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Abstract 

 

This essay deals with the Öresund region’s region branding process and how the region 

communicates its brand identity. In a marketing context, places have more and more been 

equalled to products. We aim to investigate whether or not this is motivated and if so, to what 

extent. We have therefore chosen to do a qualitative case study of the Öresund region. Our 

opinion is that this region is particularly interesting because of its complexity, since it is 

constituted by parts of two nations, Denmark and Sweden. By visiting the region and 

conducting initial interviews we could progress to gather secondary data. We have analysed 

our data from the viewpoint of a model called the “Strategic brand platform for products” 

(Sw. Den strategiska varumärkesplattformen för produkter) created by Frans Melin. A brand 

worth maintaining can be created by successfully implementing what the notions of the model 

stand for. We can see several resemblances between the Öresund region’s region branding 

process and Melin’s brand platform, but also striking differences that need to be considered. 

Our overall conclusion is that branding a place is relatively similar to branding a product.       
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Sammanfattning 

 

Denna uppsats behandlar Öresundsregionens varumärkesuppbyggande process och hur 

regionen kommunicerar sin varumärkesidentitet. En plats likställs i 

marknadsföringssammanhang allt oftare med en produkt och det vi syftar till att undersöka är 

huruvida detta är motiverat och i så fall i vilken utsträckning. 

 

Vi har avgränsat oss till att studera den varumärkesbyggande processen för en plats och här 

har en kvalitativ fallstudie av Öresundsregionen valts. Denna region anser vi är extra 

intressant med anledning av dess komplexitet då den utgörs av delar av två länder, Danmark 

och Sverige.  Vi besökte regionen och gjorde två inledande intervjuer för att få en 

bakgrundskunskap till ämnet, därefter samlades sekundärdata in.  

 

Med utgångspunkt i modellen Den strategiska varumärkesplattformen för produkter skapad 

av Frans Melin, har vi analyserat vår empiri utifrån de begrepp som modellen består av. 

Genom att framgångsrikt implementera det som begreppen står för kan ett varumärkeskapital 

värt att förvalta skapas. Vi kan se flertalet likheter mellan Öresundsregionens 

varumärkesskapande process och Melins varumärkesplattform, dock förekommer även 

markanta skillnader som bör beaktas. Vår slutsats är att platsens eller regionens 

varumärkesprocess är relativt lik den som gäller för en produkt. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 4 

 Innehåll 

1 INLEDNING....................................................................................................................................................... 5 

1.1 FRÅGESTÄLLNING ......................................................................................................................................... 6 
1.2 SYFTE ............................................................................................................................................................ 6 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................................... 7 
1.4 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................... 8 

2 METOD ............................................................................................................................................................ 12 

2.1 METOD OCH MATERIALVAL ......................................................................................................................... 12 
2.2 EMPIRISK INSAMLING .................................................................................................................................. 13 
2.2 TEORIVAL .................................................................................................................................................... 14 
2.2 MOTIVERING AV LITTERATUR OCH TEORI .................................................................................................... 14 
2.3 METODKRITIK ............................................................................................................................................. 16 

3 TEORI ............................................................................................................................................................... 18 

3.1 VAD ÄR EN PLATS? ...................................................................................................................................... 18 
3.2 VAD ÄR PLATSMARKNADSFÖRING? ............................................................................................................. 19 
3.3 VARUMÄRKETS BETYDELSE OCH FUNKTION ................................................................................................ 20 
3.4 VARUMÄRKESTEORI .................................................................................................................................... 22 

3.4.1 Produktattribut ................................................................................................................................... 22 
3.4.2 Märkesidentitet ................................................................................................................................... 23 
3.4.3 Kärnvärde ........................................................................................................................................... 24 
3.4.4 Positionering ...................................................................................................................................... 24 
3.4.5 Marknadskommunikation ................................................................................................................... 25 
3.4.6 Intern märkeslojalitet ......................................................................................................................... 25 

4 ÖRESUNDSREGIONEN ................................................................................................................................ 26 

4.1 DEN HISTORISKA UTVECKLINGEN AV ÖRESUNDSREGIONEN ........................................................................ 26 
4.2 REGIONER ................................................................................................................................................... 27 
4.3 ÖRESUNDSREGIONEN .................................................................................................................................. 30 

4.3.1 Så styrs regionen ................................................................................................................................ 34 

5 VARUMÄRKET ØRESUND .......................................................................................................................... 36 

5.1 VARUMÄRKESSKAPANDET .......................................................................................................................... 36 
5.2 ANVÄNDANDET AV VARUMÄRKET ØRESUND .............................................................................................. 38 
5.3 VARUMÄRKETS KÄRNVÄRDE ...................................................................................................................... 40 
5.4 KOMMUNIKATIONSPLANEN ......................................................................................................................... 41 

6 ANALYS OCH TOLKNING .......................................................................................................................... 43 

6.1 PRODUKTATTRIBUT ..................................................................................................................................... 43 
6.2 MÄRKESIDENTITET ...................................................................................................................................... 44 
6.3 KÄRNVÄRDEN ............................................................................................................................................. 47 
6.4 POSITIONERING ........................................................................................................................................... 47 
6.5 MARKNADSKOMMUNIKATION ..................................................................................................................... 50 
6.6 INTERN MÄRKESLOJALITET ......................................................................................................................... 51 

7 SLUTSATS ....................................................................................................................................................... 51 

8.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING .............................................................................................................. 54 

REFERENSLISTA ............................................................................................................................................. 56 

 

 

 

 



 

 5 

 

1 Inledning 

 

Platser, precis som företag, står inför en utmaning i och med den allt mer tilltagande globala 

ekonomin.
1
 Med globaliseringsprocessen och den ökade tillgängligheten med innovationer 

inom kommunikationsteknologin har konkurrensen hårdnat och en global marknad har vuxit 

fram. Med andra ord har det geografiska rummet fått en ny betydelse i och med den tekniska 

räckviddens förändring.
2
 Med en förbättrad tillgänglighet och rörlighet på en global marknad 

kan det tänkas att den lokala förankringen tappar sin mening.
3
 Avstånd och rörlighet är inte 

längre något problem vilket medför att inte längre platser kan ses som avskärmade från 

varandra. Utifrån detta kan frågan ställas om vi närmar oss en värld av platslösa platser i och 

med att globaliseringsprocessen skapat förutsättningar för, och underlättat en allt mer 

standardiserad och homogen plats.
4
 Att den lokala förankringen skulle ha tappat sin mening, 

eller att platser inte längre skulle ha någon betydelse stämmer dock inte, det är än mer 

paradoxalt än så, för samtidigt som globaliseringen ökar så blir även beroendet av regional 

och lokal förankring allt större.
5
 Detta pekar på en dualism av den moderna 

samhällsutvecklingen, då det finns spänningar mellan globala och lokala krafter.  Å ena sidan 

ses en ökning av internationellt beroende i och med att ekonomin och näringslivet har blivit 

allt mer globalt rörliga.
6
 Å andra sidan möts globaliseringsprocessen av motsatt effekt i och 

med att beroendet av lokal och regional anknytning ökar med denna. Här menas att den 

globaliserade ekonomin inte fungerar utan förbindelser och relationer till lokala och regionala 

nätverk och företag.
7
 Alla flöden kräver fortfarande en lokal och regional förankring, vilket 

påvisar hemmabasens fortsatta betydelse.
8
  

 

Globaliseringen och den paradox som denna kommit att möta påvisar en världsmarknad vilket 

medför en alltmer hårdnande konkurrens mellan såväl aktörer som platser. Genom krympande 

avstånd och ökade gränsöverskridningar skapas en hårdare konkurrens för platserna, vilket 

gör att de måste utmärka sig för att synas. Identiteten och de värden som en plats 

                                                 
1
 Rainisto, Seppo. 2003, s. 28 

2
 Törnqvist, Gunnar. 1996, s. 298 

3
 Ibid. s. 297 

4
 Ek, Hultman. 2007, s. 23-24 

5
 Castensson, Reinhold. 2003, s. 34-35 

6
 Törnqvist, Gunnar. 1996, s. 46-47 

7
 Castensson, Reinhold. 2003, s. 34-35 

8
 Törnqvist, Gunnar. 1996, s. 300 
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representerar, vilka resurser som finns samt val av kommunikationsstrategi för detta är 

avgörande för konkurrensmöjligheterna. Genom att utveckla en varumärkesstrategi kan man 

skapa ett mervärde som i förlängningen sätter platsen på kartan, samt medvetandegör den för 

den interna omgivningen. Denna strategi ska påvisa vilka tillgångar och kvaliteter platsen har 

och hur de bör användas för att på mest effektiva sätt visa världen att man har dem. Vidare 

bör en förståelse finnas för hur dessa kvaliteter kan slås ihop till en helhet som är unik, sann, 

distinkt och attraktiv för omvärlden. Genom att göra detta kan man skapa en framgångsrik 

plats vars rykte är värt att förvalta.
9
  

 

Förändringen av platsens rum och den tilltagande konkurrens som denna har medfört har 

skapat ett nytt sätt att se på platsen. Platsen har blivit till en produkt vilken kan produceras, 

marknadsföras och konsumeras och detta kommersialiserade sätt att se på platsen påvisar att 

platser konkurrerar med varandra på ett liknande sätt som produkter och tjänster gör.
10

 Vi 

finner denna förändring och detta nya synsätt intressant och vill med hjälp av ett specifikt 

exempel se om den varumärkesuppbyggande processen för en plats på något sätt kan likställas 

med den produktbaserade. Den plats vi valt att undersöka detta på är Öresundsregionen, dels 

eftersom det finns en tydlig ekonomisk bakgrund till dess uppförande och dels för dess 

specifika positionerings- och differentieringsstrategier.      

 

1.1 Frågeställning 

 

Kan en produktbaserad varumärkesstrategi användas vid uppbyggandet av en plats 

varumärke? 

 

1.2 Syfte 

 

I denna uppsats ska vi undersöka och fördjupa oss i hur man i Öresundsregionen har valt att 

utveckla ett varumärke för regionen, samt om man lyckas skapa ett varumärkeskapital utifrån 

den valda produktbaserade varumärkesuppbyggande strategin.  

 

                                                 
9
 www.simonanholt.com 2008-05-09 

10
 Ek, Richard. Hultman, Johan. 2007, s. 29, här refererar författarna till Philo och Kearns. 1993 

http://www.simonanholt.com/
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1.3 Avgränsningar 

 

Vi har valt att göra en fallstudie av Öresundsregionen för att få en förståelse för och kartlägga 

hur arbetet med identitetsuppbyggandet går till i regioner. Öresund är även intressant i och 

med att det är en transnationell region vilket gör identitetsskapandet än mer komplext, dock 

ses arbetet med dess uppbyggande som förebild för andra regioner och gränsregioner.
11

  

 

Öresundsregionens officiella geografiska avgränsning består av Själland, Lolland-Falster, 

Mön och Bornholm på den danska sidan av sundet och Skåne på den svenska sidan. Tiden för 

arbetets utförande sträcker sig över tidsperioden april och maj 2008.   

 

I uppsatsen kommer vi att använda oss av ett näringslivsperspektiv snarare än av ett 

turistperspektiv. Anledningen till varför vi väljer att använda oss av detta perspektiv är för att 

se på hur regionen får ökad konkurrenskraft på den internationella marknaden. I grunden 

bygger regionen på ekonomiska motiv där fokus sätts på andelen av de sammanslagna 

resurserna genom bland annat kompetent arbetskraft och forskning och utveckling. Regionen 

kallas ”Øresund - The Human Capital of Scandinavia” vilket syftar på de stora tillgångarna 

som ligger i just den högutbildade befolkningen. Inom regionen görs även stora investeringar 

inom flertalet forskningsområden, och med anledning av detta anser vi att 

näringslivsperspektivet är av stor relevans att anlägga. Med andra ord väljer vi att se på hur 

man väljer att kommunicera och differentiera sig ur ett näringslivsekonomiskt perspektiv, 

detta eftersom det föreligger skillnader i detta arbete jämfört med hur man väljer att närma sig 

den fysiska turismen.  

 

De personer vi valt att intervjua är involverade i marknadsförings- och integrationsarbetet i 

regionen. Eftersom marknadsföringen av en region är komplex och involverar både invånarna 

och de etablerade företagen krävs mer eller mindre ett samarbete mellan dessa för att 

förankringsarbetet i regionen ska fortgå och godkännas på både regional och internationell 

nivå. I och med att det är en gränsregion där två olika nationer ska ingå i samarbete krävs att 

marknadsföringen av regionen sker på en nivå där båda parter ser sig som en del av en enhet, 

snarare än som att den svenska sidan skulle bli en förlängning av Köpenhamn.  

 

                                                 
11

 Claes Håkansson. 2008-04-11 
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Varför vi har valt att undersöka Öresundsregionen är dels för att dess arbete anses vara en 

förebild för andra regioner och gränsregioner, men även av praktiska skäl tack vare dess läge 

och därmed tillgänglighet. Genom denna tillgänglighet möjliggjordes att vi kunde vara fysiskt 

närvarande på plats vilket vi även upptäckte var en stor fördel genom den flexibilitet som 

detta gav oss. Att träffa personer inom rätt kompetensområde förenklades genom att vi var på 

plats. 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Vi har under vårt arbete tagit del av forskning om platser och marknadsföring av dessa, 

framförallt av Simon Anholt och Philip Kotler. Dessutom har vi funnit uppsatser som rör 

ämnet Öresundsregionen, dock har syftet i dessa varit av ett annat slag än det vi valt att 

undersöka men trots detta har de varit bra som bakgrundsinformation till vårt arbete. Vidare 

följer en kort beskrivning av denna forskning.    

 

Simon Anholt ställer frågan i artikeln Place Branding and Public Diplomacy (2008) om Place 

Branding, eller utvecklandet av ett varumärke för en plats vilken vidare kommuniceras, 

verkligen är marknadsföring. Anholt visar i denna artikel ett ställningstagande där han väljer 

att se på Place Branding som en policyförändring. Här skiljer han detta från 

marknadsföringskommunikation då han menar att denna kommunikation snarare handlar om 

att sälja en produkt, denna kan ha olika skepnader i form av en faktisk produkt, en semesterort 

eller investeringsmöjligheter för ett land eller en stad. Policy ämnar snarare förändra folks 

attityder och Anholt menar på så vis att en marknadsföringskampanj inte kan ändra ett lands 

image. Han påvisar även att det inte finns några bevis som föreslår att 

marknadsföringskommunikation kan influera den bild som allmänheten har av ett land eller 

en stad. Detta visas, vilket Anholt beskriver, även av den studie som Nation Brand Index gjort 

2007 under hans ledning. Här upptäcktes inga samband mellan variablerna förändringar av 

nationers varumärkesvärde och de utgifter som fanns för nationernas 

varumärkeskampanjer.
12

 

 

Vidare förklarar Anholt att Place Branding handlar om intryck snarare än den verklighet 

vilken Public Diplomacy, eller den allmänna diplomatin, beskriver. I hans beskrivning av vad 

                                                 
12

 www.palgrave-journals.com (2008- 05-09), s. 1 

http://www.palgrave-journals.com/
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Place Branding är förklaras som tidigare att det inte handlar om kommunikation utan om 

policyförändring och ordet branding översätts av Anholt med konkurrenskraftig identitet.
13

 

Denna konkurrenskraftiga identitet ska väcka kännedomen hos allmänheten och skapa en 

känsla av betydelsefullhet hos dem. I denna artikel tas ett antal centrala frågor upp vilka 

Anholt besvarar. Dessa handlar bland annat om image och Anholt förklarar det som att en 

image inte kan konstrueras utan bara förtjänas, med detta menas att det går att observera att en 

plats har en image men han påstår inte att denna kan kommuniceras med hjälp av ett 

varumärke, det är mer komplext än så.
14

 Platser måste, vilket han beskriver, engagera den 

utomstående världen på ett tydligt, koordinerat och kommunikativt sätt om meningen är att 

influera den allmänna uppfattningen om platsen. Vidare förklaras att platser som har en bra 

policy trots detta kan lida av ett negativt rykte. För att klargöra denna problematik beskrivs 

det att enbart policy inte är tillräcklig för att övertala externa åsikter.
15

 Substansen måste paras 

ihop med den valda strategin för platsen samt med de symboliska agerandena för att ett 

förbättrat rykte ska kunna uppkomma.
16

 Anholt förklarar ovan nämnda faktorer som beroende 

av varandra, utan strategier kan inte kärnan, eller substansen, skapa en profil för platsen 

vilken vidare kan influera andra.
17

 Vidare kan inte heller strategierna och symbolerna existera 

utan substans eftersom det som dessa skapar inte har någon verklighetsanknytning och 

fungerar då snarare ensamma som propaganda.
18

 

     

Philip Kotler m fl. pekar i boken Marketing Places (1993) på den problematik som platsen 

möter i dagens samhälle. Både interna faktorer, såsom cykler av tillväxt och tillbakagång, och 

externa faktorer där ökade teknologiska förändringar, den globala konkurrensen samt 

maktskifte inom regeringar kan nämnas, påverkar platsens utveckling.
19

 För att lösa de 

problem som platsen går till mötes menar författarna att det krävs en strategisk plan för att 

stärka kapaciteten av platsen, vilket medför att denna kan anpassa sig till den förändrade 

marknaden, se möjligheter samt bibehålla dess vitalitet.
20

 Kotler m.fl. förklarar att strategisk 

platsmarknadsföring är det mest användbara och produktiva sätt att lösa problemet som 

platser kan tänkas ha.
21

 Platsmarknadsföring förklaras här som att skapa en plats för att 

                                                 
13

 www.palgrave-journals.com (2008-05-09), s. 2 
14

 Ibid  
15

 Ibid, s. 3 
16

 Ibid, s. 4 
17

 Ibid, s. 4 
18

 Ibid, s. 4-5 
19

 Kotler m fl. (1993), s. 4-14 
20

 Ibid, s. 18 
21

 Ibid, s. 20 

http://www.palgrave-journals.com/
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tillfredsställa behovet av dess målmarknader.
22

 Författarna visar på ett antal 

förbättringsstrategier för en plats; design, infrastruktur, basala tjänster såsom polis, brandkår 

och så vidare och slutligen attraktioner.
23

 Att inneha någon av dessa faktorer behöver inte 

betyda att en plats förbättras, däremot kan man genom dessa fånga möjligheter vilka kan 

skapa tillfällen för utveckling.
24

 Platsens image sätts även i stort fokus i Marketing Places och 

hur den ska formas och vidare hur den ska distribueras. En plats image är kritiskt avgörande 

för hur privatpersoner och företag kommer att känna för den.
25

 En image representerar en 

förenkling av en stor andel associationer och information kopplad till en plats. Det är en 

produkt av hur vårt sinne försöker processa mängder av data om en plats.
26

  Genom att förstå 

den existerande imagen en plats har kan det urskiljas vad som är bäst lämpat att skapa utifrån 

denna.
27

 För att imagen ska vara så effektiv som möjligt bör verkligheten kunna återspeglas i 

den, den bör även vara trovärdig vilket betyder att människor måste vara redo för den, vidare 

ses även enkelhet som något av stor vikt tillsammans med att den är tilltalande och distinkt.
28

 

I det avslutande kapitlet i Marketing Places förklaras hur platser behöver organiseras för att 

på bäst lämpade sätt kunna möta de förändringar och utmaningar som den globala marknaden, 

de teknologiska innovationerna samt det politiska och ekonomiska samhället skapar. I takt 

med att informationssamhället utvecklas blir företag men även vi människor mer mobila. 

Dessa trender och förändringar gör det nödvändigt för även platser att mer rutinmässigt 

ifrågasätta sig själva och huruvida de möter invånarnas behov eller inte.
29

 I detta kapitel tas 

vissa nyckelutmaningar som platser har upp samt hur de ska svara på dessa, utifrån detta 

förklaras sedan varför marknadsföring av platser är nödvändig och det mest övergripande 

svaret på den frågan blir att det behövs för att de ska kunna konkurrera effektivt i vår nya 

globala ekonomi.
30

 Den centrala grundsatsen som författarna kommer fram till är med andra 

ord att platser, trots de mäktiga interna och externa faktorerna som kämpar mot dem, kan med 

hjälp av deras samlade resurser och kapaciteter förbättra dess positioner.
31

         

 

                                                 
22

 Kotler m fl. (1993), s. 99 
23

 Ibid, s. 100-135  
24

 Ibid, s. 136-138 
25

 Ibid, s. 141 
26

 Ibid 
27

 Ibid, s. 148 
28

 Ibid, s. 149-150 
29

 Ibid, s. 311 
30

 Ibid, s. 312-345 
31

 Ibid, s. 346 
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Maria Nyberg skriver i sin uppsats ”Att folkligt förankra en region – Öresundsregionen” 

(2003), om huruvida folkligt förankrade projekt kan skapa förutsättningar för att främja en 

kulturell integration i Öresundsregionen. Hon utgår ifrån tre samarbetsprojekt, två skolor och 

en idrottsförening, och analyserar utifrån dessa vilken betydelse direkta möten, direkt 

kommunikation och delade erfarenheter har för en folklig förankring av regionen. Maria 

Nyberg har använt sig av en kvantitativ undersökning i form av enkätundersökning som 

senare fördjupats genom en kvalitativ undersökning i form av gruppintervjuer. Resultatet 

visade enligt henne att möten kan ses som en känslig situation som bör planeras och hanteras 

väl för att lyckas. En central del anser hon är språket, detta både för att förstå varandra och 

som kulturbärare. Hennes slutsats av analysen är, genom att ta dessa aspekter i beaktande, att 

folkligt förankrade möten kan främja en kulturell integration.
32

  

 

Vidare skriver Ulrika Hannervik och Gustaf Birkoff en uppsats som behandlar ett liknande 

ämne, ”En region i förändring – En studie om integrationsprocessen i Öresundsregionen” 

(2004). Deras syfte är att se vilka möjligheter som finns vid det gränsöverskridande 

samarbetet mellan organisationer i Öresundsregionen och huruvida det är möjligt att 

överbrygga kulturella barriärer i Öresundsregionen. Genom att göra en jämförelse med hjälp 

av djupgående intervjuer av representanter från dels HH-samarbetet
33

 och dels HH-Ferries, 

mellan mitten av 1990-talet och 2004 då uppsatsen är skriven, kunde en slutsats dras. Denna 

bestod i att det under mitten av 1990-talet förelåg en mer negativ bild av kulturella barriärer 

vilka sågs som ett direkt hot mot framväxten av Öresundsregionen i jämförelse med år 2004. 

År 2004 upplevdes i stället de kulturella skillnaderna som barriärer endast i starten av 

samarbetet, och att de med tiden accepterades. Därmed handlar integration om samexistens 

och inte om att platta ut de olika kulturerna, genom att acceptera organisationskulturerna 

överbryggs de kulturella barriärerna.
34

   

 

En tredje uppsats med anknytning till vårt ämnesval är ”Varumärket Öresund - med nätverk 

som kommunikationskanal” (2005) skriven av Jesper Yngvesson och Joakim Andersson. 

Författarna undersöker i denna studie vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att 

kommunicera varumärket Øresund till externa målgrupper genom Öresund Networks 

                                                 
32

 http://www.uppsatser.se/om/Att+folkligt+förankra+en+region/ 2008-06-12 
33

 Samarbete mellan Helsingborgs stad och Helsingörs kommun. 1995 slöts det officiella samarbetsavtalet 

mellan de båda vänorterna där samverkan inom olika samhällsområden såsom näringsliv, infrastruktur, kultur 

och utbildning lyfts fram som huvudsyftet med avtalet. www.helsingborg.se 2008-08-19  
34

 http://www.uppsatser.se/uppsats/08cd725335/ 2008-06-12 

http://www.uppsatser.se/om/Att+folkligt+f%C3%B6rankra+en+region/
http://www.helsingborg.se/
http://www.uppsatser.se/uppsats/08cd725335/
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medlemsnätverk. Utifrån denna studie ger författarna vidare förslag på åtgärder för att 

framgångsrikt kommunicera varumärket. Genom kvalitativa intervjuer har de samlat in 

underlag för dess senare analys utifrån varumärkes- och nätverksteorier. Deras resultat visar 

på att varumärket Øresund har goda förutsättningar för att kommuniceras genom nätverket då 

varumärket har en positiv image hos nätverksmedlemmarna. Dock ser författarna till denna att 

förändringar skulle kunna möjliggöra en förbättring genom att anpassa nätverket efter 

nätverksmedlemmarnas behov då det skulle utnyttjas bättre. Ett hinder som ses med 

varumärkesarbetet är dessutom att nätverksmedlemmarna ser Öresundsregionen som två 

länder med två konkurrerande marknader i stället för en transnationell region. 
35

 

 

 

2 Metod  
 

I detta avsnitt ska vi beskriva vilken metod samt vilken typ av material vi valt att använda oss 

av i denna uppsats. Vidare beskriver vi den empiriska insamlingen och vår valda teori. För 

att stärka vårt val av empiri motiveras detta och slutligen berör vi den metodkritik vi anser 

vara av vikt.   

 

2.1 Metod och materialval 

 

I vårt uppsatsarbete har vi valt att utföra en fallstudie. Det som utmärker denna strategi är dess 

inriktning på en enda enhet snarare än på ett brett spektrum och syftet är att belysa det 

generella genom att titta på det specifika.
36

 I vårt arbete med att undersöka hur skapandet av 

ett gemensamt varumärke och kommunikationen av detta går till i Öresundsregionen anser vi 

att metoden är av relevans. Vi undersöker en enskild enhet, Öresundsregionen, och i denna 

process går vi på djupet med studerande av sekundära källor om regionen samt använder oss 

av kompletterande intervjuer. Fallet ska utgöra en naturlig miljö, det vill säga det ska vara ett 

naturligt förekommande fenomen och existera både före och efter undersökningen
37

 vilket 

Öresundsregionen med största sannolikhet gör. Fokus läggs på relationer och processer, hur 

dessa hänger ihop och slutligen hur de påverkar varandra. Det viktiga är inte att endast 

undersöka vad resultatet blir utan att dessutom uppmärksamma de processer och relationer 

                                                 
35
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36

 Denscombe, Martyn. 2000, s. 41-44 
37
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som finns på ett detaljerat sätt.
38

 Vi ämnar studera och beskriva de processer och relationer 

som finns i Öresundsregionen och förstå hur man arbetar med att skapa ett gemensamt 

varumärke och kommunikationen av detta, trots problematiken med två olika nationaliteter.  

 

När en fallstudie valts som strategi finns möjligheten att använda sig av flera olika källor och 

metoder.
39

 För att få en förståelse och en överblick över hur arbetet går till valde vi att besöka 

regionen och intervjua några viktiga nyckelpersoner med semistrukturerade intervjuer. 

Dessutom gick vi på en föreläsning som hölls av Eva Eilstrup på Scandic Hotel i Köpenhamn 

vilken handlade om integrationen i regionen. Det underlättade även att vara på plats då vi fick 

ta del av sekundärdata i form av rapporter, broschyrer, utskick och reklamblad. Genom att 

själva åka över bron mot Köpenhamn kunde vi uppleva känslan av att pendla så som många i 

regionen gör varje dag. Väl tillbaka i Stockholm påbörjades insamlingen av den resterande 

sekundärdata i form av litteratur och information på hemsidor, dessutom valdes den teoretiska 

plattform vi skulle utgå ifrån .   

 

2.2 Empirisk insamling   

 

Som tidigare beskrivits valde vi att utföra två kvalitativa intervjuer i början av vårt 

uppsatsarbete. Intervjuerna som var personliga höll vi semistrukturerade för att vara flexibla 

och kunna styra intervjun åt det håll som föreföll mest träffande för vår idé om vårt arbete. 

Flexibiliteten var för oss av stor vikt i och med att vi ännu inte valt den infallsvinkel vi senare 

skulle använda oss av vid avgränsning av vårt arbete. Intervjuerna hölls i Köpenhamn på 

ØresundDirekts kontor med Eva Eilstrup och Claes Håkansson, båda 

kommunikationskonsulter på ØresundDirekt. Eva Eilstrup arbetar med integrationen medan 

Claes Håkansson arbetar med kommunikationen av och i regionen. De två intervjuerna 

medförde att vi fick tillräcklig bakgrundsinformation om regionens uppbyggnad och syfte för 

att förstå helheten och därefter kunna besluta oss för vad vi ville undersöka. Vår tanke med 

intervjuerna var som beskrivits att få en grundkunskap till vårt arbete, det är på så sätt inte vår 

avsikt att basera arbetet på intervjusvaren utan de är menade som ett komplement till den 

övriga empirin som vi får från sekundärdata. Av intervjupersonerna fick vi ta del av 

                                                 
38

 Denscombe, Martyn. 2000, sid. 41-44   
39
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sekundärdata, denna har kompletterats med vad vi själva sökt upp och dessa tillsammans har 

varit av stor vikt i vår empiridel. 

 

Efter vår intensiva vecka i Öresundsregionen kunde vi rikta in oss på vad vår uppsats exakt 

skulle komma att handla om och vår fortsatta insamling av sekundärdata påbörjades. 

Information om regionen var inte svår att hitta då det finns ett flertal skrivna böcker om 

Öresundsregionen, allt från historien bakom skapandet av den gemensamma regionen till hur 

det ser ut idag, hur regionen sköts med mera. Även den teoretiska litteraturen om varumärken, 

regioner, marknadsföring samt platsmarknadsföring finns det en hel del om i akademiska 

litterära verk. En stor del av den insamlade empirin har vi funnit på diverse Internetsidor om 

regionen. Det finns framför allt en viktig hemsida, Öresundsportalen, där mycket information 

av stor vikt går att ta del av, och dessutom har de olika aktörerna som verkar i regionen 

informationsrika hemsidor för just deras organisation.  

 

2.2 Teorival 

 

Vi har valt att analysera vår empiri utifrån en varumärkesteori skapad av Frans Melin, vilken 

beskrivs i en modell vid namn Den strategiska varumärkesplattformen. Denna är uppbyggd 

av sex begrepp vilka tillsammans har som syfte att utveckla ett varumärkeskapital. Modellen 

är skapad för att appliceras på den varumärkesbyggande processen för produkter, och det är 

med denna prototyp som vi ska undersöka huruvida det går att använda en produktbaserad 

varumärkesstrategi vid uppbyggandet av en plats varumärke, för att i förlängningen skapa ett 

varumärkeskapital. De faktorer som modellen tar upp har i analysen jämförts med 

Öresundsregionens kommunikations- och varumärkesprocesser för att se vilka likheter och 

skillnader som föreligger mellan de två. Då en plats skiljer sig åt från en produkt i dess 

karaktär har vi valt att även beskriva vad en plats är, vad platsmarknadsföring innebär och 

varumärkets betydelse. 

 

2.2 Motivering av litteratur och teori  

 

Den litteratur vi valt att använda oss av i vårt arbete är tagen från flertalet olika författare då 

de dels kompletterar varandra, dels förstärker tillförlitligheten. Philip Kotler som är en 

klassisk marknadsföringsteoretiker har vi under vår utbildning stött på flertalet gånger. Kotler 
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är även professor i internationell marknadsföring och verksam vid Northwestern University. 

Frans Melin är doktor i ekonomi och ses som en av Nordens ledande forskare och konsult 

inom varumärkesstrategi. Vidare är han bland annat ansvarig för forskningen kring Strategic 

Brand Management vid Ekonomihögskolan i Lund, där även Gunnar Törnqvist är professor i 

ekonomisk geografi. Simon Anholt är en frontfigur vad gäller platsmarknadsföring och 

kommunikationen av platsens varumärke eller identitet och bör därför vara en pålitlig källa. 

Han är dels chefredaktör för tidsskriften Placebranding, dels grundare till hemsidorna 

”Nationbrandindex” och ”Citybrandindex” vilka publicerar forskning och artiklar kring 

området. Vidare har Anholt skrivit flertalet böcker och anses vara en av världens ledande 

specialister på varumärkesstrategier för länder, städer och regioner. Slutligen kan nämnas att 

Anholt dels arbetar som policy rådgivare för Storbritanniens regering i fältet för 

marknadsföring och kommunikation av landet.  

 

Då Platsmarknadsföring och platsers varumärken är ett relativt nytt forskningsämne har det 

varit svårt att få tag i många önskvärda böcker då de endast finns på fåtalet universitet i 

Sverige, detta har påverkat vårt val av litteratur. Litteraturen om Öresundsregionen är rent 

faktabaserad och bygger på flertalet statistiska undersökningar vilka bland annat utfärdats av 

Statistiska centralbyrån vilket ökar tillförlitligheten av dessa. Dessutom har vi för alla källor 

sett en likhet med annan litteratur då detta borde tyda på en sanningsenlig information. På 

liknande sätt ser vi på de hemsidor vi använt oss av då vi har kompletterat den fakta som står 

på Internetsidorna med siffror som Statistiska centralbyrån publicerat. Statistiska centralbyrån 

tillsammans danska Analyseinstitut Greens gör varje år en konjunkturbarometer över 

Öresundregionen och det är från dessa undersökningar som vi tagit information ifrån.  

Sekundärdata i form av rapporter, broschyrer, utskick om regionen har varit nödvändig för 

vårt arbete och står för en stor del av vår empiridel. Denna empiri har varit avgörande då den 

utgör information om hur skapandet av varumärket sett ut för Öresundsregionen och dess 

valda kommunikationsstrategi.  

 

Reliabiliteten i vår uppsats skulle vi påstå är god. Detta eftersom vi använt oss av 

kompletterande sekundärdata och genom detta ökat tillförlitligheten då jämförelser gjorts 

mellan dessa. Huruvida intervjuerna är tillförlitliga är möjligtvis svårare att garantera men vi 

har i vår uppsats endast använt oss av intervjusvaren som en bakgrundsförståelse till ämnet då 

dessa inte påverkat vårt resultat. Validiteten vilken dels handlar om huruvida vi lyckats utreda 

det vi hade som syfte att undersöka, menar vi är hög. Genom att utgå ifrån den 
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kommunikationsplan som är uppsatt för Öresundsregionen och de strategier som använts för 

varumärkesbyggandet av platsen grundar sig uppsatsens empiriska underlag på det 

basmaterial vilket regionens kommunikation bygger på. Kommunikationsplanen är skriven 

och uppförd i syfte att förmedla Öresundsregionen, genom att använda detta grundmaterial i 

vår studie anser vi att detta ökar tillförlitligheten av vår uppsats. Huruvida det går att dra 

generella slutsatser utifrån vårt resultat blir svårt att med säkerhet säga eftersom vi valt 

Öresundsregionen som studieobjekt vilket är en region bestående av två länder samt de 

människor som befinner sig på denna plats. Detta medför att den valda platsen inte direkt går 

att jämföras med en plats vars karaktär är mer oberoende av dess omgivning vid 

kommunikationen och marknadsföringen av den såsom exempelvis en turistattraktion. 

Allmängiltiga slutsatser såsom att den varumärkesuppbyggande processen för platser och 

produkter skulle te sig på likart sätt kan vi därför inte med absolut säkerhet dra i och med 

omgivningens påverkan vid platsens eventuella kommunikationsstrategi, däremot anser vi att 

det finns stora likheter i hur processen förs. Detta medför att vi efter undersökningens 

genomförande kan säga att varumärkesuppbyggande strategierna sker på likartade sätt vad 

gäller platser och produkter men vad som kan komma att skilja processerna åt i dess verkliga 

genomförande är just hur platsens omgivning ser ut och i vilket syfte som den kommuniceras 

och marknadsförs. Detta verkliga genomförande är dock inte vad vi avser att undersöka i 

denna studie utan snarare strategier för ett genomförande. Att undersöka värdet en plats 

varumärke har är mer komplext än det är vid en produkt i och med att människorna på 

platsen, åtminstone i Öresundsregionens fall, är en del av varumärket eller i varje fall står för 

en stor del av spridningen av det.   

    

2.3 Metodkritik  

 

Med tanke på vårt syfte anser vi att en fallstudie är ett bra val för att kunna besvara det vi 

ämnar undersöka. Dock finns det vissa nackdelar med vår valda strategi och de metoder vi 

använt oss av. En stor del av syftet med en fallstudie är att kunna göra en allmän 

generalisering av det som undersöks.
40

 I vårt fall handlar studien om att vi vill visa på en allt 

mer produktliknande karaktär av platsen vid den varumärkesuppbyggande processen av den. 

En generalisering som denna kan ses som en svårighet då det är väldigt många faktorer som 

spelar in, bland annat det geografiska läget, vilket eller vilka land eller länder det handlar om 

                                                 
40
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samt hur det området styrs, människorna på platsen, vilket syftet är med platsen och storleken 

av denna. Ett exempel som kan nämnas är Mälardalsregionen som i jämförelse med 

Öresundsregionen enbart består av ett land, vilket medför att integrationsarbetet inte blir lika 

komplext. En mer absolut generalisering skulle kunna ha gjorts om vi valt att jämföra olika 

platsers varumärkesuppbyggande med den process gällande varumärken som förts för flertalet 

befintliga produkter. Vi valde dock att undersöka strategier snarare än rent praktiska fall. Den 

kommunikationsplan som satts upp för Öresundsregionen är ett verktyg för att 

kommunikationen av regionen och därigenom dess varumärke ska kunna ske på ett likartat 

sätt, likaså är Melins produktfokuserade modell gällande den varumärkesuppbyggande 

processen enbart en prototyp för och exemplifierar hur en god kommunikation bör ske. 

Utifrån dessa strategier har vi dock sett många likheter i hur processen vi 

varumärkesskapande och utveckling bör ske.  

 

En annan kritik som finns mot fallstudier är att de producerar mjuka data och att de snarare 

fokuserar på processer än mätbara resultat. De bygger dessutom ofta på kvalitativ data och 

förklarande metoder och inte på kvantitativ data och statistiska tillvägagångssätt vilket medför 

att de är bättre som deskriptiva förklaringar av situationen snarare än som underlag för analys 

och utvärderingar.
41

 Detta kan medföra en orsak till kritik av vårt resultat då vi analyserat hur 

arbetet gått till vid skapandet av ett varumärke för regionen. Vi utgår inte direkt ifrån någon 

statistik i analysen, även om vi tagit del av denna, utan baserar den på sekundärdata vi samlat 

in. Det finns även en risk med intervjuer där den så kallade intervjuareffekten
42

 kan bli ett 

problem. Denna innebär att personlig identitet, självpresentationen och vilket personligt 

engagemang intervjuaren antar kan påverka den intervjuades svar och tillförlitligheten kan 

ifrågasättas.
43

 Då våra intervjuer behandlade bakgrundsfakta om Öresundsregionen och inte 

frågor som kan uppfattas kränkande för intervjupersonen tror vi inte denna risk för opålitliga 

svar är särskilt stor. Dock kan svaren vara vinklade på ett sätt som främjar de intervjuades del 

i det hela. Men åter igen ser vi inte denna risk som stor då vi tagit del av fakta om regionen 

från flertalet olika källor vilka ökar tillförlitligheten hos dem. Vi dessutom valt att inte basera 

vårt arbete på intervjuerna utan istället på tryckta källor. 
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De internetsidor vi använt oss av är delvis skapade i ett främjande syfte och dess 

tillförlitlighet kan ifrågasättas. Dock har vi kompletterat dessa sidor med statistik från 

oberoende källor såsom undersökningar genomförda i samarbete med Statistiska centralbyrån 

vilket medför en högre tillförlitlighet gällande den presenterade fakta.   

 
 

 

3 Teori 
 

I detta kapitel ska vi presentera den varumärkesstrategi vi valt att utgå ifrån i vårt arbete. För 

att skapa en förståelse för komplexiteten av att skapa ett varumärke för en plats har vi här 

valt att först beskriva vad en plats är, vidare vad som menas med platsmarknadsföring och 

slutligen vad ett varumärke är. Detta för att förstå varumärkesteorin i detta specifika 

sammanhang.  

 

3.1 Vad är en plats? 

 

Platsbegreppet kan inte beskrivas utifrån en förklaringsmodell där en definition kan beskriva 

dess innebörd. Den förklaring som kanske är den mest självklara är det vardagspraktiska sättet 

att referera till en plats, det vill säga man utgår ifrån en kartografisk uppfattning vilket 

beskriver platsens fysiska geografiska läge.
44

 Platsen kan även upplevas som en social 

konstruktion, där man går ifrån det fysiska rummet och istället närmar sig en plats där den 

mentala föreställningen sätts i fokus. Med detta angreppssätt väljer man att se på hur platsen 

utvecklas från och materialiseras genom sociala möten och relationer.
45

  

 

I nästa avsnitt ska vi förklara varför man ska, samt vilka fördelar man kan få genom att 

synliggöra en plats. 

 

 

 

 

                                                 
44
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3.2 Vad är platsmarknadsföring? 

 

Platsmarknadsföring är ett tvärdisciplinärt angreppssätt där man med hjälp av teorier och 

praxis från bland annat det kommersiella varumärkesskapandet och ledarskap format en 

plattform för marknadsföring av geografiska områden.
46

 

  

Precis som vid klassisk marknadsföring av exempelvis produkter och tjänster designas här en 

plats för att tillfredsställa behoven som dess målmarknad har. Framgång nås när invånare och 

företag på platsen är nöjda med deras samhälle, och när förväntningar hos besökare och 

investerare kan mötas. Att marknadsföra en plats innebär dock stora utmaningar i och med att 

marknaden förändras med större hastighet än vad samhället kan följa. Detta innebär att 

platsmarknadsföringen måste arbeta för att stärka platsens kapacitet och utveckla dess 

egenskaper för att kunna anpassa sig till den föränderliga marknadsplatsen samt fånga 

möjligheter och behålla dess vitalitet.
47

 Arbetet med att försöka möta de ständiga 

förändringarna i omvärlden är en central del i den moderna marknadsföringen av platser, 

vilken benämns som Place Intelligence
48

. Med detta menas att man bland annat tittar på vad 

det är som gör platsen attraktiv samt vilka trender som påverkar dess utveckling. Här beskrivs 

även något man kallar för den tredje platsen vilket är de upplevelser och 

konversationsmönster som kan skapas runt platsens varumärke.
49

 

 

Genom att skapa ett konkurrenskraftigt och rättvist varumärke kan man omdefiniera 

meningen med platsen. Ett rättvist varumärke för en plats skapar hållbar kontakt med dess 

samhälle och attraherar människor, företag, besökare, investerare och institutioner som 

platsen behöver för att växa och nå framgång.
50

 För att skapa en identitet som genererar detta 

förespråkas en helhetssyn där värdena som man vill lyfta fram i den externa 

kommunikationen måste existera i praktiken på platsen.
51

 Genom att göra befolkningen som 

är bosatta på och det lokala näringslivet inom platsen engagerade i marknadsföringen så 

skapas även en större trovärdighet i dess budskap, vilket kan göra identiteten man vill 

förmedla mer legitim.
52

 Den bild man vill visa upp måste trots detta vara sanningsenlig, man 
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får inte kompromissa eller glamorisera sanningen utan förankring i det som platsen verkligen 

står för. Platsens varumärke behöver även visa upp en trovärdig, övertygande och hållbar 

vision för dess framtid. Detta kommer att stödja det övergripande målet som är att öka det 

ekonomiska, politiska, kulturella och sociala välmående hos invånarna som bor på platsen, 

vilken i förlängningen kommer att förbättra livskvaliteten.
53

 Det interna arbetet med 

förankring är lika viktigt som den externa marknadsföringen. 

 

I och med att globaliseringen intensifieras så ökar konkurrensen mellan platser
54

, vilket gör att 

de måste hitta nya sätt att uttrycka sig på. En plats potential är inte längre enbart beroende av 

platsens lokalisering, klimat eller naturtillgångar, dess humana vilja, kunskap, energi, värden 

och organisation är även faktorer som spelar in. Genom att platsmarknadsföring är en 

marknadsföringspraktik vilken innefattar en rad olika discipliner så menar Kotler m fl. att 

strategisk platsmarknadsföring är den mest applicerbara och produktiva ansats för att lösa 

problematiken med platser.
55

 

3.3 Varumärkets betydelse och funktion 

 

Varumärken har under de senaste decennierna fått en allt mer central roll. De ses som en 

värdefull tillgång och det är därför viktigt att skapa ett starkt varumärke som förmedlar 

positiva känslor och igenkännande hos konsumenterna.
56

 Varumärken har med andra ord idag 

fått en annan betydelse, det har gått från att bara innefatta vad som tidigare ansågs vara en del 

av kommersialismen där Coca Cola kan nämnas som exempel, till att innefatta även länder, 

regioner och städer vilka tidigare ansågs vara ”fria” från kommersialismen.
57

 Ett tydligt 

fokuserande på varumärket som ett verktyg för ekonomisk tillväxt kan skönjas, inte minst 

dess möjligheter för den allt mer framträdande platsen, där ett starkt varumärke kan skapa 

potentiella expansionsmöjligheter.
58

 En förskjutning av fokus från materiella till immateriella 

tillgångar kan även urskiljas. Varumärket är inte som förr endast ett taktiskt hjälpmedel vid 

försäljningen utan innehar en strategisk nyckelroll.
59

 Det värde som ett varumärke kan ge i 

förlängningen representerar ett kapital som skapar både ekonomiska fördelar men även 
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relationer vilka legitimerar varumärket genom att det skapar förutsättningar för dess 

fortlevnad och utveckling.
60

  

 

Anledningen till att varumärket fått en större betydelse är resultatet av en historisk förändring 

där flertalet faktorer har spelat in, den kanske mest framträdande och betydelsefulla är den 

innovation som skett inom teknologin. I och med den utvecklingssituation vi har i världen 

idag, där det ständigt kommer nya signaler och där marknaden rent symboliskt sett har krympt 

är det av större vikt att finna hållbara medel för konkurrens, varumärket är därmed ett av 

dessa.
 61

 

 

När det gäller att försöka förstå hur den värdeskapande processen för ett varumärke ser ut bör 

det ses från två olika perspektiv, dels från kundens, consumer behaviour,
62

 dels från 

märkesinnehavarens, brand management.
63

 Det förstnämnda externa perspektivet har som 

syfte att få långsiktligt lojala kunder, detta genom att titta på kundernas vanor och behov. För 

att kunna konkurrera på ett effektivt sätt är det viktigt att förstå på vilket sätt varumärket 

skapar ett värde hos kunden. Brand management, vilket är ett internt perspektiv, pekar på 

vikten av kontinuitet och konsekvens i den varumärkesuppbyggande processen. För att 

märkesinnehavaren ska fatta bra beslut är det en nödvändighet att veta vad det egna 

varumärket står för och veta hur det ska utvecklas.
64

    

 

Någon exakt modell över en framgångsrik varumärkesuppbyggnad finns inte men ett antal 

begrepp kan urskiljas som har stor betydelse för skapandet av starka varumärken. De är 

produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och 

intern märkeslojalitet.
65

 Dessa begrepp kommer att beskrivas nedan i enlighet med den 

modell som Frans Melin skapat.  
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3.4 Varumärkesteori 

 

I den strategiska varumärkesplattformen, vars modell visas nedan, utgör varje begrepp en 

aktivitet och dessa utgör i sin tur ett kritiskt steg i den varumärkesbyggande processen. 

Utfallet från modellen beskriver hur ett varumärkeskapital kan utvecklas och vårdas. Ett 

varumärkeskapital kan jämföras med ett mervärde. Vilken innebär ett starkt varumärke som är 

värt att vårda. 
66

    

 

Figur 1 Den strategiska varumärkesplattformen – en illustration av den 

varumärkesuppbyggande processen ur märkesinnehavarens perspektiv. Ur Melin, Frans, 

2001, s. 125. 

 

3.4.1 Produktattribut  

 

Med produktattribut menas konkreta kännetecken som har till syfte att förmedla ett 

funktionellt mervärde till konsumenten. Exempel som kan nämnas är de fysiska 

karaktäristiska egenskaperna och designen samt logotypen.
67

 Den visuella identitet som kan 

komma till uttryck genom design, färgkombination och logotyp är av stor betydelse för att 

skapa uppmärksamhet och igenkännande hos konsumenten. Dessa attribut hjälper till att 

individualisera och visualisera produkter vilket främjar varumärkesbyggandet. För att 

varumärket ska behålla sin styrka är det viktigt att produkterna hela tiden utvecklas.
68
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3.4.2 Märkesidentitet  

 

Märkesidentitet spelar enligt management-litteraturen stor roll vid förklarandet av en produkts 

framgång. Det avser vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör det 

unikt. Märkesidentiteten är av stor vikt när det gäller att utmärka sig bland konkurrenter detta 

eftersom man med hjälp av denna kan påvisa vad som skiljer sin egen identitet från andras. 

Det finns alltså ett sort behov av att stärka märkesidentiteten för att på så sätt få en mer 

komplex konkurrensfördel, vilket i förlängningen ger ett emotionellt mervärde till 

konsumenten. Vid utvecklandet av en stark identitet kan faktorer som produktens namn, 

ursprung, personlighet och distribution nämnas.
69

 Namnet är det som ofta anses vara den 

viktigaste identitetsbärande faktorn och valet är av strategisk betydelse då det hänger med 

under en lång tid. Vid valet av namn finns två alternativa sätt, antingen använder man ett 

namn som redan har en innebörd eller också skapar man ett helt nytt namn utan en egentlig 

betydelse.
70

 Det förstnämnda är vad som används mest frekvent inom platsmarknadsföring, 

detta för att målgruppen självklart ska associera till rätt plats.
71

 Varumärkets ursprung är en 

annan viktig faktor vid skapandet av en identitet, som exempel kan nämnas dess geografiska 

och historiska ursprung. Produktens personlighet är viktig då det handlar om att skapa en själ, 

att förmänskliga produkten. Då syftet är att skapa långvariga relationer mellan konsumenter 

och varumärket är det en stor fördel att ge varumärket en attraktiv och karismatisk 

personlighet och för att lyckas bör den vara konsekvent genom hela marknadsföringen. 

Slutligen när det gäller distribution är det viktigt att välja rätt kanaler. I vissa fall används ett 

flertal olika kanaler vilket gör att risken att inte ha full kontroll över förmedlingen av 

identiteten ökar. I andra fall sköts distributionen på egen hand vilket höjer kontrollen av den 

varumärkesskapande processen.  För att lyckas med att skapa en konkurrenskraftig 

märkesidentitet över tiden är det viktigt att vara konsekvent och uthållig i 

identitetsutvecklingen.
72
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3.4.3 Kärnvärde 

 

I management-litteraturen har kärnvärde en relativt otydlig begreppsförklaring. Dock anser 

Melin att kärnvärde är ett centralt begrepp i samband med varumärkesbyggande och att det 

står för en produkts långsiktigt uthålliga primära konkurrensfördel. Viktigt är att identifiera 

unika kärnvärden eftersom de är grunden till positioneringen och marknadskommunikationen 

utåt av ett varumärke.
73

 Kärnvärdet är oftast den viktigaste av faktorn som representerar 

varumärkets funktionella och emotionella mervärde och dess syfte är att genomsyra allt och 

representera ett differentierat mervärde. För att utkristallisera kärnvärdena finns det fyra 

grundläggande kriterier att utgå ifrån; ett kärnvärde bör vara värdefullt för och 

kommunicerbart till konsumenten samt unikt och svårt att imitera för konkurrenterna.
74

 Sett 

utifrån en plats perspektiv så används kärnvärdena för att rama in regionen i en mer generell 

bemärkelse
75

 där värdet får stå för ett samlat uttryck av vad platsen står för.  

 

3.4.4 Positionering 

 

Jämfört med kärnvärdets vikt i management-litteraturen har positionering länge haft en stor 

roll och är ett väl omtalat begrepp. Positionering står för den process som förs för att skapa en 

position hos konsumentens medvetande. På så sätt ges upphov till märkeskännedom, 

märkeslojalitet samt märkesassociationer. Det finns dels psykologisk positionering dels 

produktbaserad positionering. Största delen i management-litteraturen handlar om det 

förstnämnda och innebär hur en konsument rent subjektivt uppfattar produkten i jämförelse 

med konkurrerande produkter. Produktbaserad positionering behandlar däremot hur man med 

hjälp av olika differentieringsfördelar kan positionera en produkt i förhållande till andra. 

Begreppen behandlas ofta var för sig i management-litteraturen men enligt Melin är de 

förknippade med varandra. För att lyckas med den psykologiska positioneringen är grunden 

att skapa en stark, konkurrenskraftig produktbaserad positionering.
76

 Vid en framgångsrik 

positionering gäller det att vara först med att fastna i konsumenternas medvetande, så kallat 

First Mover Advantage.
77

 Det är självklart få som lyckas med detta och alternativt kan man 

distinkt positionera sig för att undvika att bli en me too-produkt, vilket kan översättas med att 
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en produkt tar efter en redan befintlig gällande exempelvis utseende eller egenskaper.
78

 När 

det gäller platser fungerar det på liknande sätt, det viktiga är att utmärka sig och uppvisa något 

som är differentierat från vad konkurrenten kan erbjuda. Positioneringen identifierar 

varumärket på marknaden i förhållande till dess konkurrenter.
79

 För att lyckas med 

positioneringen är det viktigt att den valda positionen är kommunicerbar vilket leder oss till 

nästa begrepp, marknadskommunikation.
80

 

 

3.4.5 Marknadskommunikation 

 

Att marknadskommunikationen är viktigt för att skapa ett starkt varumärke är en självklarhet 

enligt Melin. Produktens konkurrensfördelar förmedlas i reklam vilken har som syfte att 

informera, övertyga och påminna konsumenterna. Att satsa på att skapa en reklam med 

individuell prägel anser Melin vara av högsta prioritet då man på ett uthålligt sätt kan skapa 

ett starkt varumärke.
81

 Grundläggande är även att marknadskommunikationen lyckas tränga 

igenom det informationsbrus som råder idag och reklamen bör därför vara tydlig och 

särskiljande med en unik kommunikativ identitet, förmedlat på ett enhetligt sätt oavsett vilken 

kanal som är vald. För att fånga kundernas intresse ska marknadsföringen utformas så att den 

både talar till kunden och tilltalar denna.
82

   

 

3.4.6 Intern märkeslojalitet 

 

Syftet med hela varumärkesuppbyggande processen är att få en bred bas av märkeslojala 

kunder och för att denna externa märkeslojalitet ska lyckas krävs en stark intern 

märkeslojalitet. I management-litteraturen ses märkeslojalitet som ett uttryck för de åtaganden 

som märkesinnehavaren har mot sitt varumärke. Viktigt är att bevara varumärkets juridiska 

och kommersiella styrka och att dessutom säkerställa ett bestående mervärde.
83

 Två 

förutsättningar för en lyckad varumärkeshantering är konsekvens och kontinuitet.
84

 Vidare är 
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det viktigt att de bakom varumärkesskapandet vet vad varumärket exakt står för och vad det 

har för avsikt att stå för i framtiden.
85

  

 

Melin beskriver att det inte bara handlar om erfarenhet och skicklighet bakom att skapa ett 

framgångsrikt varumärke, utan snarare om en kombination av tur och kunnighet. Vad tur 

innebär i detta sammanhang är att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt vilket gör att timing och 

tillfällighet blir centrala begrepp. Han menar vidare att tillfälligheter bör ses som möjligheter 

som aktivt ska sökas. För att identifiera dessa möjligheter krävs en fingertoppskänsla och en 

intuition vilka förklaras som svårfångade egenskaper. För dessa krävs en stor kompetens inom 

ett givet område och den tur som det talas om kanske trots allt ska ses som skicklighet. I och 

med att varumärkesprocessen delvis beror på tillfälligheter gör det svårt att förutse hur en 

sådan process kommer att utfalla. Varumärkesskapandet är en komplex process och går inte 

att analysera i minsta detalj.
86

 

 

 

4 Öresundsregionen 

 

I detta kapitel ska vi ge en historisk överblick över Öresundsregionens framväxt för att påvisa 

det långa samarbete som funnits mellan länderna. Vidare ska vi utreda begreppet region för 

att utifrån detta kunna definiera Öresundsregionen. Slutligen presenterar vi hur regionen ser 

ut idag.   

 

4.1 Den historiska utvecklingen av Öresundsregionen 

 

Öresundsområdet har en brokig historia. Den stora förändringen för platsen skedde vid 

Roskildefreden 1658 då Danmark förlorade Skåne, Halland och Blekinge till Sverige. Under 

slutet av 1700-talet när nationalismen växte sig stark ökade dock ett intresse för samarbete 

och kommunikation mellan länderna tilltog trots tidigare konflikt. Skandinavismen föddes ur 

idéerna om nationalism och denna fick sitt centrum i Öresundsområdet.
87
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Samarbetet stärktes när industrialismen under slutet av 1800-talet tog fart och invandringen 

från Skåne till Danmark, framför allt till Köpenhamn ökade. Detta beroende på nya 

arbetstillfälle i staden.
88

  

 

Media har haft en stor del i utvecklingen av det regionala samarbetet i och med dess 

informationsspridning till folket vilket väckt intresse för ämnet. I tidningarna framfördes 

förslag till hur det regionala samarbetet skulle se ut. Det första konkreta förslaget för ett fast 

samarbete publicerades 1959 i Kvällsposten. Här menade man att Malmö, Köpenhamn, Lund, 

Helsingborg och Helsingör skulle smälta samman till en gemensam jättestad genom någon 

slags fast förbindelse.
89

 Under 1960-talet började idén om en gemensam region mellan 

länderna vid Öresund få sitt fotfäste. Här blev det alltmer klart att en fast förbindelse mellan 

länderna var nödvändig för att en region skulle kunna bli verklighet. Trots dessa idéer var det 

många faktorer, både regionala och världsliga, som påverkade och hindrade idéerna från att 

bli verklighet. Som exempel på dessa hinder kan oljekrisen, EU och den alltmer framträdande 

miljöomsorgen nämnas.
90

  

 

Under 1990-talet blev ämnet återigen mer aktuellt och 1991 togs ett ömsesidigt beslut från 

respektive lands regeringar att en fast förbindelse skulle bli verklig. Många ansåg att en fast 

förbindelse mellan Sverige och Danmark var en nödvändig förutsättning för integration samt 

för att kunna skapa en region vilken skulle kunna konkurrera på världsmarknaden. 

Byggstarten för Öresundsbron skedde år 1995 och bron invigdes 1 juli år 2000.
91

  

 

4.2 Regioner 

 

Regionsbegreppet är inte till sin natur tydligt utan definitionen varierar beroende på dess 

sammanhang. För att tydliggöra dessa skillnader som har uppstått kring begreppets betydelse 

ska vi dela upp och kort förklara dess varierande innebörd. De olika regionstyperna behöver 

inte utesluta varandra utan de kan fungera samtidigt och överlappa varandra. Den 

naturgeografiska uppdelningen är gränser som är skapade av naturen, såsom dalgångar, 
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vattendrag, öar med mera.
92

 Öresundsbron är ett exempel på att dessa uppdelningar kan 

överbryggas. I och med bron har man knutit samman två länder vilka tidigare separerades av 

Öresund. Vidare karaktäriseras den etniskt- kulturella regionen av gemenskap inåt och 

avskildhet utåt. Med detta menas att grupper med språklig, kulturell och etnisk likhet, ofta 

även med gemensam historia och religion bildar en region.
93

 Den funktionella regionen 

utmärks av påtagliga rörelse- och beteendemönster såsom företagsrelationer, pendling till 

arbete och utbildning, rekryteringsområden, etcetera.
94

 Denna definition av regioner benämns 

även som centrerad i och med dess tydliga kärna. Ofta är funktionella regioner 

nätverksbaserade i form av stadsregioner med en gemensam arbets- och konsumentmarknad 

samt pendlingsomland.
95

 Dessa ömsesidiga beroenden som gemensam marknad, arbetskraft 

och infrastruktur skapar är vad som gör regionen. Funktionsregioner utvecklas ofta kring stora 

expansiva städer
96

 där dessa beroendeförhållanden är som mest betydelsefulla. 

Öresundsregionen är ett typiskt exempel på en region av denna karaktär. Den administrativa 

regionen kan beskrivas som varje lands egna regionala indelning, där det i Sveriges fall finns 

kommuner, landsting, län, regioner och nationen i sig. Det administrativa regelsystemet ligger 

som grund för indelningen
97

 vilket betyder att det finns en gemensam styrning vilken är 

överordnad regionen. Med andra ord kan man tala om en subnationell indelning vilken 

grundas på byråkratiska beslut
98

. Sammanfattat kan man säga att den administrativa regionen 

fungerar som ett beslutsterritorium
99

. Öresundsregionen kan inte ses som en administrativ 

region då beslutsfattande sker på nationell nivå. Dock finns här ett gränsöverskridande 

samarbete både mellan Skåne län och den svenska staten, men även mellan Sverige och 

Danmark.  

 

De tidiga regionerna var bundna till naturgeografiska barriärer men i och med den regionalism 

som vuxit fram i Europa genom framförallt EU finns det stora skillnader mellan dagens 

regionsbildningar och gårdagens. Den allt mer moderna, gränsöverskridande regionen har fått 

en framträdande roll. Denna regionsbildning kräver någon form av internationella samarbeten 

men även kontakt med offentliga myndigheter och institutioner på den regionala nivån
100

. Den 
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transnationella regionsbildningen är en form av denna gränsöverskridande regionalisering 

som neutraliserar nationella gränser. Denna typ av region karaktäriseras av att vara mindre 

inåtvänd eftersom världen idag är mer integrerad.
101

 Den sägs även skapa förutsättningar till 

förändringar i det globala systemet genom exempelvis makro- och mikroregioner.
102

 Det 

transnationella samspelet, och samarbetet över gränsområden har med andra ord kommit att få 

allt större betydelse. Den alltmer utbredda nätverksutvecklingen som vi ser idag, där 

flexibilitet, flöden och föränderlighet är mer eller mindre ledord, är en utveckling som närmar 

sig den vilken samarbetsregionerna förespråkar.  

 

4.2.1 Regional utveckling  

 

Under de senaste decennierna har rörligheten inom regionerna trappats upp, detta bland annat 

på grund av människors ökade pendling över längre avstånd. Som ett svar på vår vardags 

förändring ökar vad man kallar för vardagsregionerna. Städer har kommit närmare varandra, 

så nära att arbetsmarknaden i skilda städer integreras till en och samma marknad.
103

 Dessa 

framsteg kan sättas i ett sammanhang där vår tids infrastruktur och 

kommunikationsmöjligheter har förändrat den tekniska räckvidden. Med ”teknisk räckvidd” 

menas de möjligheter som finns för transport och kommunikation.
104

 Genom teknikens 

framsteg har kommunikationen förbättrats, och därigenom det geografiska rummet minskat, 

vilket gör att attityden till pendling har förändrats. Med dessa två faktorer som grund och den 

ökade rekryteringen på arbetsmarknaden har arbetsmarknadsregionerna förstorats.
105

  

 

Regioners utveckling och tillväxt kan delas upp i två huvudområden, storlek och avstånd
106

 

samt regional anpassning och identitet
107

. Med ”storlek och avstånd” menas att regionen 

måste vara tillräckligt stor för att kunna besvara och möta den internationella konkurrensen, 

samtidigt som den måste var tillräckligt liten för att invånarna ska uppfatta att de tillhör en 

region samt för att det ska finnas utrymme för utveckling. Genom att det finns många aktörer 

på en geografiskt sett liten yta finns även många kompetenser, resurser och olika branscher, 

detta skapar tillväxtmöjligheter vilka med dess mångfald kan komma att ge stora 
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konkurrensfördelar. Att kunna bemästra det geografiska rummet ses även som en stor 

konkurrensfördel, genom goda kommunikationsmöjligheter kan man stärka en regions 

konkurrenskraft. 

 

Ovan nämnda faktorer spelar stor roll i regioners tillväxtmöjligheter men utan samverkan och 

vilja hos regionens aktörer blir inte dessa konkurrensfördelar lika starka. Regional utveckling 

är med andra ord en process som är beroende av många olika faktorer. Regionens resurser och 

spetskompetenser tillsammans med omvärlden med den globala konkurrensen kan dock ses 

som två huvudkategorier i en regions eventuella framgångssaga.
108

   

4.3 Öresundsregionen 

 

Öresundsbron invigdes sommaren 2000, den förbättrade infrastrukturen i och med detta 

uppförande ses som en av grundpelarna i skapandet av regionen. I och med denna 

kommunikationsförbättring skapas förutsättningar för en förbättring den integration och 

hållbarhet som krävs för en regions fortlevnad .
109

 

 

Det geografiska område som utgör regionen består av Skåne på den svenska sidan av sundet 

och Själland, Lolland-Falster, Mön och Bornholm på den danska. Öresundsregionen är en 

transnationell region, denna typ av regionalisering resulterar i vad som kallas för en 

mikroregion. Denna består i sin tur av två subnationella regioner som båda ligger inom varsin 

nationalstat samt längsmed dessa nationers statsgränser. Gemensamt för en mikroregion är att 

man vill uttrycka ett ömsesidigt intresse, eller en specifik nisch för det nya område som 

skapas.
110

 I Öresundsregionens fall läggs det största fokuset på det mänskliga kapitalet och 

tillväxtfaktorer. Man menar att genom att trycka på sina spetskompetenser inom det 

gränsöverskridande samarbetet skapas en attraktivitet som lockar investerare vilket i 

slutändan skapar konkurrensfördelar, som i förlängningen kan generera en bättre livskvalitet 

och levnadsstandard för invånarna i regionen. Genom att kalla sig ”Øresund – the Human 

Capital of Scandinavia” vill man visa på en god förvaltning av mänsklig kompetens, resurs 

och utveckling.  
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Regionen är även en flerkärnig stadsregion av funktionsbaserad natur, i och med den 

samverkan som krävs och de ömsesidiga beroendena som uppkommer med en gemensam 

arbetsmarknad.
111

 Nätverken inom regionen är av stor betydelse, då dessa tillsammans med 

den fysiska förbindelsen över sundet utgör basen som hela området vilar på. 

Öresundsregionen är en Triple Helix- baserad region
112

, vilket är en förklaring till vikten av 

att skapa förutsättningar för, vårda och skapa nätverk. Triple Helix- konstellationer är en typ 

av innovationssystem som bygger på interaktionen mellan universitet, näringsliv och 

myndigheter. Konceptet baseras på det grundläggande antagandet att vår tids ekonomi kräver 

ett allt mer kunskapsbreddat sätt att producera och skapa innovationer för produkter och 

tjänster.
113

 Genom att kombinera resurser från Sverige och Danmark kan man inom de starka 

sektorerna, vilka främst ligger inom forskning och industri, skapa förutsättningar för 

innovationer vilka kan komma att öka villkoren för Öresundsregionens konkurrenskraftighet 

på den globala marknaden med större framgång.
114

 

 

Med en befolkningstäthet på cirka 3,6 miljoner har Öresundsregionen den största 

koncentrationen av högutbildad befolkning i norra Europa. En av anledningarna är det stora 

antalet studenter. På de 12 inomregionala universitet och högskolor studerar 150 000 

studenter och det finns inom området cirka 14 000 forskare. Spetskompetenserna ligger främst 

inom medicin och bioteknik, IT, livsmedel, miljö och logistik.
115

 I regionen finns cirka 10 000 

IT-företag och runt 300 Life Science- företag varav 160 av dem är forsknings- och 

utvecklingsbaserade.
116

 Genom att sammanföra universiteten till vad som närmast kan 

förklaras som ett förbund har man skapat Öresundsuniversitetet, vilket möjliggjort en större 

resursbas och gränsöverskridande samarbeten. Universiteten är som tidigare beskrivit även 

med i nätverk tillsammans med näringslivet, den kanske mest kända organisationen är 

Medicon Valley Academy. Här ingår några av universiteten i ett samarbete tillsammans med 

stora företag inom läkemedelsindustrin och uppdragsgivare för sjukvården från båda 

länderna.
117

 

 

                                                 
111

 Törnqvist, Gunnar. 1998, s. 60-61 
112

 www.oresundregion.org 2008-05-03 
113

Westerberg, Mats. Wincent, Joakim. Ylinenpää, Håkan. 2007, s. 237-242. I Laestadius, Staffan. Nuur, Cali.   

Ylinenpää, Håkan (red). 2007    
114

 www.oresudregion.org 2008-05-03 
115

 www.oresundregion.org 2008-05-03 
116

 www.oresundsbarometern.scb.se . från 2005 
117

 Törnqvist. 1998, s. 169 

http://www.oresundregion.org/
http://www.oresudregion.org/
http://www.oresundregion.org/
http://www.oresundsbarometern.scb.se/


 

 32 

I och med den välutvecklande infrastrukturen genom brons uppförande blev regionen mer 

lättillgänglig. Statistiken visar att trafiken över sundet har ökat, från 1999 har personresorna 

ökat från 19,5 miljoner till att 2006 vara 32 miljoner per år, 21 miljoner av dessa valde 

alternativa färdmedel över bron och 7,8 miljoner åkte tåget över.
118

 Den ökade 

tillgängligheten har även medfört att den dagliga pendlingen över sundet har ökat, detta 

eftersom arbetsmarknaden fått möjlighet att breddas. Nedan visas statistik över pendlingen i 

regionen;   

 

 

 

Figur 2 Arbetspendlare från Skåne till Själland 1997-2020. Från 

http://www.oresundskomiteen.dk  2008-05-23 

 

Här kan ses en markant ökning av arbetspendlare och denna ökning följs även av de 

flyttströmmar som skett inom regionen. År 2006 flyttade 4774 personer från Danmark till 

Sverige, och de största anledningarna tycks vara lägre boendepriser, bilpriser och allmänna 

levnadsomkostnader samt transportmöjligheterna över Öresund.
119

 På Øresundsregionens 

webbplats tas fem anledningar upp till varför man ska leva och bo i Öresundsregionen120;  

 

 Nära till såväl storstad som natur och landsbygd  

 Välutvecklad infrastruktur gör regionen lättillgänglig  

 Rikt fritidsliv med mångfacetterat utbud  

 Bra välfärdssystem med bra sjukvård och bostäder  
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 Två kulturer som berikar varandra  

 

Dock bör det understrykas att det, trots ökningen och de många fördelar som finns med att 

bosätta sig på en central plats till billigare pris, finns vissa hinder. Det största hindret är 

troligen att man känner sig hemma i sitt hemland, för trots likheter i bland annat kultur, 

styressätt, sjukvård och socialt skyddsnät, så är det ändå två länder med två olika språk. 

Regional förankring hos befolkningen gällande dessa punkter är en långsam process, men 

med nästa generations invånare kommer troligen känslan av regional tillhörighet vara mer 

förankrad och detta kan medföra att barriärerna minskar i storlek.
121

 Den vardagliga 

förankringen underlättas dock genom att det finns organisationer som verkar för att informera 

invånarna om skillnader och möjligheter för regionen. En av dessa organisationer är 

ØresundDirekt, de hjälper till med att göra information om bland annat skatte-, fastighets- och 

arbetsfrågor mer lättillgänglig, detta för att förbättra och öka levnadskvaliteten i regionen. 

 

Figur två visar även en tydlig förväntad ökning av arbetspendlare över sundet, dock är 

siffrorna endast spekulationer och kan därför inte tolkas som absoluta. 2007 års siffra på 

nästan 15 000 arbetspendlare stämmer inte fullt överens med undersökningar som gjorts av 

Öresundsbarometern i samarbete med dels Statistiska Central Byrån från den svenska sidan 

dels Analyseinstitut Greens från den danska. Här visas istället en pendlingssiffra på 18 000 

personer upp, dock tas här studenter även med.
122

  

 

Tillsammans med den välutvecklade infrastrukturen; med två internationella flygplatser, 

färjor samt Öresundsbron, och koncentrationen av högutbildad arbetskraft samt det 

geografiska läget; dels som gränsregion men även som central plats för norra Europa, finns 

det i regionen en näringslivsattraktivitet vilken skapar fördelar på såväl den regionala och 

internationella marknaden.  

 

Konjunkturindex för Öresundsregionen, vilken är en sammanfattning av företagens 

bedömningar av det ekonomiska läget låg under hösten 2007 på + 38 detta beräknat på en 

skala som kan variera mellan -100 och +100. Schablonmässigt sett sätts en gräns vid ett index 

på cirka +40 för högkonjunktur och på så sätt kan det sägas att det fortfarande råder ett gott 
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ekonomiskt klimat i Öresundsregionen. De starkaste och mest samstämmiga verksamheterna 

på respektive sida av sundet år 2007 är de som ligger inom ramarna för åkerinäringen, 

byggsektorn och uppdragsverksamheten.
123

 

4.3.1 Så styrs regionen 

 

Öresundsregionen består av två nationella system – det svenska och det danska. Lagar och 

regler är inte alltid samma på båda sidor om sundet och beslut angående regionen sker i 

respektive land i de ordinarie beslutsstrukturerna. Dock finns Öresundskomiteen som är en 

viktig politisk drivkraft i regionen. Förutom detta organ finns ett antal andra viktiga aktörer 

som verkar inom olika arbetsområden såsom marknadsföring, forskning och 

informationsspridning.
124

 

 

Öresundskomiteen bildades 1993 och är det politiska organ som förde Öresundsregionen på 

dagordningen. Det är det enda politiska samarbete som täcker hela Öresundsregionen och 

består av politiker från Skåne och Själland. Arbetet består i att få bort gränshinder och att 

utveckla regionen. Frågor som de arbetar med handlar bland annat om infrastruktur, kultur, 

arbetsmarknad och folklig förankring. Deras tre långsiktiga insatsområden är att främja 

ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft, att främja vardagsintegrationen och att binda samman 

regionen. Dess vision är ”Øresundsregionen – Europas mest attraktive og konkurrencekraftige 

region”. Öresundskomiteen har arbetat med olika projekt i regionen där samarbeten mellan 

universitet och gymnasieskolor i regionen och ett samarbete på kulturområdet kallat 

Kulturforum kan nämnas.
125

 

 

Øresund Network initierades samma år som Öresundsbron invigdes och regionen ”föddes”. 

Organisationens arbetsuppgift var att marknadsföra regionen, det vill säga visa på och 

synliggöra alla regionens möjligheter och fördelar genom ett stort antal 

kommunikationsinsatser.
126

 På regional, nationell och internationell nivå och när det gäller 

både det privata näringslivet och den officiella sektorn samt allmänheten hade de som uppgift 

att koordinera och samordna marknadsföring av och information om Öresundsregionen. 
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Øresund Network AB ägdes av svenska Utrikesdepartementet, det danska Ekonomi- og 

Erhvervsministeriet, Region Skåne och Hovedstadens Udviklingsråd, HUR.
127

 

 

Öresundsportalen som är Öresunds officiella webb-sajt är ett samarbete mellan flera aktörer i 

regionen och Øresund Network fungerade som ansvariga för denna.
128

 Dock lades Øresund 

Network ner i december 2007 i och med att den starka utvecklingen i regionen ställt nya krav 

på marknadsföringen. Øresund Networks arbetsuppgifter togs över av ett antal andra 

marknadsorganisationer i regionen och Öresunddirekt blev ansvariga för deras hemsida.
129

 

 

Øresunddirekt har som uppgift att förmedla offentlig information från myndigheter till 

medborgare och näringsliv i Öresundsregionen, dessutom ska de arbeta för att främja 

samarbetet mellan myndigheter och handläggare i regionen. Förutom webbplatsen finns 

informationscentret Øresunddirekt i Malmö. Där sitter bland annat personal från 

försäkringskassan, Länsstyrelsen och Skatteverket för att svara på frågor om 

Öresundsregionen. Detta arbete är tänkt att underlätta den problematik invånarna i regionen 

kan tänkas möta med de två ländernas olika lagstiftning. Det är just denna problematik som 

ligger till grund för att Øresunddirekt startades.
130

 

 

Öresund Science Region är ett samarbete som har som syfte att främja forskning, innovationer 

och företagande i Öresundsregionen, detta genom att skapa bättre förutsättningar. De ska 

initiera och underlätta samarbete mellan universitet, företag och den offentliga sektorn. 

Öresund Science Region är en paraplyorganisation för fyra forskningsplattformar med 

inriktning på IT, miljö, livsmedel och logistik.
131

 

 

IMO - International Marketing Oresund är ett projekt som har till syfte att marknadsföra 

Öresundsregionen. Det startade 2002 med projekt IMO1 och har sedan dess fortsatt i 

projekten IMO2 och IMO3. Målet är att Öresundsregionen ska bli Nordeuropas ledande 

destinationer för turister från hela världen. Genom att olika offentliga och privata aktörer 

inom turismområdet arbetar tillsammans ska Öresundsregionen marknadsföras som en 

upplevelsemetropol och en mötesdestination på den internationella turismmarknaden. Det 
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sistnämna projektet som är mest aktuellt, IMO3 pågår under 2007 och 2009. Det går ut på att 

sälja regionen till länder som Kina, USA, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Irland, Italien 

och Spanien.
132

  

 
 

5 Varumärket Øresund 
 

I detta avsnitt behandlas varumärket Øresund. Vi beskriver den varumärkesuppbyggande 

processen där ett antal nyckelord presenteras samt tanken bakom symbolen för 

Öresundsregionen. Vidare beskriver vi hur varumärket används samt vilka kärnvärden som 

det står för. Slutligen tas den kommunikationsplan upp vars syfte är att förklara användandet 

av varumärket.   

 

5.1 Varumärkesskapandet  

 

När marknadsföringen skulle påbörjas och varumärket för den nya Öresundsregionen skulle 

utvecklas stod de inblandade inför en svår uppgift, detta i och med att projektet innefattade 

två olika nationaliteter och därmed två regionala och två nationella identiteter. En av de 

bakomliggande tankarna för projektet var att inte bara en identitet skulle skapas utan att de 

dessutom ville ge den liv, på grund av detta valdes en starkt kommunikationsorienterad 

strategi. För att göra Öresundsregionen till ”en av Europas brännpunkter”
133

 skulle ett nytt 

varumärke skapas som omfattade värdena och känslorna, den dynamiska kraften och 

innovationen samt ambitionerna och personligheterna. För att lyckas med detta behövdes stor 

erfarenhet om varumärkesskapande och helst ur ett internationellt perspektiv. Den byrå som 

fick ansvara för uppdraget blev Wolff Olins i London, en av världens ledande 

varumärkesspecialister. Ett team sattes ihop på cirka 12 personer med allt från grafiska 

designers, konsulter med erfarenhet inom transportprojekt och reklam, en ordförande och 

redovisningsledare. Ett flertal personer involverades dessutom från regionen där bland annat 

representanter från företag, lärare, forskare, politiker och valberättigade i Sverige och 

Danmark kan nämnas. Internationella åsikter beträffande regionen genomfördes med 

undersökningar i London, Frankfurt och New York.  
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Anledningen till varför man från början ville skapa ett varumärke för regionen var den unika 

möjlighet som uppkom i och med byggandet av bron. Den fysiska gränsen försvann men den 

känslomässiga barriären var inte lika lätt att överskrida, därmed ansågs ett varumärke 

behövas. Den externa kännedomen om regionen var relativt okänd och för att öka denna 

behövde en konkret symbol skapas.  

Arbetet med att skapa ett varumärke när det gäller en region, likartat med 

varumärkesskapande för ett företag, en stad eller ett land är något mer komplext än skapandet 

av ett varumärke för en produkt. De involverade intressenterna har olika önskemål det ska tas 

hänsyn till och det gäller att alla parter accepterar resultatet. Allra helst i Öresundsregionens 

fall var det komplicerat då det gällde två nationaliteter som skulle förenas med ett gemensamt 

varumärke och med kravet att lokalbefolkningen skulle acceptera detta. Den vision som 

utvecklades för att verka övergripande i hela Öresundsregionen var, efter flertalet 

undersökningar, ”det mänskliga kapitalet”
134

. Detta eftersom de ansåg sig ha sett en helt unik 

attityd till livet i regionen. Människor hade dels sociala intressen dels personliga. En hög grad 

av demokrati och investeringar i människor var ett tydligt fenomen och allt var på mänskliga 

villkor. För att sedan inleda arbetet med att kommunicera regionen med hjälp av visionen togs 

vissa nyckelord fram som skulle hjälpa i arbetet med att framhäva det som visionen står för.  

Nyckelorden, eller värdena, hämtade från undersökningen var följande;  

 Öppet – Øresund är öppet. Människorna är nyfikna på världen utanför och av nya 

idéer. Detta visades av flertalet investeringar i infrastruktur, IT och språkutbildningar.  

 Omfattande. Människorna är villiga att delta och uppskattar teamwork. Framgång 

kommer av att skapa värden för andra.  

 Ansvariga. Genom de investeringar som gjorts på hälsa och miljö kunde detta ses 

tydligt. Dessutom var Öresundsborna och deras institutioner ansvariga i sig.  

 Innovativt. Alla vetenskapliga publikationer och patent medför att regionen placeras 

bland de fem bästa regionerna i Europa på området. Regionen är även ett centrum för 

ledande industrier och design.  

 

Även om visionen var densamma hos de involverade var det svårt att komma överens om den 

exakta utformningen av varumärket.
135

 När designarbetet skulle starta började man med en 

designbrief som ringade in ungefär åt vilket håll idéerna och tankarna skulle gå. I början av 

arbetet var det viktigt med många olika idéer för att närma sig en samstämmighet över hur 
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man ville att designen skulle se ut och några få konkurrerande förslag valdes ut. Utifrån dessa 

arbetades det fram olika fullt utvecklade scenarier. Resultatet blev slutligen namnet Øresund 

och symbolen av två stenar. Resonemanget kring namnet var att det passade bäst både lokalt 

och externt. Påhittade eller en kombination av existerande namn diskuterades men kändes inte 

rätt. Problematiken med att människor utanför Norden skulle ha svårt att uttala namnet 

Øresund eller ha problem med stavningen vändes till något positivt och sågs som att detta 

skulle ge fördelar då namnet skulle bli lika distinkt som symbolen. Valet att använda den 

danska stavningen hade att göra med att människor genast skulle placera namnet i 

Skandinavien eftersom storstaden Köpenhamn är mer känt än Skåne. Typsnittet Syntax valdes 

för dess kombination av moderna och humanistiska formgivningsegenskaper. Det är både 

klart och tydligt men förmedlar även en känsla av att det är handskriven. Designen skulle 

passa in i alla situationer från en mer lättsam känsla till en mer seriös. Tanken bakom 

symbolen var att visa två ömsesidigt attraherande saker, meningen var inte att göra dem till ett 

utan att hitta balansen dem emellan. Så här förklarades tanken bakom symbolen;  

 

”…Vi valde organiska former för att reflektera regionens attityd och visuella 

språk, en del av den naturliga omgivningen liksom förekomsten i lokal konst 

och design. Det finns värme och mänsklighet i detta, för att uttrycka den 

speciella attityden gentemot människorna som gör denna region unik. En 

annan aspekt på dess värme är färgpaletten och grundregeln att symbolen 

alltid skall framstå i vitt…”
136

   

 

Bakgrundsfärgerna utsågs med tanken att de skulle spegla de naturliga nyanserna från jord till 

himmel. Sex färger valdes ut, detta för att ge flexibilitet vid valet av utseende och beroende på 

hur man vill kommunicera ut sitt budskap och till vem.
137

 

 

5.2 Användandet av varumärket Øresund 

 

Meningen med varumärket är att det ska kunna användas både enskilt som reklam för 

regionen, och tillsammans med andra varumärken. En grafisk form är utvecklad som en ram i 

vilken man kan sätta sitt eget varumärke. Ramen har rundade hörn och nederst är 
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Øresundsymbolen placerad. De som ses som aktuella användare av symbolen är olika 

institutioner och organisationer som har något med regionen att göra. Exempel är bland annat 

Wonderful Copenhagen och Malmö stad. Dessutom kan företag med anknytning till regionen 

och som delar visionen om det mänskliga kapitalet använda varumärket i sin reklam, både på 

platsannonser, produkter och tjänster. Genom att använda symbolen för Øresund tillsammans 

med marknadsföringen av ett företag och på detta sätt associeras med Øresund, kan det egna 

varumärket stärkas. Regionala varumärken fokuserar på en attityd, alltså vilken uppfattning 

man har av hur det är att vara i regionen, och inte på en produkt, tjänst, kompetens eller plats. 

På så sätt kan Øresundsymbolen användas som ett förstärkande komplement. Innan regionen 

skapades fanns samarbeten mellan gränserna, men det är först nu när ett varumärke skapats 

som det blir möjligt att uttrycka de sammanlagda värdena.
138

  

 

Øresund Network startade år 2000 när bron var färdigbyggd. Som Öresundsregionens 

officiella organisation inom kommunikation och Place Branding, eller platsens 

identitetsuppbyggande och imageskapande, hade de uppdragen att marknadsföra regionen och 

arbeta med det nya varumärket. De skulle dessutom ansvara för att förmedla informationen 

om regionen vilket gjordes genom Öresundsportalen där fortfarande går att ta del av bland 

annat information om regionen, nyheter och länkar. Varje år anordnades olika aktiviteter, 

workshops och konferenser. De arbetade även i ett EU-projekt kallat Profil Øresund där man 

vidareutvecklade varumärket Øresund och tog fram nya verktyg för att marknadsföra och 

sprida information om varumärket.
139

 På Øresund Networks hemsida kan man ta del av en 

skrift som heter ” Øresunds lilla blå” vilken är skriven av ett antal aktörer som arbetar i och 

med regionen, däribland Øresund Network. Tanken med skriften är att få företag och 

organisationer att använda sig av varumärket för regionen för att tillsammans kommunicera 

Öresundsregionen så att ett särskiljande mervärde kan skapas. Syftet är att kommunicera en 

samstämmig, tydlig och stark bild genom att utgå ifrån samma värden och styrkor, runt om i 

världen både nationellt och internationellt. På detta sätt skulle konkurrenskraften öka och 

regionen skulle bli en känd aktör vilket i slutänden skulle kunna ge förutsättningar för ökad 

tillväxt. Man menar i skriften att det inte finns några motsättningar i att företag, 

organisationer, städer och kommuner profilerar sig tillsammans med Öresundsregionen, de 

menar tvärtom att man tillsammans blir starkare. All kommunikation ska genomsyras av de 

kärnvärden vilka är genomgående i regionen. I skriften kan man även läsa om vilka styrkor 
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som ska lyftas fram då Øresund kommuniceras däribland livsmedel, miljö, logistik, design, 

medicin/bioteknik och IT/Telecom. Vidare uppmanas det att berätta om Öresundsregionen, att 

se sitt eget företag i ett Öresundsperspektiv och fråga sig huruvida Öresundsregionen och dess 

värden och styrkor kan tillföra något för företaget.
140

  

5.3 Varumärkets kärnvärde  

 

Varumärkets två kärnvärden har som syfte att genomsyra all kommunikation om 

Öresundsregionen. Det första är gränsöverskridande. Dels ses regionen som 

gränsöverskridande i och med att det handlar om två olika nationaliteter. Länderna kan 

utnyttja varandras kompetenser och dra fördel av att två olika kulturer och internationell 

prägel förekommer. Andra typer av gränsöverskridande kärnvärden handlar om teknik, kultur, 

arkitektur, forskning och företagsverksamhet där framgångar kan främjas i och med 

tvåsamheten. Syftet är inte att nationella gränser ska suddas ut. Den dynamik som finns 

mellan gränserna ger tvärtom fördelar i och med de olikheter som förekommer. Det andra 

kärnvärdet som varumärket bygger på är mänsklighet. Det är människorna bakom 

framgångarna som är regionens främsta tillgång. Det är de som gör regionen till en spännande 

och intressant plats att verka i och det är därför viktigt att dessa förs fram. Deras kompetenser 

kan ses i den stora andel invånare med hög utbildning som bor i regionen. Öresundsregionen 

är dessutom internationell i och med att den består av två nationaliteter och dessutom innehar 

två stora städer, dels Köpenhamn som är en världsstad med besökare från hela världen och 

dels Malmö som har sina fördelar i och med stadens mångkulturella blandning av invånare. 

Även universitetsstaden Lund är en stark tillgång då staden har många gästforskare och 

besökare från hela världen. Denna mix av människor skapar fördelar i och med inflödet av 

nya idéer och intryck som främjar innovationer, utveckling, handel och internationell 

affärsverksamhet inom specifika kompetensområden såsom teknik, forskning och design.  

Regionen anses dessutom ha en hög livskvalitet i och med den höga standarden på boende, 

utbildning, sjukvård, demokrati, välfungerande rättsväsende, högt utvecklade samhällssystem 

och så vidare.
141
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5.4 Kommunikationsplanen 

 

Grundidén för den kommunikationsplan som är framtagen av ett flertal aktörer i 

Öresundsregionen är att genom att kommunicera regionens kärnvärden och styrkor på ett 

enhetligt och tydligt sätt skapa en positiv laddning, såväl nationellt som internationellt. På så 

sätt kan ett mervärde skapas för regionen och dess varumärke. Genom en lyckad 

kommunikation blir Öresundsregionen förhoppningsvis en känd aktör såväl nationellt som 

internationellt och förutsättningar för ökad tillväxt skapas.
142

 Kommunikationsplanen tar upp 

den vision som Öresundsregionen vill förmedla, vilken är följande;  

 

”Realiserandet av en av Europas attraktivaste tillväxtregioner som ger 

samhälle, näringsliv, kulturliv liksom den enskilde ”Øresundaren” utökade 

förutsättningar att uppnå sina mål liksom högre grad av livskvalitet”
143

  

 

För att visionen ska realiseras finns tre kommunikationsmål att arbeta mot. Dessa innefattar 

att öka användandet av kärnvärdena och styrkeområdena som finns i Öresundsregionen, 

vidare att öka kunskapen om den attraktiva tillväxt som råder och slutligen att öka viljan att 

tillhöra Öresundsregionen och det ”vinnande laget”
144

. Det mervärde som regionen vill 

förmedla är den unika identitet som finns i området vilken återspeglas genom de kärnvärden 

som varumärket Øresund står för. De centrala styrkor som tagits fram utifrån kärnvärdena är;  

 Øresund – The Human Capital of Scandinavia – människorna sätts i fokus och de anses 

vara den största tillgången och bästa konkurrensfördelen. Detta begrepp sammanfattar 

väl varumärkets övergripande innebörd.  

 Two Countries – One Region – Syftar på det unika gränsöverskridande samarbetet 

mellan två länder som skapar ett mervärde i regionen. 

 Øresund – Technology with a Human Touch – Regionen har sex spetskompetenser inom 

högteknologisk industri vilka alla kan tävla på den nationella och internationella 

arenan.  

 Øresund – Where Human Capital Grows – Öresundsregionen består av en välutbildad 

befolkning. I regionen finns 12 universitet och högskolor med 150 000 studenter och 

ca 8 000 forskare. 
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 Øresund – The Nordic Main Gate - En region med en väl utvecklas infrastruktur och 

med ett centralt läge i Nordeuropa skapar goda förutsättningar för en väl fungerande 

kommunikation.  

 Øresund – A State of Mind - livskvaliteten är hög i Öresundsregionen med allt från 

pulserande storstäder till öppna landskap. Människor lever i balans och harmoni.
145

 

 

De som är menade att utföra kommunikationen genom kommunikationsplanen är regionens 

aktörer inom utbildning, forskning, offentlig förvaltning samt inom näringsliv. De ska fungera 

som ambassadörer för regionen och föra ut information genom budskap och argument, 

baserade på kärnvärdena och styrkorna, utanför regionen – nationellt och internationellt. 

Syftet med kommunikationsstrategin är att stärka både regionens och enskilda verksamheters 

konkurrenskraft. Detta ska på sikt höja livskvaliteten för alla i regionen.
146

 Implementeringen 

för kommunikationsstrategin bygger på fyra steg;  

 Policybeslut – beslut om hur den egna kommunikationen i en verksamhet kan förenas 

med Öresundsregionens kärnvärde.  

 Idéboken om Öresundsregionen – boken har som syfte att engagera och motivera 

regionens aktörer att arbeta med en samstämmig kommunikation.  

 Workshops, seminarier – Øresund Network ger information om hur användningen av 

kommunikationsplanen ska se ut.  

 Interna seminarier – för att informera om regionens gemensamma värde.
147

 

Utvärdering av kommunikationsstrategin mäts slutligen mot kommunikationsmålen nämnda 

ovan.
148
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6 Analys och tolkning 
 

I detta avsnitt ska vi analysera Öresundsregionens kommunikations- och varumärkesstrategi 

tillsammans med vår valda varumärkesteori för att se på om det föreligger skillnader mellan 

de platsspecifika och produktfokuserade strategierna.  

 

6.1 Produktattribut 

 

Ett produktattribut är ett konkret kännetecken som syftar till att förmedla ett funktionellt 

mervärde. Flertalet egenskaper i Öresundsregionen kan tolkas som attribut vilka skapar ett 

mervärde för invånarna, de inomregionala aktörerna och de externa intressenterna. 

Infrastrukturen är väl utvecklad med två internationella flygplatser och färjor över sundet. Sen 

bron byggdes har resandet förenklats mellan de båda länderna och pendlingen har underlättats 

markant. Detta ger i förlängningen positiva effekter då kompetenser från varje land kan 

utnyttjas bättre. Infrastrukturen är dessutom en förutsättning för regionens överlevnad då den 

skapar och förbättrar den integration som behövs.  

 

Öresund kallar sig ”Øresund – the Human Capital of Scandinavia” vilket ska syfta till att visa 

på den goda förvaltningen av mänsklig kompetens, resurs och utveckling. Detta kan bland 

annat ses i regionens utbildningsmöjligheter vilket kan ses som ett starkt attribut. Som tidigare 

nämnts finns idag 12 universitet och högskolor, 150 000 studenter och 14 000 forskare i 

regionen. Öresundsuniversitet har skapats vilket medför möjligheten av ett 

gränsöverskridande samarbete och dessutom utgör det en stor resursbas. I och med detta finns 

en stor andel spetskompetenser inom regionen vilket ökar attraktiviteten vilket i förlängningen 

kan locka investerare. Detta kan skapa konkurrensfördelar som i slutändan kan komma att 

möjliggöra en ökad livskvalitet och levnadsstandard för invånarna i regionen. Dock är inte 

detta en garanti eftersom konkurrensen mellan platser är stor, vilket medför att regionen 

ständigt måste utvecklas för att kunna möta konkurrensen. Men med tanke på den ständigt 

ökande tillväxten i regionen samt universitetens stabila existens och forskarna med dem 

främjas en utveckling. Å andra sidan kan den ökande tillväxten bero på Öresundsbrons 

uppkomst då tillväxten kan bero på en trend, vilket kan medföra att en konstant ökning av 

exempelvis befolkningsmängd och företagsetableringar kan komma att avta.  
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Öresundsregionen har även flertalet starkt utvecklade nätverk. Detta är av stor betydelse 

eftersom dessa tillsammans med bron utgör basen för hela området. Regionen är Tripel Helix- 

baserad vilket betyder att det läggs stor vikt på utvecklingen av nätverk. Genom att 

sammanföra olika organisationer kan man skapa fördelar som kan komma att ha positiv effekt 

på konkurrensmöjligheterna, Medicon Valley Academy kan ses som ett exempel på detta.   

Produktattribut handlar även om att skapa uppmärksamhet och igenkännande, detta genom 

den visuella identiteten förmedlad genom design, färgkombination och logotyp. Man vill på 

detta sätt individualisera och visualisera produkten. Arbetet med varumärket Øresund var en 

lång process, allt för att hitta det perfekta utseendet och färgkombinationerna men även för att 

bestämma ett namn som skulle vara lätt att associera till regionen. En anledning till att en 

konkret symbol behövdes var att öka Øresunds kännedom utanför regionen. Tanken bakom 

symbolen, i form av två stenar, var att visa två attraherande delar och bakgrundsfärgerna 

bestämdes så att de skulle kunna väljas utifrån hur man vill kommunicera ut sitt budskap och 

till vem.  Syftet med symbolen är att olika institutioner och organisationer ska använda den i 

reklam, annonser med mera, vilket gör att de gemensamt kan skapa en kännedom om 

varumärket och vad det står för. Genom att många företag och organisationer använder det 

blir uppmärksamheten och igenkännande större. Den danska stavningen valdes för namnet på 

regionen eftersom det direkt skulle associeras till Skandinavien, detta i och med att 

Köpenhamn är en känd stad internationellt sett. Man kan fråga sig om symbolen är nödvändig 

då namnet i sig är så lätt att associera till platsen och möjligtvis skulle detta räcka, kanske 

dessutom skulle det vara bättre att bara koncentrera sig på att förmedla namnet.   

 

Teorins sista aspekt under produktattribut är att produkten ständigt måste utvecklas. Detta ses 

tydligt i Öresundsregionen då de satsar mycket på utbildning, att skapa nätverk samt 

forskning och utveckling inom olika områden, bland annat IT, livsmedel, miljö, logistik samt 

medicin och bioteknik. Detta är som ovan nämnt inte en garanti, då många faktorer kan 

komma att påverka utvecklingen och dess eventuella framgångssaga.   

 

6.2 Märkesidentitet 

 

Märkesidentitet avser vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör det 

unikt. Vid utvecklandet av en stark identitet kan faktorer som produktens namn, ursprung, 

personlighet och distribution diskuteras då dessa är av avgörande slag vid skapande av 
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varumärkesidentitet. När varumärket för Öresundsregionen skulle utvecklas var tanken att det 

inte bara var en identitet som skulle skapas utan även att ge den liv.  Genom att bygga ett 

starkt varumärke som skulle omfatta värdena och känslorna, den dynamiska kraften och 

innovationen samt ambitionerna och personligheterna i regionen skulle denna bli en av 

Europas brännpunkter. Meningen med varumärket var att överskrida den känslomässiga 

gränsen mellan de båda länderna och dessutom att göra regionen känd i övriga delar av 

världen.  

 

Enligt teorin anses namnet vara den viktigaste identitetsbärande faktorn delvis för att det är 

relativt konstant och inte kan ändras hur som helst. Valet av att använda det rent geografiska 

namnet för regionen kan tolkas som ett möjliggörande av ett unikt varumärke, detta eftersom 

namnets sammansättning sällan skulle kunna användas någon annanstans. Dessutom ger den 

danska stavningen vidare associationer till Skandinavien, eftersom sundet Öresund är ett 

existerande namn, vilket genast sätter regionen på kartan. Symbolen har även en tydlig tanke 

bakom sitt utformande, där den ska föreställa två attraherande dynamiska delar snarare än en 

helhet. Genom att ta fram olika färgkombinationer skulle symbolen kunna användas på ett 

mer flexibelt sätt. Teorin säger som beskrivits att ursprunget spelar in vid skapandet av ett 

starkt varumärke och en identitet. Kopplingar till regionens historiska och geografiska 

ursprung kan tolkas som att de återfinns i symbolen då stenarna dels visar två komponenter 

vilka är placerade precis som länderna ligger geografiskt, men även den historiska attraktion 

som funnits länderna emellan. 

 

Öresundsregionens symbol med de två stenarna 
149

 

 

Vidare beskriver varumärkesteorin att det är viktigt att skapa en personlighet till varumärket, 

en själ. Detta fanns i åtanke då varumärket skulle skapas, man ville ge identiteten liv. Här kan 

vissa svårigheter skönjas, detta eftersom en plats i jämförelse med en produkt, redan är ett 

levande fenomen. Frågan blir då om det går att skapa en levande identitet till en plats 

varumärke. Komplexiteten med en plats kommer i och med människorna som verkar där, 

detta medför att vid skapandet av en plats varumärke krävs att ett stort hänsynstagande tas till 

dessa eftersom det är de som utgör platsen, åtminstone i detta fall. 
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Teorin pekar på vikten av att vara konsekvent genom hela marknadsföringen, detta för att 

långvariga relationer mellan konsumenter och varumärke ska främjas. 

Kommunikationsplanen för varumärket kan tolkas som ett hjälpmedel för att varumärket ska 

kunna förmedlas konsekvent. Dess grundidé är att kommunicera regionens kärnvärde och 

styrkor på ett enhetligt och tydligt sätt och genom detta skapa en positiv laddning vilket kan 

ge regionen och dess varumärke ett mervärde. 

  

Slutligen förklarar teorin hur man ska distribuera varumärkesidentiteten, här är det viktigt att 

välja rätt kanaler. För att ha kontroll över förmedlingen av identiteten krävs att inte alltför 

många distributionskanaler väljs. Dock är denna del något svår att överföra på 

varumärkesskapande för Öresundsregionen då den inte distribueras på samma sätt som en 

produkt. Den ska i stället för att förmedlas genom reklam med mera spridas med hjälp av 

företag och organisationer i regionen, de ska med andra ord fungera som ambassadörer för 

denna. Här kan frågan ställas huruvida detta är en bra strategi och vidare vilka 

ambassadörerna är. I kommunikationsplanen framgår att de som figurerar som regionens 

ambassadörer är aktörer inom utbildning och forskning, offentlig förvaltning samt inom 

näringslivet. Genom den treenighet som existerar genom dessa i och med Öresundsregionens 

Tripple Helix-bas blir det underförstått att det är de stora aktörerna på marknaden som ska 

förmedla regionens varumärke. Dock påvisas det i Öresundsregionen att den folkliga 

vardagsförankringen fortfarande är av stor vikt eftersom den annars skulle förlora dess 

legitimitet. Frågan kan ställas huruvida invånarna samt de små aktörerna känner en 

gemenskap och delaktighet i regionen. Det kan vara så att deras liv respektive verksamhet är 

oberörda av regionsfenomenet.  För arbetspendlare och studenter har dock stora fördelar 

skapats vilket kan ge en positiv känsla för regionen. Nätverkens ökning i och med regionens 

uppförande kan ses som en fördel som de flesta kan ta del av, både stora och små aktörer, 

såväl som privatpersoner. De som förmedlar varumärket är till stor del de stora aktörerna, 

privatpersonerna räknas inte självklart som ambassadörer för regionens kommunikation. 

Däremot kan de indirekt ses som varumärkesförmedlare eftersom de genom att leva och verka 

på platsen samt tala om den förmedlar en känsla för Öresundsregionen.   
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6.3 Kärnvärden 

 

Framtagandet av regionens kärnvärden överensstämmer väl med den metod som ingår i 

varumärkesteorin.  I teorin förklaras att kärnvärdet ska vara ett centralt begrepp som hela 

arbetet med varumärkesuppbyggandet ska utgå ifrån. Detta kan tydligt ses i Öresundsregionen 

där kärnvärdena, enligt kommunikationsstrategin, ska vara genomgående i hela 

kommunikationen. Teorin understryker även vikten av att kärnvärdena ska vara unika, 

värdefulla och kommunicerbara eftersom dessa är vad som kan ses som grunden till 

positionering. Kärnvärdena ger ett samlat uttryck för vad platsen står för och detta 

differentierade mervärde kan skapa långsiktiga och uthålliga konkurrensfördelar. 

Öresundsregionen har tagit fram två kärnvärden, det ena påvisar det gränsöverskridande 

samarbetet och det andra visar på det mänskliga kapitalet som återfinns i regionen. Med hjälp 

av dessa värden vill man påvisa den unika sammansättning som regionen står för. Det 

förstnämnda kärnvärdet blir tydligt i och med att ett fysiskt samarbete finns i verkligheten, 

vilket gör kärnvärdet legitimt. Det mänskliga kapitalet som det andra värdet står för blir 

däremot mer otydligt. Först och främst kan definitionen på vad ett mänskligt kapital är vara 

mångsidigt, detta kan göra att värdet blir svårförståeligt och svårförmedlat. Vidare kan det 

därför ifrågasättas om dess primära innebörd förmedlas och förstås på det tänkta sättet.  

   

6.4 Positionering 

 

Teorin förklarar positioneringen som en process vars syfte är att skapa en tydligt avgränsad 

plats i konsumentens medvetande. Genom att göra det skapas förutsättningar för vad som 

beskrivs som konsumentens märkeskännedom, märkeslojalitet och märkesassociation 

gentemot varumärket. Enligt teorin delas positioneringen upp i två block, den psykologiska 

och den mer produktfokuserade. Dessa verkar inte helt skilda från varandra utan här menas att 

för att uppnå en psykologisk positionering krävs mer eller mindre att produkten i sig har en 

specifik plats i jämförelse med konkurrerande produkter. Psykologisk positionering menas 

som konsumentens subjektiva uppfattning om produkten och den mer produktfokuserade 

positioneringen lyfter fram vikten av att differentiera sig för att få konkurrensfördelar. 

Öresundsregionen har valt att positionera sig på liknande sätt, dock kan vissa skillnader 

skönjas. Angående begreppen märkeskännedom, märkeslojalitet och märkesassociation, vilka 

beskrivs i teorin, kan man i Öresundsregionens positioneringsstrategi se exempel på de först- 
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och sistnämnda begreppen, däremot blir märkeslojaliteten svårare att ta sig an. 

Märkeskännedomen kan liknas med det arbete som beskrivs ovan under rubrikerna 

produktattribut och märkeslojalitet. Det handlar om att skapa en kännedom genom namnet 

och symbolen för att skapa sig en framgångsrik position. För regionen har olika värdeladdade 

ord och fraser arbetats fram vilka ska representera olika styrkor och centrala värden, dessa kan 

ses som något konsumenten kan associera regionen med. Dessa slogans möjliggör att man kan 

sätta ord på positioneringen, vilket stämmer överens med teorins förklaring över att den valda 

positionen måste vara kommunicerbar. Dock kan det ifrågasättas hur väl dessa slogans fyller 

sin funktion, och hur de verkar hos människan rent mentalt. Det kan vara så att de går helt 

obemärkt förbi, men dess verkan ska nog inte underskattas i alla avseenden. 

  

Den märkeslojalitet som teorin lyfter fram blir däremot svåröversatt till Öresundsregionen. 

Det blir svårt att tala om en lojalitet, däremot kan man utifrån ett av de kärnvärden som 

Öresundsregionens varumärke står för utläsa att det är människorna som gör regionen och på 

så sätt blir det snarare att regionen bör vara lojal invånarna. Med detta menas att det är 

invånarna och företagen på platsen som utgör regionen. Utan förankring hos dessa minskar 

regionens potentiella konkurrenskraft och styrka i och med att den är uppbyggd av nätverk 

från både den privata och offentliga sektorn. Regionen bör därför vara lojal invånarna 

eftersom att de har en nyckelroll i dess uppförande och fortsatta levnad, en icke förankrad 

region vars nyckelord är människan och det kapital som denne besitter blir svår att legitimera. 

Dock bör här sägas att det inte enbart är invånarnas vilja till regionens existens som utvecklar 

och stärker den, internationella nätverk samt universiteten och forskningsinstituten har även 

en betydande och framträdande roll. Målet med regionen är inte enbart att stärka folkets 

känsla av att vara en del av något, här finns även en bakomliggande ekonomisk vinning som 

en del i spelet. Trots denna vilja till ekonomiska fördelar läggs ändå stort fokus på folket och 

näringsidkarna eftersom att deras engagemang och vilja till att synas i samband med regionen 

är ett viktigt verktyg och grundläggande för Öresundsregionens styrka och utveckling men 

även för varumärkets slagkraftighet. Här skulle det kunna talas om en sorts ”tvåvägslojalitet” 

där å ena sidan regionen bör vara lojal folket i det avseende att utan dem finns ingen möjlighet 

för regionens tillväxt. Å andra sidan skapas en lojalitet gentemot regionen från framförallt 

näringsidkarnas sida då de ingår i de nätverk som är grunden för Öresundsregionen. 

Kommunikationsplanen är framtagen för företag i Öresundsregionen men även för 

utomstående företag som vill etablera sig på denna marknad. Genom att kommunicera en 

enhetlig bild av regionen utifrån denna plan och ingå i de nätverk av företag och 



 

 49 

organisationer som regionen bygger på skapas kommunikationsmöjligheter för platsen. Med 

andra ord är folkets och företagens vilja att synas i samband med regionen en viktig del av 

kommunikationen och därigenom blir förankringsarbetet av Öresundsregionen en viktig del i 

detta. Man har därför valt att arbeta mycket med vad som kan kallas för vardagsförankring i 

Öresundsregionen, som ett exempel på detta kan Öresunddirekts webbportal nämnas. Denna 

vardagsförankring innebär att tillvaron underlättas för invånarna och företagen i regionen 

samt att information och möjligheter sprids.  

 

Den psykologiska positioneringen är svår att applicera på Öresundsregionen, vad som kan 

sägas är att alla har en individuell uppfattning om regionen. Som privatperson står man dock 

inte inför ett val vilken region man föredrar i motsats till val av produkt, dock kan externa 

företag komma att göra dessa jämförelser vid en nyetablering för att se vilka fördelar som 

finns. 

 

Vidare kan regionen knappast beskrivas, som det i teorin framgår, som att den har en First 

Mover Advantage, eftersom det inte är den första transnationella regionen med specifika 

kompetenser. Det går heller inte att likställa konkurrensen mellan produkter och platser på 

detta sätt, eftersom en plats sällan kan vara den andra lik på samma sätt som produkter kan 

vara.    

 

Öresundsregionen är en transnationell region där två nationaliteters resurser och kompetenser 

möts skapas vad som kan ses som en unik möjlighet för dels sammansättningen men även för 

möjligheterna till mer utbredda nätverk, vilket tidigare beskrivits. Med en välutvecklad 

infrastruktur, där Öresundsbron utgör en differentieringsfaktor i sig, och ett stort fokuserande 

på kompetens hos invånarna skapas en plats som kan komma att konkurrera med särskiljande 

drag. Detta överensstämmer med det teorin benämner som en produktbaserad positionering. 

Intressant här är den samstämmighet som påvisas mellan platsens och produktens 

positioneringsstrategi. I och med globaliseringen och världsmarknaden förefaller behovet av 

differentiering att ha ökat såväl för produkter som för platser. Här kan det ifrågasättas om 

platsens behov av differentiering har med dess kommersialisering att göra, där platsen jämförs 

med en produkt, eller om det snarare är ett resultat av den globala marknaden.    
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6.5 Marknadskommunikation 

 

Enligt teorin är kommunikationen en viktig del i processen för varumärkesskapandet, 

produktens konkurrensfördelar är vad som förmedlas med kommunikationen. Genom att sätta 

en individuell prägel på det som förs ut till konsumenten kan ett uthålligt och starkt 

varumärke skapas. Vad som ses som grundläggande är även att marknadskommunikationen 

lyckas tränga igenom informationsbruset med en unik kommunikativ identitet. Denna bör, för 

att verka på ett fördelaktigt sätt, förmedlas likformigt. Öresundsregionen har skapat en 

specifik plan för kommunikation vars syfte är att ge regionen och dess varumärke ett 

mervärde. Genom detta anses att en enhetlig kommunikation av regionens kärnvärden och 

styrkor kan skapa en positiv laddning vilket, förutsatt att kommunikationen lyckas, kan stärka 

Öresundsregionen som aktör på både den lokala och internationella marknaden. Detta kan i 

slutändan komma att öka möjligheterna till ökad tillväxt. För att uppnå visionen av att vara en 

av Europas mest attraktiva tillväxtregion har tre kommunikationsmål skapats. Genom att öka 

användandet av de specifika kärnvärden och styrkor som finns på platsen samt öka kunskapen 

om den attraktiva tillväxten och slutligen öka viljan att vara en del av Öresundsregionen kan 

visionen om en starkare region realiseras. Øresund Network fanns till för att föra ut 

information till företag och organisationer, detta för att underlätta och därigenom öka 

marknadsföringen. Aktörerna i regionen är som tidigare framgått de som ska kommunicera 

regionen med hjälp av kommunikationsplanen. Kommunikationsplanen kan ses som en 

nödvändighet för en enhetlig kommunikation av regionens varumärke. Dock kan målet som 

varumärket har krocka med målen hos respektive företag. Eventuellt vill ett företag 

marknadsföra sig som en lokal verksamhet vilket medför att det gränsöverskridande 

nätverkandet inte ses som fördelaktigt. Detta kan däremot ses utifrån ett annat perspektiv där 

regionen förändrat det lokala rummet vilket öppnar upp för en geografiskt bredare 

verksamhet. Regionens identitet kan komma att återspeglas i ett företag, detta gör att om en 

händelse negativt skulle påverka platsen skulle detta även kunna ge negativa effekter på 

företaget. Detta kan vara en anledning till att avstå från ett samarbete med regionen. Vad som 

kan ses som kritiskt avgörande huruvida ett företag väljer att marknadsföra sig som en del av 

Öresundsregionen är beroende av i vilken utsträckning det gynnas, vilket i sin förlängning 

påverkar varumärket Øresunds framgång.  
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6.6 Intern märkeslojalitet 

 

Teorin menar att syftet med den varumärkesuppbyggande processen är att få märkeslojala 

kunder. Vidare beskrivs det för att få detta så krävs det en stark intern märkeslojalitet, med 

detta pekar man på de skyldigheter märkesinnehavaren har gentemot sitt varumärke. I teorin 

framgår även att konsekvens och kontinuitet är två centrala begrepp vilka båda är en 

förutsättning för att varumärket ska få ett fördelaktigt utfall. Här pekas det även på att de som 

ligger bakom varumärkesskapandet måste ha en tydlig bild av vad varumärket faktiskt står 

för. I Öresundsregionens fall blir denna aspekt av varumärkesstrategin lite mer diffus, detta 

eftersom regionen inte kan ses som likställt med ett enda företag. Kommunikationsplanen kan 

dock tolkas som en åtgärd för att kunna förmedla regionen på ett enhetligt sätt. Den kan även 

ses som en modell, det vill säga en förklaring av vad regionen står för, eftersom planen är 

utformad efter de kärnvärden som är framtagna för regionen. Ett alternativt sätt kan dock vara 

att se på inre märkeslojalitet för en region genom att företagen blir jämförbara med ett 

företags anställda. I detta fall är det alltså aktörerna i regionen som måste vara lojala 

varumärket Øresund för att det ska finna framgång. Återigen kan diskuteras huruvida 

företagen och organisationerna är villiga att göra detta då det spelar in huruvida de tjänar på 

samarbetet eller inte.  

 

Teorin beskriver att varumärkesprocessen handlar mycket om att vara på rätt plats vid rätt 

tidpunkt, det vill säga att utvecklingen delvis beror på tillfälligheter. Detta stämmer delvis 

överens med Öresundsregionens födelse i och med att utan brons uppförande skulle knappast 

en regionbildning ha varit möjlig. På detta sätt handlar regionens födelse om tidpunkten, 

denna var däremot inte vald av ren tillfällighet utan var strategiskt utsprungen ur beslutet om 

att bygga bron. 

 

 

7 Slutsats  
 

Öresundsregionen har vid skapandet av dess varumärke utgått från de två kärnvärdena, 

gränsöverskridande och mänskligt, vilka framtagits utifrån regionens egenskaper. Dessa har 

sedan varit grundläggande för den kommunikationsplan som utvecklats med syftet att 

kommunicera varumärket. Deras strategi är att förmedla varumärket genom företag och 

organisationer, så kallade ambassadörer. I vår analys har vi valt att jämföra den 
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produktfokuserade varumärkesstrategin med Öresundsregionens varumärkesuppbyggande och 

kommunikation. Vår slutsats av detta är att arbetet med varumärkesuppbyggandet för en 

produkt är relativt likt det som förs för en plats.  

 

Produktens attribut kan jämföras med platsens egenskaper. I likhet med en produkt behöver 

inte attributen för en plats garantera konkurrensfördelar utan olika faktorer kan påverka 

utfallet av detta. Gällande den visuella delen under begreppet attribut kan varumärket skapas 

på ett liknande sätt med design och färgval. Dock är det svårare att märka en region med en 

logotyp som vid en produkt, vilket medför ett ifrågasättande av symbolens nödvändighet 

eftersom det geografiska namnet oftast ses som det vilket man associerar till. Denna första del 

av den teoretiska modellen, produktattribut, kan lätt översättas till en plats då även dess 

attribut gemensamt kan skapa ett funktionellt mervärde.  

 

Märkesidentitetens betydelse för en produkt kan likställas med en plats märkesidentitet. 

Målen är desamma men medlen skiljer sig åt. I båda fallen är det viktigt att skapa ett unikt 

namn, vidare är det även nödvändigt att veta vad varumärket står för och vad som ger det 

mening. Faktorer som namn, ursprung, personlighet och distribution ses som avgörande vid 

skapandet av identiteten. I dessa delar ser vi tydliga likheter, tanken bakom skapandet går i 

samma banor dock blir utfallet något annorlunda även om betydelsen är densamma. De största 

skillnaderna ses dock i distributionen, Öresundsregionen förmedlas inte i samma utsträckning 

som en produkt genom reklam. Här sprids i stället identiteten med hjälp av ”ambassadörerna” 

som verkar i regionen.  

 

Kärnvärdena ses som en immateriell tillgång för varumärkeskommunikationen, dessa är lika 

för såväl en plats som en produkt. Kärnvärdet för en produkt skapas med målgruppen i åtanke 

medan kärnvärdet för en plats är mer komplext i och med att detta måste överensstämma med 

den identitet som platsen har sedan innan. En plats identitet kan inte skapas på samma sätt 

som det kan för en produkt i och med att platsen har en historisk identitet. Här krävs det att 

hitta kärnvärden som är i enighet med platsen samt att dessa emotionellt godkänns av aktörer 

och invånare.  

 

Att positionera sig är av lika stor vikt för en plats som för en produkt. Genom att använda de 

specifika egenskaper man besitter som differentieringsmedel kan positionen stärkas vilket 

medför att konkurrensmöjligheterna ökar. Dock skiljer sig en plats från en produkt med 
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avseende på hur detta genomförs, dels för att en plats inte har en konsument i samma 

bemärkelse som en produkt har, vilket medför att märkeslojaliteten blir mer svårapplicerad. 

Men även för att en plats psykologiska positionering inte kan mätas som den kan för en 

produkt. 

 

Öresundsregionens kommunikationsplan har skapats för att på ett konsekvent och effektivt 

sätt kommunicera varumärket och de kärnvärden som ligger bakom detta, vilket kan jämföras 

med vikten av att förmedla en produkts varumärke på ett konsekvent sätt. Genom 

kommunikationen ska ett mervärde skapas vilket gäller för både en plats och en produkt, detta 

kan möjliggöra konkurrensfördelar och ökad tillväxt respektive försäljning. De skillnader som 

kan ses mellan Öresundsregionen och en produkt i detta kommunikationsavseende är 

huruvida man väljer att kommunicera regionens varumärke. En produkt marknadsförs genom 

reklam och vad som skiljer denna från Öresundsregionen är att den kan massmarknadsföras 

och mer eller mindre påtvingas. Öresundsregionen däremot kommuniceras till stor del av dess 

ambassadörer och dess image hos invånarna, denna kan inte påtvingas utan dess existens 

måste snarare successivt mogna för att konstruktionen ska legitimeras, detta sett ur ett 

näringslivs- och förankringsperspektiv. 

     

Den inre märkeslojaliteten är svår att överföra till en plats eftersom det i detta fall är svårt att 

likställa Öresundsregionen med ett företag eller en organisation.  På så sätt kan man inte 

heller tala om en inre lojalitet eftersom regionen är dynamisk i det avseende att det inte är en 

enhet där alla har samma mål. Det handlar snarare om hur aktörerna gemensamt kan 

sammanföra deras respektive resurser och på så sätt stärka regionen. Dock kan invånarnas 

känsla för sin hemmabas i viss mån jämföras med en lojalitet mot regionen. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att den varumärkesbyggande processen för en plats i många 

avseende stämmer väl överens med den för en produkt. Dock finns det avgörande skillnader 

som måste behandlas på ett annorlunda sätt, detta beroende på platsens komplexitet jämfört 

med produktens. Huruvida ett varumärkeskapital kan skapas för en plats genom att använda 

sig av Den strategiska varumärkesplattformen stämmer delvis. Om den inre 

varumärkeslojaliteten översätts med förankring möjliggörs ett sådant mervärde för regionen. 

Förankring förklaras här som hemmabasens betydelse. Regionen utgörs som tidigare 

beskrivits av dess invånare och aktörer, utan förankring av regionen hos dessa försvåras 

utvecklingsmöjligheterna för området.  
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8 Avslutande diskussion  

 

Genom vår analys har vi kommit fram till slutsatser vilka visar att det ligger en sanning i 

tanken om platsen som ett produktliknande fenomen. Platsens betydelse blir allt större i och 

med den ökande globaliseringen, detta medför att konkurrensen hårdnar och kravet på 

differentiering ökar. Att skapa en identitet vilken förmedlar ett mervärde blir därför 

nödvändig. Här sätts de särskiljande egenskaperna i fokus och verkan som kan komma med 

dessa. Den ökande konkurrensen på den globala marknaden har möjliggjort en förändring av 

platsens rum, och förändringen har skapat förutsättningar för, utifrån vissa aspekter sett, en 

allt mer standardiserad plats. Differentieringen och homogeniteten som presenteras här kan i 

viss likhet jämföras med den paradox som globaliseringen står inför, nämligen att de båda 

faktorerna ökar jämsides med varandra. Detta kan peka på en dualism av platsens utveckling. 

Den regionalisering med gränsöverskridande samarbete som Öresundsregionen utgör ett 

exempel på kan ses som ett kommersialiserande av platsen. De ekonomiska faktorerna sätts 

allt mer i fokus vilket bidrar till att påståenden om platsens ”produktifiering” i allt större 

utsträckning kan berättigas.  

 

En plats har kommit att allt mer likna en produkt eftersom de precis som produkter kommit att 

konkurrera mer med varandra, vilket vidare har ökat dess differentiella behov. Dock bör det, 

enligt oss, understrykas att det är platsen med dess attribut, på grund av en allt mer 

konkurrensfokuserad marknad, som har blivit mer av produktliknande natur snarare än dess 

karaktär och betydelse.  

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

 

Denna uppsats har analyserat och utrett om det föreligger några skillnader i den 

varumärkesuppbyggande processen för en plats respektive den för en produkt. 

Öresundsregionen valdes som ett konkret exempel för att möjliggöra denna utredning. Genom 

vår analys och de slutsatser som följde med denna kunde platsen och produkten som fenomen 

sättas i ett vidare perspektiv, där resultatet blev att en viss likhet finns mellan 

varumärkesskapandet för de båda. 
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På grund av vår uppsats begränsning och den tidsgräns som var satt för uppförandet av den 

var vissa avgränsningar tvungna att göras. Detta gjorde att vissa aspekter som hade varit 

intressanta att ta upp i uppsatsen inte kunde tas med. En av dessa är att istället för att enbart 

undersöka strategin för den varumärkesbyggande processen och kommunikationen av den 

skapade identiteten, även undersöka det verkliga utfallet av detta. På så sätt skulle ett större 

djup i varumärkets faktiska positionering och betydelse kunna framgå. Ett förslag till hur en 

sådan undersökning skulle gå till är att välja en intervjuform som baseras på mer djupgående 

frågor, likaså vore enkätundersökningar att föredra för att se på huruvida Öresundsregionen är 

väl förankrad hos regionens invånare och hur imagen, vilken skapats från dess identitet, ses 

från deras perspektiv. Ett annat förslag skulle kunna vara att göra en jämförelse med en annan 

liknande region, exempelvis Mälardalsregionen, där hanteringen av den 

varumärkesuppbyggande processen tillsammans med dess förankring skulle kunna 

undersökas.      
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