tror ni lockar till ett besök i Småland? 

Grupp: Skog, älg och natur. 

Representant 2: Jag tror det är natur. 

Representant 1: Och just det här med glas, Glasriket också.  

Representant 5: Astrid Lindgens Värd! 

Helene: Vilka känslor tror ni att Småland väcker? Eller vilka känslor väcker Småland för er? 
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Representant 1: Hemma, mysigt.  

Representant 2: Någon nostalgisk känsla.  

Representant 4: Ensligt, tomt och lite lugnt.  

Representant 1: Och så känns det lite som sommar, det är alltid sommar när man tänker på 

Småland.  

Representant 4: Ja, men faktiskt. Jag tänker på gröna skogar och då är det sommar.  

Grupp: Ja, det är alltid sommar här när man tänker.  

Helene (riktat till representant 1): Varför skapar småland de här hemmakänslorna och mys? 

Representant 1: Jag vet egentligen inte. Till exempel skogen så har ju vi inte lövträd i den 

här mängden överhuvudtaget hemma. Jag är från Jämtland och vi har mest bara skog och 

gran. Men jag tror att det har med det här att jag hade bott i England innan i nästan sex 

månader och saknade hemma jätte mycket och så hinner jag knappt hem innan jag skulle hit. 

Och det luktar likadant som hemma och det är fortfarande sommar. Jag förknippa det ändå på 

något sätt som att jag var hemma fast ändå inte.  

Hanna: Hur viktiga är sinnena vid val av turismmål? Du för ju ändå fram doften här.  

Representant 3: Viktiga. 

Representant 1: Till exempel Island luktar fis.  

Hanna: Fast har du inte varit där så vet du ju inte det? 

Representant 4: Fast man hör ju ändå att Indien ska vara smutsigt och skitigt och då tänker 

man att det ska lukta. Och det luktar ju där men det var inte så smutsigt och skitigt. 

Representant 2: Synen tror jag påverkar väldigt mycket, just om man kollar i en katalog o så. 

Oj här ser det jäkligt bra ut och så vill man åka dit och så ser det jäkligt bra ut också. Ja menar 

jag är ju intresserad av Kebnekajseområdet och då åker jag ju dit ju.  

Hanna: Vilka ljud förknippar ni med Småland? Och varför? 

Representant 5: Dialekten, lite gnälligt.  

Representant 1: Jag tänker på fågelläte. När de flyttade så flög de över huset så att man 

vaknade för deras oväsen. Å fåglarna lät som apor.  

Helene: Vad påverkar valet av turismmål? Tittar ni på nätet, på filmer. Hur får ni reda på 

informationen till den dagen ni får en känsla av att dit vill jag åka? 

Grupp: Filmer på Youtube, bilder i kataloger, bloggar, mest internetoch vad man hör ifrån 

andra.  

Representant 5: Om man hör någonting ifrån nån anna som låter intressant då börjar jag 

kolla upp det.  

Helene: Vilka färger associerar ni till Småland? 

Grupp: Grönt och rött. 
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Hanna: Varför grönt och rött?  

Grupp: Skog! 

Representant 2: Falurödfärg på stugorna. 

Representant 5: Röda lador 

Representant 4: Jag vet inte varför jag tänker på rött. Jag bara gör det.  

Hanna: Vilka ord och symboler sammankopplar ni med Småland?  

Representant 1: Nää men bristen på R. 

Representant 3: Tåta och spot 

Representant 2: och så de här nycklen och tunnlen och cyklennycklen 

Helene: Vilka symboler då? 

Representant 1: Den gula Astrid Lindgren skylten. Om den nu är gul? I mitt huvud är den 

gul.  

Representant 4: IKEA huset. Fast det förknippar jag inte med småland utan IKEA är ju det 

närmsta IKEA huset bara.  

Representant 1: Men vad finns det då? Kan ni inte säga någonting? 

Representant 4: Bilden av Linné! Blommor 

Helene: Det finns någonting som heter taktilmarknadsföring och det gäller känsel. Det kan 

vara att man känner fysiskt, men även kommer ihåg hur någonting känns när man ser det. Så 

hur skulle då Småland kännas? 

Representant 2: Blåsigt 

Representant 1: Gräs under fötterna och sommarvärme, det luktar sommar, varmt och gräs 

under fötterna och om man blundar så känner man solen i ansiktet.  

Hanna: Har ni varit i Småland under sommarn någon gång? 

Grupp: Nää inte direkt 

Hanna: Vad kommer den bilden ifrån? 

Grupp: Filmer ifrån Astrid Lindgren 

Representant 1: Att jag tycker att det är sommar är ju för att här i augusti då är det ju 

skitvarmt och jätte skönt, man kan ju sitta ute i t-shirt och så åker man hem så är det fan 

nästan snö. Alltid, södra Sverige överhuvudtaget är sommar.  

Helene: Vad skulle ni säga att Småland smakar?  

Representant 1: Jordgubbar 

Representant 3: Ostkaka, Småländsk ostkaka. 
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Representant 2: Lagad mat, ja husmanskost. 

Hanna: Hur doftar/luktar Småland? 

Representant 1: Koskit och när de slår gräs. 

Representant 2: Jaa, nyklippt gräs. 

Representant 5: Skog 

Representant 1: Fast jag har ingenting emot det (angående koskitslukten), för mig är det 

hemma. Så det är positivt. 

Helene: Av det ni associerar till är det mycket natur, både det ni ser och lukt. 

Helene: Har ni fler maträtter ni sammankopplar med Småland? 

Representant 3: Isterband.  

Representant 1: Fet mat, raggmunk och fläsk. 

Representant 4: Havregrynsgröt 

Representant 2: Fisk, jag har inte ätit så mycket fisk som jag gjort i Småland, eller stött på 

fiskrätter så mycket som jag gjort i Småland.  

Representant 4: Men det finns ju inget hav här? 

Representant 2: Ae Kalmar, det är väl på kusten.  

Representant 4: Kalmar ja, men Växjö är ju mitt i Småland. 

Representant 2: Ja men nu är det hela Småland, vi kan inte utesluta något.  

Representant 3: Fiska kan man ju göra i sjöar också. 

Representant 1: Ja, fiskar och fåglar vid samma ställe, vem kom på det egentligen? 

Helene: Är det någonting ni har kommit på nu i efterhand?¨ 

Representant 4: Ja, med färgen. Om man tänker alla landskap i en färg så är nog Småland 

rött.  

Representant 3: Och Stockholm är blått 

Representant 5: Nej Göteborg är blått! 

Helene: Skulle ni säga att det är någonting som fattas i Småland som finns på många andra 

ställen? 

Representant 3: En redig stad. Oj redig är ett småländskt ord! 

Hanna: Vad anser du att Växjö, Kalmar och Jönköping saknar? 

Representant 4: Jönköping är lite mer stad. 

Representant 3: Ja, men jag ser ju som sagt inte det som Småland. Det är så litet. 
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Representant 4: Ja, fast hur kul är det att ha större? Det är kast och jätte tråkigt och förstör 

hela världen. 

Helene: Du tycker alltså att det är en lite större stad som fattas i Småland? 

Representant 3: Jaa 

Representant 4: Men det tycker ingen annan. 

Representant 5: Jo jag tycker det. 

Representant 1: Jag tycker att Kalmar är jättefint! 

Representant 5: Jag tycker att Västervik känns som en större stad än Växjö, fast Västervik är 

ju jätte litet. Å andra sidan så känns inte Västervik som det tillhör Småland. För att det är vid 

kusten. 

Hanna: Du förknippar inte kusten med Småland? 

Representant 5: Nä precis. 

Grupp: Det gör inte jag heller. 

Helene: Så fiskebåtar utmed kusten känns inte som Småland? 

Representant 3: Nä det är mer Göteborg. Fiskebåtar är Göteborg medan segelbåtar är 

Stockholm. 

Representant 1: Asså jag kan ju inte komma på något stort vanligt event, asså typ festivaler 

och så som är i Småland. 

Hanna: Nä du har ju Hultsfred då. 

Representant 1: Är det i Småland? 

Hanna: Ja, och Emmaboda festivalen.  

Representant 1: Är et också Småland? Okej jag har hört om dem, men det är inte så att jag 

tänker Småland. Jag hade ingen aning om att de låg i Småland. 

Representant 5: Nää det tänker man inte. 

Helene: Vad hade ni annars gjort i Småland om ni inte tänkte besöka Astrid Lindgrens Värld?  

Representant 5: Jag hade nog inte ens tänkt på att åka till Småland.  

Representant 2: Jag hade åkt till Norrland istället, där är det bättre skog, lite björnar.  

Representant 3: Man har ju Elmia i Jönköping, det brukar jag tänka på, mässor och grejer.  

Hanna: Ett litet test bara, om jag säger Dalarna, vad säger ni då?  

Grupp: Dalahäst! 

Helene: Alltså har Dalarna en ganska tydlig symbol. Skulle ni någonstans kunna se vad det 

finns för symboler för Småland som man kan plocka fram? 
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Representant 3: Asså, då är det ju Astrid Lindgren och då känns det lite såhär barnsligt typ.  

Representant 6: Ja, för en målad häst är ju så mycket mer matcho än en liten flicka som reser 

jorden runt och slåss med pirater.  

Helene: Vad tycker ni om deras logga? För den känner ni till? 

Representant 1: Asså jag tyckte att själva iden med frimärkena, det är ju skitsmart att sätta på 

alla grejerna för då är det ju det här aha vi är i Småland. Då tänker du ju det här Småland 

Småland. Så den grejen är skitsmart!  

Helene: Vilka bilder skulle ni sätta i det här småländska frimärket? 

Representant 1: En tecknad koskit, men det går ju inte. En ko kanske. 

Representant 2: En äng med en traktor som plöjer.  

Representant 5: En älg i en skog. 

Representant 4: Jag vet inte riktigt. Jag kan tänka mig mycket som jag kan placera i som går 

att associera till Småland men jag upplever inte att det är unikt för Småland, det finns på 

många andra platser också. Glasriket kanske, en glasblåsare 

Representant 3: Pippi eller Emil eller nåt. 

Representant 6: Ett rött hus med vita knutar, en stuga med flaggstång.  

Representant 1: Det är svårt att hitta något som är speciellt för bara Småland. 

Helene: Är det för att det finns så mycket eller för att det är lite lagom? 

Grupp: Nää men det finns på andra ställen också i hela Sverige.  

Representant 1: Alla har älgar och roddbåtar och hus med vita knutar och skog.  

Hanna: Vad tycker ni om taglinen? 

Representant 1: Det tillhör ju Sverige, så det är ju Sverige på riktigt men det är ju inte mer 

Sverige än något annat. Okej att man kan ta grejer från norr och grejer från söder och sätta 

ihop och sedan hitta nästan allting i Småland. Det finns en liten kust och det finns ja typ allt. 

Representant 5: Att man kan göra allting, man kan åka skidor, man kan vara vid kusten och 

bada. Man kan göra allt som man kan göra i Sverige.  

Representant 3: Fast det känns ju som att ska man åka skidor så åker man ju till ett roligare 

ställe än Småland. Man kanske har allt men är inte bra på något. Eller man är inte bäst på 

något, det finns alltid ett bättre ställe att åka till.  

Representant 1: Välj mellan Hestra och Åre. Åre. Likadant om du ska ut med fiskebåt och 

mys, Småland eller Göteborg aa Göteborg.  

Helene: Tror ni att Småland är för stort för att kunna enas under ett varumärke? Att det skulle 

kunna vara attraktivt för att locka till nya besökare?  

Grupp: Nää det tror vi inte.  
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Representant 4: Områdena är ju nära varandra, Växjö, Jönköping och Kalmar. Och de är ju 

lika varandra, lite lantliga och så.  

Helene: Så jag har inget mer att tillägga om inte ni har det.  
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Analysschema för webbsida 

Analysobjekt: www.mittsmaland.se 

      

Upphovsman:  

Autenticitet: 

Trovärdighet:  

Budskapet: 

- Innehåll 

- Ordval 

- Känslor 

- Huruvida varumärkesidentiteten framkommer? 

Visuellt: 

- Bilder 

- Symboler 

- Färg 

- Grafik 

Auditiv: 

- Röster 

- Musik 

Gastronomisk & Atmosfärisk: 

- Presentation 

Taktil:  

- Form 

- Material 

  



  Bilaga 7 

 

 
 

Analys av webbsida 

Analysobjekt: www.mittsmaland.se 

Datum: 2012-12-22 

       

Upphovsman: Regionförbundet - Jönköpings län, Regionförbundet - Kalmar län, 

Regionförbundet - Södra Småland, Smålands turism samt Destination Småland 

Analys: Webbsidans upphovsman är de ovannämnda organisationerna, dock återfinns inte 

informationen om att de fem organisationerna ingår i projektet Partnerskap Småland. Detta 

kopplar vi till att Partnerskap Småland är ett namn på ett projekt som kommer upphöra juni 

2014. Därav anser vi att detta val är medvetet för att webbsidan med dess upphovsman ska 

kunna fortskrida efter projektet har upphört. Emellertid återkommer Europeiska Unionens 

flagga med orden; En investering för framtiden – Europeiska Unionens utvecklingsfond, 

genomgående på webbsidan. Då EU-symbolen utgör ett allmänt kännetecken, samt att den 

återkommer finner vi detta något missvisande om vem som är upphovsman.  

Autenticitet: Äktheten finner vi något svag, då webbsidan innehar ytterst lite 

bakgrundsinformation kring varumärkesarbetet. Vi som har mycket information om projektet 

förstår vad det handlar om, men då webbsidan är öppen för alla att besöka så anser vi att det 

borde finnas kort information kring arbetet eller en länk till partnerskapsmaland.se, där 

information ges. Emellertid finner vi att filmen som direkt sätts igång när besökaren äntrar 

webbsidan, klargör webbsidans existens och mål.  

Trovärdighet: Vi finner att trovärdigheten är höjs i och med att EU-symbolen återfinns. 

Därutöver finner vi att länken; ”Guidelines för varumärkets”, vilka utgör regler och 

bestämmelser om hur varumärket får användas, höjer webbsidans trovärdighet, då man som 

besökare ser att det ligger mycket strategiskt arbete bakom användandet av varumärket.  

Budskapet:  

Skriftlig information: ”Småland är mer än ett ord, mer än en bild eller en mening. Småland är 

inte ett företag, inte en person, inte ett kungadöme. Inte bara en idé eller en historia. 

Mångfalden lyser igenom – från skogsland och sjöland till kustland och ö-land. Vi vill att 

Smålands personlighet förblir originell, med många viljor, mycket kraft och stor kreativitet. 

Men det är lätt att bli hemmablind. Att inte se sina egna styrkor. Tanken med den här 

webbsidan är att ge dig en möjlighet att berätta din historia och skapa en bild av hur just ditt 

Småland ser ut. Bilden som gör dig stolt, och som gör att turister, affärsresenärer och andra 

besökare vill komma hit och uppleva allt vi har att erbjuda. Att vara med och bygga det 

Småländska varumärket är ingen plikt. Det är en möjlighet. Ett stöd för att nå våra mål och 

drömmar. Välkommen till vårt Småland. Ett Sverige på riktigt.” 

Film: ”Viktig information till dig som bor i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Från och 

med sista januari gäller nya varumärkesdirektiv. Det är viktigt att all Småländsk 

kommunikation ser exakt likadan ut…Nej, jag skojar bara. Det finns ju inte bara ett Småland 

och alla smålänningar är ju inte likadana. Visst, vi har några gemensamma nämnare, vi bor på 

samma plats, vi delar samma historia och vissa saker anses som väldigt mycket Småland. Man 

kan säga att Småland, det är Sverige på riktigt, men vem är det som ska bestämma vad som är 

ditt Småland. Vi utgår från samma ram, men varje dag du lever och agerar i vårt landskap, är 

det du själv som bygger en bild av Småland och då är det inte mer än rätt att du själv får 
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bestämma hur ditt Smålands ska se ut. Vi brinner för olika saker. Vad är du stolt över? Nu 

finns ett verktyg där alla Smålands företagare organisationer och föreningar, ja faktiskt varje 

smålänning kan bygga sitt eget småländska varumärke. Vi kan visa den kreativitet och 

personlighet som gör Småland till Småland och kanske samtidigt lära känna varandra lite 

bättre. Hur ser ditt småländska varumärke ut?” 

Ordval: Vi anser att webbsidan har använt enkla ordval i både skriftlig och 

muntliginformation. Det mest småländska uttrycket vi finner är likadan, men annars inget ord 

som sticker ut. Vi har en förståelse för att vissa småländska uttryck är svåra att förstå i övriga 

Sverige, men då webbsidan främst riktar sig till smålänningen önskar vi att fler småländska 

uttryck hade använts. Exempelvis, redigt, krabbigt eller krångligt. Då de i filmen redan skojar 

till det lite, anser vi att fler småländska ord hade återknutit till mer kärnvärdet Lekfullhet.  

Känslor: De känslor vi finner framkommer i såväl muntlig som skriftligt budskap är 

delaktighet i och med att de betonar att alla har möjligheten att delta i skapandet av det 

Småländska varumärket. Vi finner även att budskapet önskar framkalla känslan av 

samhörighet genom att poängtera att smålänningar delar samma plats och historia. I närhet till 

detta ser vi att budskapet önskar väcka en stolthet av Småland och dess invånare. ”Bilden som 

gör dig stolt, och som gör att turister, affärsresenärer och andra besökare vill komma hit och 

uppleva allt vi har att erbjuda”.  Därtill återfinner vi att en känsla av respekt gentemot 

varandras olikheter anammas genom att Smålands personlighet ska bibehållas genom olika 

viljor, att individer brinner för olika saker. 

Huruvida varumärkesidentiteten framkommer? 

I det skriftliga budskapet framkommer att Småland innehar mångfald, där de menar att 

Småland har allt från skogsland och sjöland till kustland och ö-land. Detta återkommer i både 

Varumärkesplattform 2012 samt av flertalet intervjurespondenter som är inblandade i 

Partnerskap Småland. Därtill kan vi urskilja att de fyra kärnvärdena fanns med i utformandet 

av webbsidan, dock uttrycks det inte ordagrant. Lekfullhet återkopplas tydligt i filmens 

budskap (…Nej, vi skojar bara) såväl som i dess utformande. Dessutom utgör möjligheten att 

välja bild, färg och typsnitt av det föränderliga varumärket en tydlig koppling till lekfullhet. 

Nyskapande finner vi dels i att man som besökare av webbsidan kan leka sig fram till ett 

varumärke som stämmer överens med vad Småland för denne. Jordnära, anser vi framkommer 

minst i både budskapet och utformandet av webbsidan. Detta då budskapet syftar till 

förändring, vilket enligt oss inte är förenligt med tryggheten. Berikande finner vi återkommer 

genom uppmaningen att förmedla sin individuella historia och bild av Småland genom att 

utforma en kreativ logotyp. Detta ser vi som ett sätt att skapa engagemang bland Småländska 

aktörer och individer som ska spilla över i besöksnäringen. Därmed finner vi att den 

strategiskt satta varumärkesidentiteten framkommer i budskapet. 

Visuellt 

Bilder och symboler: Bilder återkommer både i film och genom möjligheten att ta fram ett 

individuellt varumärke. Därtill finns logotypen genomgående på webbsidan och i samband 

med den skriftliga informationen finns bilder på lingon, gärdsgård och vattendrag med klippor 

och tallar. I filmen om Småland återfinns, de tre länen med dess vapensköldar, därefter följer 

betraktaren en 30-årig man genom olika bilder av Småland. I förgrunden återfinns EU-

flaggan, ohyvlade plankor, penna, sax, skrivblock, tejp, tidningar, post-itlappar under hela 

filmen, vilket vi menar kan associeras till att klippa och klistra ihop bilder vad Småland är och 

betyder för enskilda individer. De bilder som uppkommer i filmen är: midsommarstång, röd 

stuga med vita knutar, småländskt vykort, lantbruksidyll, skylt på Skurugata, flicka på en 
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stege, ko, får, gärdsgård, flaggstång med svenska flaggan, blommor, barrskog, stenar, 

fågelholkar, post-it lapp på typisk småländsk älg, älg, uggla, abborrar, skärgård med fyr, en 

fiskare i en båt, lägenhetsbostäder, lingon, buss, kartor, staty, socialisering bland människor, 

fotboll, polkagrisar, skylt på Café de lux, cyklande människa, pappersplan, Kalmar slott, 

bomullsmoln, frågetecken samt en frimärkskantad ram. 

Färg: Vi finner sex tydliga och återkommande färger; röd, blå, grön, gul, svart, grå samt 

obehandlad trädfärg i en brun nyans. I galleriet av individuellt skapade logotyper är färgen röd 

främst representerad, därefter kommer grönt och blått.  

Grafik: Den grafik som vi finner genomgående är de obehandlade träplankorna, den taggiga 

frimärkskanten, konsekvent typsnitt, klipp och klistra temat är genomgående, då exempelvis 

informationslappar är fasttejpade.  

Auditiv  

Budskapet i filmen om Småland innehåller en berättande röst och i bakgrunden en 

instrumental melodi.  

Röster: Rösten i filmen är av kvinnlig karaktär med en småländsk dialekt. Den småländska 

dialekten finner vi inte är av den grövsta sorten och vi kan inte urskilja från vilket område i 

Småland dialekten härstammar. Det är varken Kalmaritiska, Jönköping eller Växjö dialekt, 

utan någon form av småländsk ”riksdialekt”. Inledningsvis är rösten monoton och överdrivet 

artikulerande, vilket ger oss en känsla av informationsmeddelande. En bit in i filmen vid 

”…Nej, jag skojar bara”, mjuknar tonläget, rösten och ordvalen är mer avslappnade och känns 

mindre inövat. Samtidigt som rösten mjuknar börjar musik att spelas. 

Musik: Melodin som spelas är instrumental och av glad och lekfull karaktär. De instrument vi 

hör är gitarr och piano. Melodin anser vi inte är tillräckligt utmärkande som jingel, utan är 

mer bakgrundsmusik. 

Gastronomisk & Atmosfärisk 

Då webbsidan är virtuell är det fysiskt omöjligt att varken smaka eller lukta här. Däremot 

presenteras lingon och polkagrisar, men sedan kopplar vi många av de ovanstående bilder vi 

klargör till smak och framförallt lukt. Exempelvis, barrskog, skärgård, ko och får och 

blommor. Därtill får logotypen med frimärket oss att minnas smaken av lim, då man förr 

behövde slicka på frimärket för att får dem att fastna på breven. 

Taktil 

Då webbsidan är virtuell är det inte möjligt att fysiskt känna på den, däremot kan människan 

återkoppla minnen av hur någon känns genom synsinnet. Därtill kan beskrivningar även bidra 

till hur något känns.  

Form och Material: Ohyvlade furuplankor är synligt i både film och i webbsidans bakgrund. I 

filmen vidrör en hand plankorna samtidigt som den viker ihop ett brev. Detta associerar vi till 

känslan av ruggig och ojämn yta. Det medför för oss en känsla av närhet till naturen. Den 

frimärksliknande logotyp har en klar taggig kant. Detta får oss att återminnas dels taggarna på 

ett frimärke samt smaken av lim. Därtill utgör den återkommande tejpen samt bomullen ett 

klart minne till hur de känns. 

 


