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Syfte – Vårt syfte är att skapa en förståelse för hur professionella konsultföretags varumärkesprocesser 

går till, när de jobbar för att skapa en attraktiv image för potentiella besökare på platser och 

destinationer. Vi har vidare undersökt vad konsulterna anser vara viktigt i platsvarumärkesprocessen. 

 

Metod – Studien har haft en kvalitativ metod, med en induktiv förklarings- och förståelseansats. Vi har 

genomfört öppet riktade intervjuer med sex platsvarumärkeskonsulter där respondenterna fick svara fritt 

utifrån en bred fråga.  

 

Teori – Teorikapitlet grundar sig på en modell framtagen av Moilainen och Rainisto som beskriver 

platsvarumärkesprocessen i fem steg. Modellen beskriver hur en arbetsgång kan se ut när en plats eller 

destination vill förändra sitt varumärke. Vi använder oss också av en mängd andra referenser i 

teorikapitlet.    

 

Resultat – Resultaten av studien pekar på att arbetsgången konsulterna sinsemellan och gentemot teorin 

liknar varandra. Respondenterna identifierar intressenterna, gör en omfattande analys och utifrån detta 

så skapas en varumärkesidentitet, precis som teorin pekar på. De betonar att ingen äger platsvarumärket 

och att det gör platsen speciell ur en varumärkesaspekt. Utifrån studien ser vi att det finns åtminstone tre 

gemensamma nämnare som respondenterna tar hänsyn till: Platsvarumärkets komplexitet, identifiera 

destinationens intressenter och slutligen att skapa engagemang.   
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1. Inledning 

I detta inledande kapitlet har vi för avsikt att beskriva bakgrunden för det fenomen vi undersöker samt 

varför vi anser det vara intressant. Detta följs av en problemdiskussion samt en utredning av syfte och 

frågeställningar. Slutligen förs en diskussion kring några begrepp som är av vikt för undersökningen. 

1.1 Bakgrund 

Till skillnad från en produkt som är producerad i en klassisk industri så innehar en plats ett antal 

egenskaper som en fysisk produkt inte har (Morgan et al., 2003). Platser existerar både som holistiska 

enheter och genom sina individuella tjänster och faciliteter. Därför kan en stad ha ett rykte som en 

gammal industristad och samtidigt ha beståndsdelar, som till exempel museer och shopping, som är 

kända av helt andra, och oberoende, anledningar (Ashworth & Voogt 1990, se Hankinson 2005).  

I allmänhet så uppfattar människor platser genom tre processer, menar Kavaratzis och Ashworth (2005). 

Den första processen handlar om stadsplanering, stadens design och så vidare. Den andra processen som 

människor uppfattar en plats genom, är när de utnyttjar dess platser och utrymmen. Den tredje processen 

som leder fram till hur människor uppfattar en plats är genom filmer, berättelser, målningar, nyheter och 

så vidare. Författarna menar att det alltså kan vara både genom fysisk eller indirekt upplevelse av 

platsen som människor skapar sina uppfattningar. Information som vi tar in processas i våra huvuden, 

för att sedan skapa mentala bilder av platsen. De menar därför att platsers varumärkesprocesser handlar 

om att hantera den bilden, att försöka influera och behandla den på ett sätt som skapar goda 

förutsättningar både idag och i framtiden.  

Man kan också fråga sig vad som egentligen skiljer en Medelhavsö från dess närmsta grannö. Knappast 

solen och sanden, påstår Morgan et al. (2003). De menar att anledningen till att människor väljer att 

besöka och återbesöka en plats istället för en annan plats är avhängigt av huruvida de känner empati för 

destinationen och dess värden. Därför menar författarna att den vinnande destinationen ur slaget om 

morgondagens besökare kommer vara den som vunnit besökarens hjärta och hjärna och det är här 

förvaltningen av en destinations varumärke kommer in i bilden.  

Selby (2004, s. 24) menar dock att diskrepans emellertid kan uppstå mellan den mentala bild som en 

plats visar upp gentemot omvärlden samt själva platsprodukten och detta måste undvikas. Utöver risken 

med att marknadsföra en oförenlig bild av staden så är det problematiskt att dela in en stads målgrupper 

i marknadssegment. Författaren menar att det inte är så simpelt som att efterfrågan är likställt deltagande 

då så många olika grupper av människor som alla har olika önskemål och behov samtidigt utnyttjar 

stadens faciliteter.  

World Tourism Organization (2009) har gett ut en bok som framförallt vänder sig praktiker ute på fältet. 

I boken pekar Simon Anholt i förordet på hur fundamentalt viktig en image är för reseindustrin. För att 

kunna skapa eller upprätthålla en bra image för ett land, en stad eller en region så krävs det ett ihärdigt 

varumärkesarbete på den marknad som är så konkurrensutsatt att den idag kan anses ha hela världen 

som konkurrenter menar han. Det är helt enkelt så, enligt Simon Anholt, att en destination med en stark 

och positiv image inte behöver spendera så mycket pengar på reklam, för marknaden känner redan till 

destinationen (WTO, 2009, s. IX).  

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning har ofta fokuserat kring hur städer och destinationer arbetar med att utveckla sina 

platsvarumärken. Det är även relevant att fråga sig hur professionella platsvarumärkeskonsulter arbetar 
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med destinationers varumärken. Hur går de till väga när en destination bestämmer sig för att det är dags 

att förbättra den bild som potentiella besökare har av destinationen? Hur ställer sig 

platsvarumärkeskonsulterna till invånarnas syn på sin egen stad eller destination? Går det att 

sammanfoga den bilden med den bild som destinationen vill förmedla till omvärlden? En destinations 

varumärke är som sagt komplext och destinationen måste ta hänsyn till detta. Konsulternas profession 

går ut på att hantera den här sortens frågor. Genom intervjuer med sex professionella konsultföretag 

hoppas författarna bidra med en ökad förståelse för hur destinationer kan arbeta med sitt varumärke. 

Uppsatsen ämnar redovisa huruvida konsultföretagens varumärkesprocesser liknar varandra, om det är 

en standardiserad process som följer ett mönster, eller om det finns avvikelser. Det är relevant, med 

tanke på varumärkesprocessens komplexitet, att se vad konsulterna själva anser är viktigt i en 

platsvarumärkesprocess. 

1.3 Syfte 

Vi vill skapa en förståelse för hur professionella konsultföretags varumärkesprocesser går till, när de 

jobbar för att skapa en attraktiv image för potentiella besökare på platser och destinationer.  

1.4 Frågeställningar 

Hur arbetar professionella konsultföretag med destinationers varumärken? 

Vad anser de professionella konsultföretagen vara extra viktigt i varumärkesprocessen? 

1.5 Diskussion kring definitioner och begrepp 

År 2011 publicerades en sammanställning av Lucarelli och Berg (2011) över hur vetenskapen närmat sig 

begreppet city branding genom en genomgång av 217 forskningsstudier som behandlade city branding-

fältet åren 1988-2009. De konstaterar bland annat att begreppen place marketing och city marketing 

under 2000-talet tappat användare, samtidigt som place branding och city branding-begreppen ökar i 

antalet användare. Kavaratzis & Ashworth (2005) skriver att det inte finns någon accepterad vedertagen 

definition av begreppet place branding, och de menar vidare att denna problematik har förvärrats i och 

med marknadsföringsexperternas ansträngningar att förädla begreppet.  

Begreppet destination branding är dock sammankopplat med att utveckla städers och platsers 

varumärken mot besökare, alltså ur ett turistiskt perspektiv (Hanna & Rowley, 2008; Lucarelli & Berg, 

2011; Hankinson, 2001). Att sedan definiera vad en destination är, är inte heller helt enkelt. Hanna och 

Rowley (2008) skriver att det kan vara allt från en stad eller ort till flera städer och orter, öar eller 

skärgårdar, och ibland länder. World Tourism Organization (2009, ss. 7-8) menar likt ovanstående 

författare att destination branding handlar om turism, men förtydligar att place branding, är ett mer 

holistiskt begrepp som kan vara vilken geografisk enhet som helst, det vill säga både en region, en stad 

eller ett land. Begreppen place-, nation-, och country brand behandlas som synonymer i deras bok.  

Det råder alltså en viss förvirring inom vetenskapen, men begreppsförvirringen gäller inte bara den 

vetenskapliga världen, även våra respondenter uppfattar att det finns en problematik här. Jonny Eriksson 

på Graffman Företagsledning och utveckling AB uttrycker bland annat att även de har svårt att veta vad 

alla de olika begreppen betyder. Per Ekman på Tendensor säger att de olika begreppen ofta är 

konsultskapade för att på så vis bli unika. Christina Persson på DEMA Group sa att de anpassar sitt 

ordval efter uppdragsgivaren. Christer Asplund och Marika Khodr noterade under intervjun på att det 

används olika uttryck för samma sak. Julian Stubbs menar att de flesta uttryck betyder samma sak, 

förutom city branding som han anser är mer specifik.  
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Det tycks alltså inte finnas allmänt accepterade definitioner av begreppen, inom varken vetenskapen 

eller näringslivet. Rizzi och Dioli (2010) skriver emellertid att ”bilden och logotypen av en stad består 

av summan och förenklingen av föreställningar, idéer och intryck som människor har av staden” (egen 

översättning). Vi menar att platsvarumärkesarbete alltid går ut på att förbättra och hantera de 

föreställningar, idéer och intryck som folk har av staden eller destinationen.  

 

När vi skriver destinationen i detta arbete avser vi de aktörer, invånare, offentliga organisationer, med 

flera som verkar i detta nätverk som utgör en destination.  
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2. Metod 

I följande kapitel beskriver vi hur vi har gått till väga i undersökningen. Vi beskriver och motiverar för 

de metodval vi gjort. Kapitlet avslutas med käll- och metodkritik. 

2.1 Kunskapsteori 

Bryman (2011, ss. 36-37, 651) förklarar objektivism och konstruktivism som två olika ontologiska 

utgångspunkter som ofta ställs emot varandra. Objektivismen säger att sociala företeelser och de 

kategorier som används i vardagen existerar oberoende av människan. Bryman (2011, s. 36) utvecklar 

vidare att människan möter dessa sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför dess 

intellekt och som den inte kan påverka. Objektivismen beskriver saker som de är, vilket gör den mätbar. 

På så sätt förknippas den ofta med positivism, deduktivt tillvägagångssätt och kvantitativ forskning 

(Bryman, 2011, s. 40). 

Konstruktionismen säger däremot att sociala företeelser ständigt konstrueras och bearbetas eftersom de 

uppfattas olika av alla människor, och på så sätt inte är på förhand givna (Bryman, 2011, ss. 36-39). 

Konstruktionism förknippas klassiskt med ett tolkande synssätt, induktivt tillvägagångssätt och med 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 40). 

Vår studie syftar till förståelse och bygger framförallt på tolkning, varpå vi anser oss ha en 

konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt.  

2.2 Val av metod 
Enligt Bryman (2011, ss. 38-41) delas forskningsstrategier upp i kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Den kvantitativa forskningsstrategin förknippas gärna med positivism och naturvetenskaperna vad gäller 

kunskapsteoretisk inriktning och erhåller en objektiv syn på verkligheten (Bryman, 2011, ss. 40-41). 

Den kvalitativa forskningen är enligt Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 17-19) av tolkande karaktär och 

har för avsikt att försöka förstå fenomen utifrån den innebörd som människor ger dem. Då vi har för 

avsikt att tolka respondenternas åsikter och värderingar samt att skapa insikt så använder vi oss av en 

kvalitativ forskningsstrategi. 

Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 54-58) kopplar kvalitativ forskning främst till en induktiv 

förklarings- och förståelsesansats, vilket innebär att man utgår ifrån empiri och anser sig kunna generera 

en allmän sanning baserad på en mängd enskilda fall. Motsatsen, en deduktiv förklarings- och 

förståelsesansats, utgår från teori, och Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 55-56) förklarar att den verkar 

förutsätta det som faktiskt ska förklaras – att den allmänna regeln alltid gäller, även i det aktuella fallet. 

Vi har inga förkunskaper om hur konsultföretag jobbar med varumärkesprocesser och avser därför att 

dra slutsatser om detta baserad på empiriska undersökningar. På grundlag av detta anser vi oss använda 

en induktiv förklarings- och förståelsesansats. 

2.3 Datainsamling – Kvalitativ intervju 

2.3.1 Respondentval 

Vi valde att göra ett målinriktat och strategiskt val av respondenter som vi ansåg vara lämpligt och 

relevant för forskningsfrågan, något som enligt Bryman (2011, s. 434) kan underlätta att skapa 

överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet.  

Respondenterna har valts ut med grundlag i vissa kriterier. De måste jobba som konsulter antingen 

självständigt eller som del av ett konsulthus eller en konsultgrupp. De ska också själva anse att de 

arbetar med att utveckla platsvarumärken. Vi ansåg det också vara en fördel om respondenterna befann 
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sig i så pass geografisk närhet att intervjuer ansikte mot ansikte var möjligt. Detta var dock inget krav, 

men vi började undersöka konsulter i Stockholmsområdet. För att leta upp relevanta respondenter 

använde vi oss av allmänna sökningar efter platsvarumärkeskonsulter på internet och beskrivningar av 

platsvarumärkesarbete på kommuner och städers hemsidor. Därefter tog vi kontakt med respondenterna 

via telefon for att försäkra oss om att denne var intresserad av att ställa upp på en intervju. 

Då målet var att utforska och beskriva konsulters syn på platsvarumärkesprocesser, ansåg vi att sex 

planerade intervjuer var ett passande utgångsläge, för att vi sedan skulle ha möjlighet att göra ingående 

tolkningar av intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009, ss. 129-130) förklarar lagen om avtagande 

avkastning som innebär att bortom en viss punkt ger fler intervjupersoner allt mindre ny kunskap. Efter 

de planerade sex intervjuerna insåg vi att vi hade nått en sådan mättnadspunkt och att det inte fanns 

behov för ytterligare respondenter. 

2.3.2 Respondenter 

Här presenteras kort de olika respondenterna. Det kommer inte refereras till respondenterna vidare i 

texten eftersom intervjuerna i empirin redovisas var och en för sig. En mer ingående presentation 

återfinns i empirin. 

 

 Jonny Eriksson, konsult hos Graffman Företagsledning och utveckling AB, personlig intervju i 

Graffmans kontorslokaler i Uppsala 04.04.2011 

 Per Ekman, konsult, grundare och verkställande direktör i Tendensor AB, telefonintervju 

04.04.2011 

 Christina Bråkenhielm Persson, konsult och delägare i DEMA Group, telefonintervju 12.04.2011 

 Christer Asplund, konsult i företaget Bearing Consulting Sweden, personlig gruppintervju i 

Bearings lokaler i Stockholm 15.04.2011 

 Marika Khodr, konsult och grundare av företaget Brand Conversation, personlig gruppintervju i 

Bearings lokaler i Stockholm 15.04.2011 

 Julian Stubbs, konsult och kommunikationsstrateg för varumärken, samt grundare av företaget 

*UP There, Everywhere, personlig intervju på ett café i Stockholm 27.04.2011 

2.3.3 Genomförande 

Vi ansåg det viktigt att intervjupersonernas åsikter och synsätt kom tydligt fram i intervjuerna. Dock 

hade vi en klar uppfattning om vilken fokus intervjuerna skulle ha och vilka teman och frågor vi 

ville beröra. Med detta som utgångspunkt är den bäst lämpade intervjuformen enligt Lantz (1993, s. 

21) den riktat öppna som innebär att intervjuaren ställer en vid fråga och följer upp inom de områden 

denna finner meningsfullt.  

En intervjuplan utformades med en sådan vid fråga. Utöver denna fanns underfrågor som fungerade 

som en checklista vi kunde kryssa av eftersom respondenten berörde de aktuella frågorna i sitt svar 

på huvudfrågan. De underfrågor som inte berördes av respondenten på eget initiativ ställde vi när 

respondenten ansåg sig ha besvarat huvudfrågan. Det var dock inget kriterium att alla underfrågor 

skulle besvaras. I intervjuplanen har vi själva använt benämningen plats, men utöver det har vi inte 

styrt respondenterna vad gäller vilken benämning de ska använda. På så sätt har vi heller inte gjort 

skillnad på platsens storlek Alla respondenterna har dock använt plats som benämning och gett 

exempel från sitt eget arbete med städer eller kommuner. Intervjuplanen återfinns i bilaga 1. Det 

fanns ingen given tidsram för intervjuerna från vår sida. 
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Vi försökte så långt det var möjligt att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte då detta enligt 

Kvale & Brinkman (2009, s. 165) ger tillgång till icke-språklig information som gester och 

ansiktsuttryck. Då två av respondenterna befann sig geografisk för långt bort för att en intervju 

ansikte mot ansikte skulle vara möjlig att genomföra under den tiden som fanns disponibel, gjordes 

dessa två intervjuer via telefon. Frågorna var de samma som vid intervjuerna som genomfördes 

ansikte mot ansikte. 

2.3.4 Etiska principer 

Enligt Bryman (2011, ss. 131-132) finns det vissa etiska principer som gäller för bland annat svensk 

forskning. Bland dessa är frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet viktiga Dessa har vi 

använt för att planera intervjuerna, utforma intervjuplanen samt hantera intervjumaterial och annan data. 

Informationskravet: Forskaren måste informera intervjupersoner och övriga berörda om forskningens 

syfte och utöver det meddela att deltagandet är frivilligt och de har när som helst rätt att hoppa av 

(Bryman, 2011, s. 131). Alla berörda har dessutom rätt att få veta vilka moment som ingår i 

undersökningen. Vi har förklarat syftet med uppsatsen och med intervjun för varje respondent per mail 

eller telefon i förväg av intervjun och igen vid intervjutillfället. Respondenterna har fått ta del av 

transkribering och det intervjumaterial som ska användas och återges och i samband med det fått lämna 

synpunkter, rättelser och lägga till saker. 

Samtyckeskravet: De som deltar i undersökningen har rätt att själva bestämma huruvida de vill vara 

med eller inte (Bryman, 2011, s. 132). Respondenterna har tillfrågats via e-post eller telefon huruvida de 

har lust och möjlighet att ställa upp på intervjun. 

Konfidentialitetskravet: Handlar om att forskaren ska handskas varsamt med de medverkandes 

uppgifter. Obehöriga får inte komma åt informationen, namn och adress samt, brevväxlingar och 

liknande ska inte finna på hårddiskar (Bryman, 2011, s. 132). Inga av respondenterna har velat vara 

anonyma. Ljudfiler, transkriberingar och personliga uppgifter om respondenterna finns endast sparat på 

ett flashminneskort. 

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in i intervjuer får endast användas till forskningen (Bryman, 

2011, s. 132). 

2.3.5 Transkription 

För att registrera intervjuerna valde vi att använda en ljudbandspelare för att på så sätt fullt och helt 

kunna fokusera oss på ämnet och på dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkman, 2009, s. 194). Genom 

att sedan transkribera inspelningarna påbörjade vi redan då analysen av intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 196). Transkriptionerna gjordes med vissa språkliga annotationer som skratt och 

hostningar. Vi följde också enligt Kvale och Brinkman (2009, s. 198) givna utskriftskonventioner som 

betoningar och oförmåga att höra vad som sägs. 

2.4 Analysmetod 
Genom att använda en riktat öppen intervjuform kan vi enligt Lantz (1993, s. 21) förvänta att 

intervjuerna kommer visa sig delvis olika, vilket ökar förståelsen av fenomenets kvaliteter. Analysen 

kommer på så sätt begränsa sig till fenomenets kvaliteter. Starrin (1994, ss. 28-30) argumenterar att den 

kvalitativa analysens mål är att upptäcka variationer, strukturer och processer hos ännu icke kända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder. Han förklarar också att det är det 

interna förhållandet mellan de analyserade elementen man är ute efter. 

Vi avser att analysera intervjusvaren stegvis utifrån en modell skapad av Moilainen och Rainisto (2009) 

som beskrivs i kapitel tre. Tanken är inte att jämföra de enskilda respondenternas svar med modellen 
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utan att försöka beskriva de olika respondenternas processer utifrån denna mall för att kunna hitta 

samband. Genom att tolka intervjuerna på detta sätt hoppas vi kunna hitta likhetsfaktorer som kan bidra 

till ökad förståelse för processerna som varumärkeskonsulterna använder sig av. Genom analysen vill vi 

också ta reda på om respondenterna avviker från modellen samt vad det kan bero på. 

2.5 Kritisk granskning av metoden 
Bryman (2011, ss. 49-50) beskriver att reliabilitet, replikation och validitet är de viktigaste kriterierna 

för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar. Han säger dock att dessa kriterier ofta främst 

beskrivs som lämpade för att bedöma kvaliteten i kvantitativa undersökningar, men att det råder en viss 

oenighet i forskningskretsar kring vilka kriterier som ska användas för att bedöma kvalitativa 

undersökningar. 

Denscombe (2004, ss. 122-123) anser att validitet och tillförlitlighet är de två kriterier som 

samhällsforskare står inför när det gäller precisionen. Han säger, som Bryman är inne på, att det kan 

finnas behov av att omformulera kriterierna lite ibland för att de ska stämma överens med den aktuella 

forskningsstilen, men han påpekar med eftertryck att god samhällsforskning helt och hållet underlåter 

dessa två grundläggande kriterier. Denscombe (2004, s. 124) förklarar validitet som precisionen i frågor 

som ställts, data som samlats in och förklaringar som presenteras. Han uppger tre sätt att granska 

validiteten, vilka är: precision beträffande att ställa de rätta frågorna, precision beträffande exakthet och 

detaljeringsgrad i data samt precision beträffande sanningsenligheten i den information som samlats in 

(Denscombe, 2004, s. 122). Vidare beskriver han tillförlitlighet som ett sätt att granska de metoder och 

tekniker som använts för datainsamling, och intresset för att de ska vara stabila och inte förvränga 

forskningsfynden. 

2.5.1 Metodkritik 

När vi kritiskt granskar vår egen metod kan vi urskilja några svagheter. Vi har i största möjliga mån 

försökt ge respondenterna samma möjlighet att besvara våra frågor, men i och med att vi inte hade 

möjlighet att testa frågorna i förväg så märkte vi under tids gång att vissa frågor inte var relevanta för 

vår undersökning och de ströks därmed ur de senare intervjuerna och redovisas därmed inte i empirin. 

Vi kan också se att det var förhastat att be våra respondenter kortfattat beskriva processen. Intentionerna 

var goda då vi trodde att de inte skulle ha tid att skildra hela processen annars. I efterhand ser vi dock att 

det kan ha haft en begränsande effekt på respondenterna, därmed hade det kanske varit bättre att be 

respondenterna berätta fullt ut om processen. 

Kritik kan också riktas mot att det är vi som sammanställt intervjuerna, och därmed vi som i viss mån 

tolkat vad våra respondenter anser är viktigt när vi kortat ner transkriptionerna till läsbar empiri. 

Däremot har alla respondenter haft möjlighet att uttala sig om både transkriptionerna respektive 

empiridelen. 

2.6 Källkritik 
Enligt Thurén (1990, s. 70) är det vanligt att räkna med fyra olika kriterier vid en källkritisk bedömning: 

äkthet, tidssamband, beroende och tendens. 

Äkthet: Kriteriet om äkthet handlar om att försäkra sig om att källan är vad den ger sig ut för att vara 

och att den inte är en förfalskning. Thurén (2005, s. 29) förklarar att ett sätt att avgöra om det föreligger 

en förfalskning är att kontrollera med andra källor. Medvetenheten om att det föreligger ett 

äkthetskriterium har funnits med oss under hela undersökningen, men det har inte varit så aktuellt i då 

det inte föreligger några skäl för att misstänka förfalskningar. 
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Tidssamband: Detta kriterium gäller endast för berättande källor. Det säger att uppgifter från en person 

som har varit med om en händelse blir mindre pålitligt ju längre tid som går efter den aktuella händelsen 

(Thurén, 1990, s. 71). Inga av intervjuerna vi har genomfört kräver att respondenterna ska minnas 

specifika händelser så detta kriterium har inte heller blivit en viktig fråga för oss. 

Beroende: Beroendekriteriet gäller också endast för berättande källor och handlar om hur beroende eller 

oberoende källan är av påverkan utifrån, och Thurén (1990, s. 71) förklarar att beroendet kan vara 

omedvetet eller att det kan vara ett resultat av påtryckningar. Det intressanta i vår undersökning har varit 

just den enskilde respondentens upplevelse av ett fenomen så omedveten påverkan har inte varit 

intressant. När det gäller påtryckningar så tror vi inte det finns någon som skulle vinna på att förmå den 

givna respondenten att ljuga. Det är möjligt att respondenterna hade uttryckt sig annorlunda om de 

ombads att uttala sig som privatpersoner och inte i egenskap av ett företag, men i denna studie var det 

just företagets åsikter som var intressanta. 

Tendens: Kriteriet om tendens handlar om partiskhet. Enligt Thurén (2005, ss. 66-67) är en helt opartisk 

källa sällsynt och han påpekar vikten av att kontrollera uppgifterna. I vårt fall har de muntliga källorna 

fått svara på samma frågor oberoende av varandra. Eftersom de olika respondenterna är mer eller mindre 

eniga med varandra kan vi utgå ifrån att informationen är sann. Vi har inga misstankar om att någon av 

våra skriftliga källor kan vara tendentiös. Inte heller har vi resurser för att undersöka detta, men vi utgår 

ifrån att de böcker och forskningsartiklar vi har läst och använt oss av i studien är fackgranskade. 
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3. Teori 

Detta kapitel har en inledande text om varumärken och vidare beskrivs platsvarumärken, dessa delar av 

teorikapitlet presenteras under punkterna 3.1 och 3.2. Slutligen mynnar teorikapitlet ut i en beskrivning 

av platsvarumärkesprocessen under punkt 3.3. Denna del av teorikapitlet struktureras utifrån från en 

kronologisk processbeskrivning som Moilainen och Rainisto (2009) presenterat. Punkt 3.3 teorikapitlet 

är också den del som vi utgår ifrån i analyskapitlet.  

3.1 Varumärken 

I svenska Varumärkeslagen (SFS 2010:1877) kan man läsa att den juridiska definitionen av ett 

varumärke är: ”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

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

förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga” (SFS 2010:1877 4 §), vidare står det i den 5 

§ att ”Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som 

tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan” (SFS 2010:1877 5 §). En 

liknande beskrivning bjuder Nationalencyklopedin på som skriver att ett varumärke ska särskilja de 

varor och tjänster från andras varor och tjänster. De fortsätter med att slå fast att varumärket har en 

grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring 

(Bernitz, 2011). Kotler och Armstrong (2009, s. 243) skriver att en del analytiker anser att varumärket är 

den viktigaste bestående tillgången ett företag har. De menar att varumärken är mer än namn och 

symboler, det representerar konsumenternas uppfattningar och känslor kring produkten och dess 

utförande, det vill säga allt produkten eller tjänsten betyder för konsumenten. Varumärken syftar till att 

skapa konsumentlojalitet, menar de. 

3.2 Platsvarumärken 
Moilainen och Rainisto (2009, s. 1) menar att i olika delar av världen så applicerar länder, städer och 

turistorter modeller och tillvägagångssätt för varumärkning, alltså branding, av platser som egentligen är 

framtagna för ett enskilt företags produkter. Men, slår författarna fast, det tillvägagångssättet lämpar sig 

inte när man ska jobba med ett lands, stads eller turistorts varumärke, därför att enheterna är för 

komplexa.  

Morgan och Pritchard (2004, s. 62) skriver att i jämförelse med ett företags varumärkesarbete, så utsätts 

destinationsbolag för betydande utmaningar i varumärkesarbetet som inte ett vanligt företag utsätts för. 

De skriver att Destination Management Organizations rår över en begränsad budget, har begränsad 

ledningskontroll och är känslig för politisk påtryckning, både extern och intern sådan. Sist men inte 

minst har destinationen många intressenter att ta hänsyn till menar författarna. Samtidigt verkar 

destinationerna på en global marknad och konkurrerar inte bara med andra destinationer, utan även 

andra varumärken, om kundernas medvetenhet. De skriver att Sony sannolikt spenderar lika mycket 

pengar per år på annonsering som världens alla National Destination Organizations tillsammans.  

Det huvudsakliga skälet till att kommuner väljer att jobba med varumärken är i grund och botten en 

överlevnadsfråga enligt Spjuth (2006, s. 7), och de kommuner som kommer att överleva måste hela 

tiden jobba med att visa sig värdiga sina invånare, företag och besökare. Anholt (2010) skriver att arbeta 

med en plats varumärke handlar sällan om att implementera en symbol hos en stad eller ett land. För 

länder och städer har för det mesta både namn och symboler, det handlar snarare om att öka folks 

medvetande om staden genom att förändra dess image hos dess målgrupper. Place branding är alltså ett 

sätt att göra städer och länder kända. Vidare menar författaren att varumärkesbyggande i mångt och 

mycket handlar om produktutveckling och sedan marknadsföring av redan nämnda produkt. När 

konsumenter köper en produkt och finner att den lever upp till förväntningarna så skapas en positiv bild 
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av produkten och företaget, som vidare genererar ett gott rykte. Ryktet sprids och försäljningen ökar, 

exakt samma princip gäller för platser menar Anholt (2010).  

Moilainen och Rainisto (2009, ss. 17-18) menar att intressenterna på en destination bör gå samman, för 

besökarna köper en produkt – destinationen och inte nätverket av aktörer där bakom. Därför kan det 

vara idé att peka på några av de särdrag som Moilainen och Rainisto (2009, ss. 19-21) identifierat att en 

destination innehar. De menar att destinationen är svårhanterlig på grund av alla intressenter. Själva 

produkten konsumeras och produceras dessutom på samma gång, trots att aktörerna inte helt ut själva 

kan bestämma vilka som är medaktörer. Vidare pekar författarna på att en destinations varumärkesarbete 

är svår att hantera ur en demokratisk synpunkt, alla aktörer är inte lika stora och därmed får de olika roll 

och ansvar. De menar också att destinationer dessutom ofta är säsongsbetonade kan vara ett problem ur 

varumärkessynpunkt, då destinationerna byter skepnad under lågsäsong.  

3.3 Varumärkesprocessen 

Figur 1 beskriver hur arbetsgången vid en varumärkesprocess för en destination kan gå till. Planen är 

framtagen för turismdestinationer med ett relativt begränsat omfång och ett begränsat antal intressenter, 

men modellen kan i stort sett även appliceras på större entiteter, så som städer och nationer (Moilainen 

& Rainisto, 2009, s. 164). Liknande processbeskrivningar har bland annat World Tourism Organization 

(2009, s. 35) samt Morgan & Pritchard (2004, s. 69) presenterat.  

Utifrån processens faser ämnar vi i detta kapitel beskriva de teorier och den forskning som vi anser vara 

relevant för de olika faserna i en destinations arbete med att förbättra sitt varumärke. Modellen utgör 

endast ett ramverk för den här uppsatsen, den är inte ett facit. Det innebär att även om Moilainen och 

Rainisto står för ramverket så integrerar vi andra författare och modeller under rubrikerna. Rubrikerna är 

översatta till svenska i den flytande texten.  
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1. Start-up and 
Organization 

• Securing commitment of the highest management of key stakeholders. 

• Increasing commitment of 'all' parties to the process. 

• Compact inner circle of the actors. Board of Managers. 

• Making visibility for the project and broad communications in advance. 

 

• Months 1-4 

2. Research Stage 

• Finding out with quantitative and qualitative methods: 

• How the destination is perceived externally (consumers) and internally. 

• By extensive interest group discussions finding out what kind of factors in the brand identity benefit different 
parties. 

• Analysis and interpretation of the research results. 

 

• Months 5-8 

3. Forming Brand 
Identity 

• Drawing conclusions from the research results. 

• Choosing the elements for the brand identity. Core idea, brand identity, and promise for value. 

• Consulting and testing. Fine adjustment. 

• Devising a strategic plan. Brand's structure, positioning, creative idea, organization and distribution of work, 
financing. 

 

• Months 8-11 

4. Making 
Execution and 

Enforcement Plan 

• Making integrating operational plans. Steps, visual look, timetables, costs, responsibilities. 

• Coordination between the steps and actors. 

• Arranging follow-up. 

• Finishing the planning stage and reporting. 

 

• Months 11-12 

5.Implementation 
and Follow-up 

• Consulting and testing. Fine adjustment. 

• Development of service processes cont. 

• Development of physical infrastructure continued. 

 

• Months 13 - 

Figur 1  Destination brand: the operational plan’s main stages and preliminary timetable.  

 Egen bearbetning. Originalkälla: Moilainen & Rainisto, How to brand nations, cities and destinations : a planning book for 
place branding, 2009. Modellen återfinns på sidan 166 i boken 
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3.3.1 Uppstart och organisation 

Moilainen och Rainisto (2009, s. 165) menar att uppstartsfasen är avgörande för varumärkets framgång 

och en stor del av arbetet i den här fasen läggs på att identifiera intressenter. Insch (2011, s. 9) menar att 

precis som branding av produkter syftar en stads varumärkesarbete till att skapa preferenser och lojalitet 

bland de olika intressenter som staden innehar. Dessa grupper av människor som staden tjänar kan 

potentiellt sett vara hur många som helst, men bland de mest framträdande återfinns näringsidkare, 

investerare, välgörenhetsorganisationer, invånare, turister, studenter, och så vidare. Stadens 

varumärkesstrategi måste alltså syfta till att attrahera både utomstående och interna intressenter.  

Insch (2011, s. 9) menar dock att städerna i deras arbete med platsvarumärket ofta förbiser de interna 

intressenterna, trots deras roll som lojala ambassadörer för sin stad. Städer är i slutändan beroende av 

sina invånare, både av ekonomiska, sociala och kulturella skäl och för städerna är det därför av högsta 

vikt att bibehålla en varierad, yrkeskunnig och nöjd befolkning menar författaren. För det omvända 

innebär att en stad kan utsättas för en negativ spiral (Insch 2011, s. 9, se Biel 1993). Den kanske största 

utmaningen för en stads varumärkesarbete blir att kommunicera med alla de intressenter som staden 

innehar på ett relevant och bra sätt för att skapa ett bra varumärke menar författaren. Detta är minst lika 

viktigt när staden bestämmer sig för att attrahera till exempel turister. Om den bild som staden vill 

förmedla till turister inte överensstämmer med invånarnas självbild så riskerar varumärket att förolämpa 

och i värsta fall att fjärma invånarna (Insch, 2011, s. 11). 

Houghton & Stevens (2011, s. 50) pekar på att den kanske vanligaste påfrestningen på ett 

platsvarumärkesarbete är att vissa intressenter kan vara svåra att hantera eller till och med bittra över att 

platsens varumärke ska förändras. Författarna skriver att det kan bero på allmänna uppfattningen om att 

varumärkning är något dåligt, samtidigt som folk känner stolthet inför den stad de bor i, rädsla för 

förändring och ett motstånd mot uppfattad kritik som riktas från utomstående mot platsen som är deras 

hem. Författarna menar att det också kan bero på mer rationella skäl, som till exempel att det nya 

varumärket kommer syfta till att locka investeringar eller besöksgrupper som inte gynnar dem. Oavsett 

anledningen så finns det oftast intressenter som inte ser något värde eller känner sig hotade om en stad 

påbörjar ett varumärkesarbete, menar de.  

För att undvika att skapa en bild som destinationen inte ställer upp på så föreslår Moilainen och Rainisto 

(2009, ss. 165-167) att man skapar en projektgrupp som därigenom organiserar och koordinerar 

varumärkesarbetet. Gruppen bör bestå av personer från företagsledningen på de större företagen inom 

destinationen samt representanter från offentlig sektor. Det första projektledningsgruppen aktivt bör 

jobba med är att mobilisera de allra viktigaste intressenterna, och för dem beskriva vilka fördelar det 

finns i att gemensamt skapa ett varumärke.  

Hankinson (2003) har tagit fram en modell som han kallar för The Relational Network Brand (se figur 

2) som beskriver varumärket och dess relation med intressenterna. Författaren menar att det finns en 

kärna i destinationens varumärke. Utöver varumärkets kärna så har han inkluderat fyra 

varumärkesrelationer, där intressenterna interagerar inom varumärket. Den första varumärkesrelationen 

till varumärket är den grundläggande service som krävs för att varumärket inte ska eka tomt, så som 

detaljhandel, attraktioner, aktiviteter, hotell och liknande. Det innebär att om servicepersonalen på ovan 

arbetsplatser inte ställer sig positiva till platsvarumärket, så kommer inte personalen att leverera det som 

varumärket utlovar och därmed kommer varumärket sannolikt inte bli lyckat, menar författaren.  
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Figur 2  The relational network brand. 

Egen bearbetning. Originalkälla: Hankinson, G. (2003). Relational network brands: Towards a conceptual model of place 
brands. Journal of Vacation Marketing. Modellen återfinns på sidan 115 i artikeln. 

 

 

Nästa varumärkesrelation är vad Hankinson (2003) kallar för varumärkets infrastruktur. Denna relation 

behandlar tillgänglighet, det vill säga transporter till och transporter inom destinationen. Författaren 

menar att transporter inom destinationen bestäms lokalt, men att förbättra tillgängligheten externt kräver 

goda relationer med nationella och internationella tjänsteleverantörer, så som tågoperatörer eller statliga 

verk som tillhandahåller vägbyggen. Det är också viktigt att bygga goda relationer med de som 

tillhandahåller faciliteter så som toaletter, gatstädning och parkeringar. Sista delen i varumärkes 

infrastruktur behandlar miljön som åsyftar de byggnader vari varumärkets kärnservice utförs. 

Författaren menar att i de destinationer som har ett historiskt centrum så är omgivningen en del av 

destinationens arv, men de destinationer som inte har ett sådant naturligt arv så måste en atmosfär 

skapas genom investeringar i den fysiska miljön för att upplevelsen av staden ska förhöjas.  

Den tredje kategorin varumärkesrelation som Hankinson (2003) identifierat är den gentemot media vari 

identiteten destinationen uppvisar hela tiden måste vara konsekvent. I den fjärde varumärkesrelationen 

återfinns konsumentgrupperna som varumärkesrelation och den inkluderar boende, anställda och 

destinationens målgrupp. Författaren pekar på vikten av att de boende också konsumerar destinationens 

varumärke, och därmed måste stötta varumärket.  

Hankinson (2003) menar att den stora framgången för ett platsvarumärkes strategi ligger i en effektiv 

uttänjning att av varumärkets kärnvärden genom en god förbindelse med intressenterna inom de fyra 

varumärkesrelationerna menar han. Var och en av relationerna förlänger och förstärker på så sätt 

varumärket genom att i verkligheten hela tiden konsekvent kommunicera och leverera service i enlighet 

med destinationsvarumärkets löfte och identitet. Att bygga relationer med nyckelintressenter som sedan 

förmedlar budskapet utåt är alltså receptet till framgång för varumärket (Hankinson, 2003). 

 

Consumer relationships 

• Non-conflicting target markets 

• Residents and employees 

• Internal customers 

• Managed relationships from the top 

 

Primary service relationships 

• Services at the core of the brand experience 

• retailers 

• events and leisure activities 

• hotels and hotel associations 

Brand infrastructure relationships 

• Access services 

• external transport (air, sea, land and rail) 

• internal transport 

• Hygiene facilities 

• car parks 

• open spaces 

• Brandscape 

Media relationships  

• Organic communications 

• Induces/marketing communications 

• publicity 

• public relations 

• advertising 

Core brand 

- Personality 

- Positioning 

- Reality 
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Moilainen & Rainisto (2009, ss. 168-169) menar att organisatorisk identitet är en faktor i arbetet med att 

utveckla ett framgångsrikt destinationsvarumärke. Den organisatoriska identiteten syftar till att leda till 

god stämning i lokalsamhället, tillförlitlighet och gemenskap, att skapa engagemang för varumärket och 

inte minst bidra till en kultur av öppenhet. För att skapa en vi-känsla krävs det att alla ska känna sig 

välkomna att lämna synpunkter och idéer, menar de. Material om projektet bör därför distribueras på 

många olika sätt och ställen för att försäkra sig om att projektet når ut. Vidare menar författarna att ett 

förfaringssätt för att skapa ett rättvist beslutsfattande, som inte nödvändigtvis innebär att allas röst väger 

lika tungt utan kan baseras på till exempel omsättning, bör implementeras. 

3.3.2 Undersökningsfas 

Projektgruppen måste identifiera de viktigaste målgrupperna, deras vilja att konsumera och hur de 

tänker (Balakrishnan, 2009). Moilainen & Rainisto (2009, ss. 170-171) skriver att diskussioner 

sinsemellan intressenterna upprättas för att komma fram till vilka faktorer i varumärket som gynnar 

vilka intressenter, vilka bilder av destinationen som konsumenterna har och vilken bild de som jobbar på 

orten har av destinationen. Sedan definieras en önskvärd bild av destinationen och vidare identifierar 

man konkurrenterna och slutligen destinationens direkta styrkor och svagheter. Vidare så skriver de att 

intressenterna meddelar i vilka faser de är intresserade av att delta i varumärkesarbetet. 

Enligt Kotler et. al. (1999, ss. 110-111) är det är också viktigt att urskilja samhällstrender som kan 

komma att påverka destinationen, både på en makro- och mikronivå. När så ovanstående är gjort så är 

det dags att rubricera dessa trender, möjligheter, hot, och så vidare in i en SWOT-analys. De menar att 

många samhällen publicerar stora mängder fakta utan att klassificera dess påverkan. Därför riskerar det 

viktiga budskapet och de unika attraktionerna att försvinna i mängden data.  

Slutligen så sammanställs materialet och bildar ett fundament för det fortsatta arbetet med en 

destinations varumärke (Moilainen & Rainisto, 2009, s. 172) 

3.3.3 Utforma varumärkesidentitet 

Det tredje steget i varumärkesprocessen handlar till stor del om att dra slutsatser utifrån resultatet av 

analysen i föregående fas. Destinationen bör definiera varumärkets kärnidé och dess varumärkeslöfte, 

dess position och slutligen skapa en personlighet (Moilainen & Rainisto, 2009, s. 172).  

Enligt Moilainen & Rainisto (2009, ss. 174-175) så finns det mycket som tyder på att emotionella 

faktorer är mer lämpliga att använda som bas för ett varumärkes identitetsutveckling än funktionella 

faktorer för destinationer. De menar att om man betänker att skidorters funktionella egenskaper i mångt 

och mycket liknar varandra så räcker det inte med att bara utforma varumärket efter funktion för att 

skapa en långsiktig konkurrensfördel. I praktiken bör destinationens projektgrupp definiera en 

varumärkesidentitet som så många som möjligt kan ställa upp på. Författarna skriver att det utkast, eller 

skiss, som tagits fram utifrån varumärkets kärnvärden bör presenteras för intressenterna och sedan 

diskuteras fram. De poängterar att här kan externa konsulter anlitas för att undvika partiskhet och för att 

alla ska uppleva att diskussionerna blir rättvisa.  

Det är däremot inte alltid en enkel uppgift att skapa engagemang från intressenterna menar Houghton & 

Stevens (2011, s. 52). De skriver att om de som jobbar med platsvarumärket har en blasé inställning till 

intressenterna och jäktar fram engagemang från intressenterna i förbifarten, så kan det snabbt utvecklas 

till en konflikt. Engagemanget från intressenterna är värdefull just eftersom det är svårt och utmanande. 

Engagemanget genererar oenighet och debatt, vilket den ska göra, och utifrån det nya perspektiv och 

idéer. Författarna menar att det inte går att undvika spänningar mellan intressenterna, men om man 

respekterar mångfalden och engagerar intressenterna från början med öppna diskussioner så blir 

oenigheten i debatten i slutändan något produktivt och kreativt. 
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Diskussionerna, tillsammans med konsulter, kring varumärket bör sedan pågå tills dess att ingen 

ytterligare information om varumärket identifieras menar Moilainen och Rainisto (2009, s. 175). 

Definitionen av varumärkesidentiteten uppkommer ur diskussionerna, och projektgruppen tar 

tillsammans med projektets finansiärer det slutgiltiga beslutet. Författarna föreslår vidare att en 

verkställande organisation skapas för att genomföra arbetet i en enskild varumärkesorganisation eller 

införlivas i en Destination Marketing Organization (DMO). Slutligen så testar man varumärket mot 

besökare och icke-besökare, gör marknadsundersökningar och utifrån dessa resultat så förfinas 

varumärket (Moilainen & Rainisto, 2009, ss. 175-176).  

När det nya varumärket är identifierat så menar Spjuth (2006, s. 10) att varumärkeslöftet måste 

definieras, genom att besvara vad varumärket lovar målgruppen, och vad det erbjuder som andra inte 

gör. Hankinson (2003) menar att ett verkligt framgångsrikt destinationsvarumärke springer ur en 

kombination av fantasifull marknadsföring som backas upp av investeringar i nyckeltjänster och 

faciliteter.  

3.3.4 Upprätta en plan för implementering och genomförande 

Moilainen och Rainisto (2009, ss. 176-177) skriver att målet med det fjärde steget i processen är att 

upprätta en implementerings- och genomförandeplan baserat på de slutsatser som drogs i förra 

processfasen. De menar att det första projektorganisationen bör göra är att etablera ett permanent 

samordningssystem som bygger på tillit och engagemang. Det är med andra ord viktigt för 

varumärkesorganisationen att peka på de potentiella vinster intressenterna inom destinationen kan dra av 

ett gemensamt varumärke. Författarna menar också att det inte finns något framgångsrecept för att skapa 

en god samordning, tillförlighet och engagemang, utan det handlar mer om att utveckla en modell som 

fungerar över tid. Hankinson (2003) menar att olika avdelningar inom ett och samma företag samt 

offentliga organisationer ibland har en tendens att sända inkonsekventa varumärkesbilder, vilket man 

bör vara medveten om, annars så kommer förvirring att uppstå.  

Moilanen och Rainisto (2009, ss. 177-178) skriver att destinationer oftast består av enheter med många 

aktörer, både offentliga och privata, vars produkter ägs och drivs av olika människor i olika 

organisationer. Därför står destinationer inför en utmaning när de ska leverera en konsekvent bild av 

destinationen. De menar att det idealiska skulle vara att alla varumärkeskontakter en besökare har av 

destinationen, alltså i mötet med aktörerna, skulle rendera i en förstärkning av varumärket. De skriver att 

förmågan att samordna resurser och kompetenser från de olika aktörerna på destinationen för att få alla 

att dra åt samma håll är absolut avgörande i arbetet med att implementera ett framgångsrikt 

destinationsvarumärke. Författarna liknar det vid ett pussel, där alla pusselbitar utgörs av aktörer och att 

de tillsammans ska skapa en tydlig bild, samtidigt som varje enskilt företag hanterar sin egen pusselbit. 

Om två företag inom samma destination har olika mål eller syften med sin verksamhet blir det därför 

svårare för besökaren att sammanställa den bild som destinationen önskar sända ut. 

Även en extern kommunikationsstrategi bör skapas för att stärka genomdrivandet av varumärket från 

plan till handling. Utformning av genomförandeplaner, kreativa riktlinjer och andra instrument som 

hjälper destinationen att nå sina uppsatta mål skapas, skriver Moilainen och Rainisto (2009, ss. 181-

182).  

Moilainen och Rainisto (2009, s. 183) skriver att de avslutande stegen i den här fasen handlar om att 

skapa ett kontrollsystem som tillhandahåller information för destinationens projektgrupp. I största 

möjliga mån bör denna information vara av det slaget att den direkt samverkar med varumärket. De 

skriver att information om exempelvis ankommande turister inte är direkt samverkande med 

varumärket, därför att andra parametrar spelar in, som det allmänekonomiska läget. Författarna föreslår 

att projektgruppen istället kontrollerar om varumärkets identitet och image matchar, vilka värden som 

konsumenter fäster vid destinationens varumärke, return-on-investment, och så vidare.  
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3.3.5 Implementering och uppföljning 

Moilainen och Rainisto (2009, ss. 185-186) skriver att sanningens ögonblick, alltså det tillfälle då 

kunden interagerar med företaget, kan betraktas som en avgörande angelägenhet för serviceföretag. 

Eftersom tjänster är beroende av organisationskulturen och däri dess utbildning och attityder hos de 

anställda är service svårare att bygga upp och bevara, men också svårare att kopiera menar de. 

Författarna skriver vidare att vissa studier pekar på att service kan vara den mest hållbara 

differentieringsfördelen när man utvecklar ett framgångsrikt varumärke, därför handlar den här fasen om 

att transformera tjänsteleveransprocessen så att den i största möjliga mån stödjer destinationens nya 

varumärke.  

Van Gelder (2011, s. 40) skriver att de flesta platser inte har någon gemensam vision, istället har de flera 

olika visioner som riktar sig mot företag, kultur, utbildning, et cetera. Författaren menar att 

intressenterna behöver komma överens om en delad framtidsvision för sin stad, och visionen måste ha 

en högre ordning än de enskilda visionerna. 

Den organisation som är ansvarig för varumärket, exempelvis en DMO, ska självklart utforma sina egna 

aktiviteter och processer för att stödja destinationsvarumärket menar Moilainen och Rainisto (2009, s. 

186) och fortsätter med att det dock är i kontakten mellan enskilda besökare och aktörer på destinationen 

som kunden till största del kommer i kontakt med destinationens varumärke. Inga externa aktörer kan 

tvinga enskilda aktörer att förändra sin service, därför måste förändringen komma inifrån menar 

författarna, utifrån tanken om att det som är bra för destinationen är också bra för det enskilda företaget. 

Van Gelder (2011, s. 40) är inne på samma spår när han skriver att ett varumärkessamarbete inte bara är 

en arbetsgrupp. Även om deltagarna håller möten med jämna mellanrum så fortsätter arbetet med 

varumärket även när mötet är över. 

Sist men inte minst så måste den fysiska miljön motsvara det löfte som varumärket kungör. Det gäller 

allt från arkitektur, färgscheman på byggnader, parker och grönområden, infrastruktur, parkeringar, 

soptunnor, och så vidare. Den fysiska infrastrukturen ska alltså stödja destinationens varumärke så 

mycket som möjligt och därmed sprida varumärkeskontakter som hjälper och förstärker 

varumärkesidentiteten (Moilainen & Rainisto, 2009, s. 186). 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas resultaten av den underökning och de intervjuer vi har gjort. Det inleds med en 

kortare presentation av de enskilda respondenterna samt en tabell som tydliggör de olika företagens 

processfaser. Därefter framförs intervjuerna med de olika respondenterna var för sig. Redovisningen av 

respondenternas intervjusvar står för sig själva, de har inget med Moilainen och Rainistos (2009) 

processbeskrivning i teorikapitlet.  

4.1 Presentation av respondenterna 

Jonny Eriksson – Graffmans Företagsledning och utveckling AB 

Jonny Eriksson har arbetat med förändringsprocesser på Graffman AB i 10 år. Han arbetar både som 

processledare och med konceptualisering, och har bland annat varit delaktig i att arbeta fram varumärket 

Gotland och varumärket Kristianstad. (Graffman / personal, elektronisk) 

Per Ekman – Tendensor 

Per Ekman leder Tendensor, ett företag specialiserat på place branding, och arbetar som rådgivare, 

processledare och utbildare när det gäller platsers varumärkesbyggande. Han leder projekt och processer 

i svenska regioner och kommuner som handlar om platsers varumärke, attraktivitet och särart samt 

utbildar ledare och kommunikatörer i platsmarknadsföring och Place Branding. Bland annat bedriver 

han nu varumärkesarbete i Södertälje. (Tendensor / vi på Tendensor, elektronisk) 

Christina Bråkenhielm Persson – DEMA Group 

Christina Bråkenhielm Persson har en bakgrund som egen företagare och VD inom hotell- och 

konferanssektorn. Sedan 2001 driver hon företaget Tur i Sverige AB och är en av delägarna i DEMA 

Group, ett konsulthus som bland annat bedriver destinationsutveckling. Hon har drivit 

utvecklingsprojekt och har varit med och byggt upp samarbetsformer, organisationer och företag inom 

besöks- och turistnäringen på såväl lokal, regional som central nivå. Som uppdragsgivare har hon haft 

både kommuner, regioner, enskilda företag och företagskluster, och i dagsläget arbetar hon på uppdrag 

av Linköpings kommun. (Dema Group / vilka är vi?, elektronisk) 

Christer Asplund – Bearing Consulting 

Christer Asplund har arbetat som konsult och expert inom place development, place branding och place 

management i både Sverige och Europa i över 35 år, bland annat i Antalya. Han har skrivit ett flertal 

böcker inom området och han arbetar numera också med att koppla ihop sinnesmarknadsföring och 

place branding. (Bearing Consulting/inbjudan, elektronisk) 

Marika Khodr – Brand Conversation 

Marika Khodr har grundat företaget Brand Conversation som är en konceptbyrå som utvecklar och 

marknadsför platser såsom regioner, städer, köpcentrum, turistdestinationer osv. Hon har mångårig 

erfarenhet av platsmarknadsföring, både på strategisk varumärkesnivå och operativt, och arbetar so 

varumärkesstrateg inom place branding, placemaking och stadsutveckling. (Brand Conversation / om 

oss, elektronisk) 

Julian Stubbs – *Up there, everywhere 

Julian Stubbs har grundat företaget *Up there, everywhere, där han jobbar som marknadsföringskonsult 

och varumärkesstrateg både i Sverige och runt om i världen. Framförallt jobbar han med varumärkning 

av stadsdestinationer, och han har bland annat arbetat med Stockholm och Arlanda. Han har också gett 

ut en bok om varumärkning av stadsdestinationer. (Up There Everywhere / who is up / Julian Stubbs, 

elektronisk) 
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4.2 Översikt över respondenternas processfaser 
Under intervjuerna har respondenterna fått berätta fritt om de processfaser de utgår ifrån under ett 

varumärkesarbete. Alla respondenterna har olika många faser och de har också valt att namnge dessa på 

olika sätt. Det ska därför betonas att det är arbetsgången, innehållet i de olika faserna och den struktur 

konsulterna lägger upp sitt arbete ifrån som är av betydelse för studien. Antal faser och hur de har 

namngetts är alltså av mindre betydelse. Nedanstående tabell redovisar en översikt över de faser 

respondenterna berättar att de utgår ifrån under en varumärkesprocess. 

 

 

Tabell 1 Respondenters processfaser 

Egen utarbetning.  
 

 GRAFFMAN TENDENSOR 
DEMA 

GROUP 
ASPLUND/KHODR 

JULIAN 

STUBBS 

FAS 1 
Varumärkesanalys 

och datainsamling 
Förberedelse Analys Organisation Orientering 

FAS 2 Varumärkesplattform Analys Strategi Datainsamling Granskning 

FAS 3 Implementering Process Genomförande Analys Strategi 

FAS 4 Uppföljning Varumärkesplattform Utvärdering Implementering Genomförande 

FAS 5  Förverkligande  Verkställande Uppföljning 

 

4.3 Intervjusvar 
Redovisningen av intervjuerna följer de faser som respondenten förklarar att respektive företag 

använder. För att undvika förvirring bör det påpekas att det är arbetsgången i processen som är det 

väsentliga i detta sammanhang och inte nödvändigtvis vad respondenterna har valt att kalla de olika 

faserna. 

4.3.1 Graffman 

Jonny Eriksson berättar att Graffman Företagsledning och utveckling AB, härefter kallad Graffman, 

utgår från fyra faser i sin varumärkesprocess. Varumärkesanalys och datainsamling, 

varumärkesplattform, implementering och slutligen uppföljning. 
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Fas 1 – Varumärkesanalys och datainsamling 

Graffman inleder ett varumärkesarbete med en grundlig analys. Eriksson förklarar att en del av 

analysfasen innebär att göra en noggrann extern marknadsundersökning för att skapa sig en bild om 

vilken kunskap och kännedom som finns om platsen. Sedan läggs det också stor vikt på att stämma av 

det egna systemet och aktörerna på platsen. Eriksson påpekar vikten av ta reda på aktörernas syn på 

platsen i nuläget samt vilken bild och vilka värden de vill att platsen ska förknippas med, eftersom 

varumärket trots allt ska ägas av de som bor och verkar på platsen. I tillägg försöker Graffman att plocka 

upp en bild av platsens naturliga konkurrenter och hur dessa har jobbar med sina varumärken. 

Fas 2 Varumärkesplattform 

I den vidare processen agerar Graffman processledare i en strategisk grupp på platsen. Eriksson 

förklarar att de försöker sätta ihop en gruppering som har mandat och förtroende från systemet att 

faktiskt driva frågorna och att formulera en varumärkesplattform som accepteras av alla. I en sådan 

grupp brukar det finnas en blandning av privata och offentliga aktörer. De ingångsvärden och data som 

har samlats in i den första fasen plockas in och tillsammans med gruppen påbörjas formuleringen av 

varumärkesplattformen. Eriksson utvecklar att det i detta arbete också finns någon form av fokus- och 

avstämningsgrupp som löpande får tycka till om de kärnvärden, målgrupper, profilbärare och 

konkurrensfördelar som gruppen arbetar fram till varumärkesplattformen. Han förklarar vidare att 

Graffman jobbar lite extra gentemot offentlig sektor och politiskt styrda organisationer. Han påpekar i 

samband med detta hur viktigt det är att förstå beslutsfattandet i kommuner och politiskt styrda 

organisationer. Eriksson betonar att det är oerhört viktigt att kunna ha en bra kommunikation med 

offentliga organ för att lyckas med implementeringen av ett varumärke. 

Fas 3 – Implementering 

Efter att varumärkesplattformen är framtagen, förklarar Eriksson, lägger Graffman väldigt mycket krut 

på att implementera och omsätta varumärket i agerande. Han påpekar att arbetet med att realisera ett 

varumärke inte sker i marknadskommunikationen, utan handlar om vad som görs på plats med platsen i 

sig, med erbjudanden, med stadsmiljöer och med produkter. Han förklarar att implementeringen då blir 

ute i systemet för alla aktörer centralt. Eriksson pekar på att en viktig poäng för Graffman är att om man 

vill förändra en plats varumärke så handlar det om att faktiskt börja göra någonting annorlunda – inte 

bara kommunicera någonting annorlunda, fortsätter han. Ett av verktygen Graffman använder i 

implementeringen är att göra om varumärkesplattformen till ett spel – en lärkarta. Det är ett sätt för 

föreningsliv, näringsliv och offentliga aktörer att på några timmar ta till sig varumärkesplattformen. 

Ett annat verktyg är att utbilda ett gäng intresserade invånare så att de besitter verktyg och arbetssätt för 

att komma ut på ett företag eller ut i en förening och jobba vidare med resultaten från lärkartan, och på 

så sätt kan agera processledare och internkonsulter. 

Fas 4 – Uppföljning 

Utvärdering och uppföljning är något Graffman tyvärr sällan får vara med i, då resultaten kommer i 

ganska lång tid efter genomförandet. Däremot förklarar Eriksson att det är en del av 

strategiformuleringen och varumärkesplattformen att sätta mätpunkter och indikatorer som senare kan 

identifieras för att kontrollera att arbetet går i önskad riktning. Upplägget bygger på att skapa 

kompetens, kunskap och ägandeskap på platsen lokalt, vilket gör att ansvaret för utvärderingen i 

slutändan kan ligga på uppdragsgivaren. 
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4.3.2 Tendensor 

Per Ekman säger att han grovt kan dela in processen i åtminstone fyra faser som han kallar 

förberedelsefas, analysfas, processfas och varumärkesplattform. Han lägger också till en femte fas som 

han kallar förverkligande, men han påpekar att förankring och levandegörande är viktiga parametrar 

ända från start.  

Fas 1 – Förberedelse 

Ekman tydliggör att förberedelsefasen handlar om klargörande av mål. Han menar att det måste finnas 

ambition, mål och visioner uppsatta för vad man vill åstadkomma med processen och anpassa den efter 

det. Det behöver finnas en process- eller projektledningsgrupp på platsen med olika typer av 

trovärdighet, mandat och förmåga som kan hantera projektet. I en sådan grupp preciserar Ekman att han 

gärna ser både besöksnäring och offentliga aktörer såväl som privatpersoner. Det finns också en 

referensgrupp de träffar i seminarieform som genom analyser, diskussion och tolkning åstadkommer 

någon form för kreativ riktning. Han menar också att det i denna fas är viktigt att säkerställa att det finns 

bra information om att projektet pågår och vad målet är med det. Förberedelsefasen är också viktig för 

att klargöra syftet och målet med processen, vart man är på väg och vilka som är intressenterna. 

Fas 2 – Analys 

I analysfasen, berättar Ekman, görs en kartläggning av befintlig kunskap genom att titta på 

undersökningar och mätningar som kan ha gjorts tidigare. Sedan görs det en kvantitativ image-mätning 

där man kollar på externa och lokala föreställningar, och ofta också kvalitativa undersökningar som ett 

komplement, utvecklar Ekman. Han anser dock att en SWOT-analys är mycket viktigt för att förstå den 

strategiska utgångspunkten för platsen. Han berättar om något han kallar för en vibrerande SWOT – 

någonting som känns obehagligt eller energigivande i platsens strategiska utgångsläge vilket ger en bra 

utgångspunkt för varumärkesbyggandet. 

Fas 3 – Process 

Processfasen är i Tendensors fall mer eller mindre omfattande beroende på projektet. Ekman anser att 

det oavsett handlar om att involvera människor, att skapa en kreativ tolkning och en kreativ idé. Hans 

erfarenhet är att detta låter sig göras på bästa sätt i seminarieform. Det skapas på så sätt en riktning för 

varumärket som man sedan fördjupar i en mindre projektgrupp, som jobbar mer detaljerat med frågorna. 

Fas 4 – Varumärkesplattform 

Ekman förklarar att varumärkesplattformen innehåller varumärkets positionering, varumärkets 

kärnvärden och varumärkesrelationer. Det sätts upp olika typer av varumärkesmässiga mål och 

nyckelkomponenter i en varumärkesstrategi som kan handla om hur platsen bör utvecklas för att stärka 

positionen man har valt eller pekat ut och dels hur platsen bör kommuniceras för att då inarbeta 

varumärket, fortsätter han. 

Fas 5 – Förverkligande 

Den sista fasen vill Ekman förklara som en ständigt pågående process. Han påpekar att alla är 

varumärkesinnehavare på en plats och hur viktigt det är med kontaktskapande och dialog när det gäller 

platsvarumärken. Ekman anser att detta är ständigt pågående och att resultatet av processen är starkt 

beroende av flera saker, bland annat hur skicklig den koordinerande aktören är. Han understryker att det 

hänger samman med det sociala klimatet på platsen och tillit mellan människor. 
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4.3.3 DEMA Group 

Christina Persson tycker det är svårt att peka på ett specifikt sätt som DEMA Group, härefter kallad 

DEMA, alltid jobbar utan att processen måste modifieras utifrån uppdragsgivaren, som oftast är en 

offentlig aktör. Lite grovt kan hon säga att det ofta handlar om analys, strategi, genomförande och 

utvärdering. 

Fas 1 – analys 

Persson berättar att startfasen kan se olika ut beroende på vad som redan har gjorts på platsen och vad 

DEMA har kontaktats för att bistå med. I grunden anser hon dock att det alltid handlar om att gå in och 

göra någon form för analys så att man får en indikation på var man befinner sig, vad man behöver, vad 

man saknar, och också för att få en uppfattning om vilken status platsen har. Att samla hela näringen till 

avstämningsmöten och arbetsmöten anser hon vara viktigt. Dessa kan vara näringslivschefer, 

turistchefer och andra aktörer, men detta ska också informeras och förankras hos invånarna genom olika 

kanaler. Hon förklarar att de på platsen i själva verket inte alltid är helt på klara med själva vad det är de 

behöver eller vad det är de vill. Ett annat sätt att skapa samsyn kan vara att utbilda politiker, tjänstemän 

och företag för att utveckla kompetensen. För att få en helhetsbild av området görs 

marknadsundersökningar som plockar upp både omvärldens och den lokala befolkningens syn på 

området. Hon pekar också på vikten av att undersöka besökares uppfattning av området.  

Fas 2 – Strategi 

När hon berättar om fasen där en strategi arbetas fram påpekar hon igen att det ser väldigt olika ut. Hon 

tydliggör att konsulten i det läget behöver lägga förslag på några typer av åtgärder och genomförande, 

och att detta kan vara olika saker beroende på vad uppdraget är och vilken omfattning det har. 

Fas 3– Genomförande 

I genomförandefasen anser Persson att det är speciellt viktigt att anpassa sig. Vilka metoder, vilka 

redskap och vilka verktyg man använder för att genomföra strategin handlar om hur kunden ser ut, vad 

de efterfrågar och på vilken nivå de själva befinner sig, förklarar hon. 

Fas 4 – Utvärdering 

Persson berättar att det i slutet alltid handlar om en utvärdering av det man har gjort, att komma tillbaka 

och under kortare eller längre tid stämma av utfall på olika sätt. Hon påpekar dock att en del 

uppdragsgivare är ovana vid utvärderingar av olika typer av insatser. Det innebär att även om det finns 

synpunkter ifrån konsulthuset om hur det ska göras så är det ingen som säger att man måste göra det på 

det sättet, avslutar hon. 

 

4.3.4 Christer Asplund och Marika Khodr 

Fas 1 – Organisation 

Asplund och Khodr förklarar att organisationsfasen är otroligt viktig. I denna fas ska det sättas ihop en 

styrgrupp med representanter från näringslivet. Tillsammans med kommun och styrgruppen pekas 

viktiga intressenter och företag ut. De menar det är kritiskt att man organiserar rätt, bland annat hur 

input och interaktion ska ske, eftersom allt bygger på att människor känner sig engagerade och tycker 

det är spännande. Khodr påpekar att människors engagemang försvinner i den ögonblick de känner sig 

oinformerade, vilket betyder att man aldrig kommer lyckas med platsidentiteten. Respondenterna 

förklarar att man i organisationsfasen också tar fram en kommunikationsplan för hela projektet som 

säger vad som ska kommuniceras och till vem under hela projektets gång. Organisationsfasen är enligt 

Khodr en fast materia utan den är en rörlig och pågående under processens gång. 

 



 

 

22 

Fas 2 – Datainsamling 

I nästa fas anser Khodr att man ska börja titta på omvärlden, vilka förutsättningar som finns på platsen, 

vad som saknas och alla faktiska egenskaper hos platsen som kan omvändas till någonting starkt. Bland 

annat vill man ta reda på platsens faktiska egenskaper och hur invånare, politiker och näringsliv ser på 

platsen. Respondenterna förklarar att det är ett stort arbete där metoder som intervjuer och workshops 

kan användas för att få in åsikter från intressentgrupper. Det tittas också på hur andra kommuner hr 

lyckats med sina platsprojekt för att skapa en identitet som gynnar både tillväxt och ekonomi. Khodr 

tycker det är väldigt viktigt med crowd source som innebär att involvera medarbetare och medborgare 

och hitta en plattform, till exempel en webbsida eller en blogg, där man kan föra en dialog med dessa 

och få in synpunkter. Hon anser att de inte bara får in spännande förslag, men medborgarna känner sig 

också hörda och delaktiga i att skapa en identitet för platsen. 

Fas 3 – Analys 

I nästa fas handlar det om att analysera och dra slutsatser av all data och information som har samlats in 

och försöka se vad som utkristalliserar sig. Asplund och Khodr förklarar att analysfasen mynnar ut i en 

kreativ process när man ska försöka höja upp det till någonting som skapar en magi och attraktivitet till 

platsen. Det gäller att hitta den perfekta brytningspunkten genom att göra platsen till lite mer än sig själv 

utan att avvika för mycket från verkligheten. 

Fas 4 – Implementering 

Respondenterna berättar att det i nästa fas börjar koka ner till mer praktiskt arbete. Det handlar om att ta 

fram en kommunikationsplan och en aktivitetsplan. Det är också en förankringsprocess då alla ska 

informeras. De förklarar att det är för sent att börja kommunicera internt i denna fas utan att man nu kan 

skörda frukterna av att ha jobbat med organisationssättningen och kommunikationsplanen i den 

inledande fasen, då detta är med på att säkra en optimal förankring. 

Fas 5 – Verkställande 

Asplund och Khodr förklarar att detta är en väldigt operativ fas och att konsultuppdraget här börjar 

närma sig slutet. Platsen ska successivt transformeras att bli mer en särartsplats och man börjar 

verkligen jobba för att nå delmål och sedan slutmål. Om idén håller kommersiellt ser man först efter 5-

10 år, men de poängterar dock båda starkt att de gärna fortsätter att föra en dialog och befinner sig i 

periferin även efter att konsultuppdraget kan anses vara avslutat. 

 

4.3.5 Julian Stubbs 

Stubbs berättar att han använder sig av akronymen BASEUP när han pratar om varumärkesprocessens 

olika faser. De står för brief, audit, strategy, execution och follow-up. De svenska översättningarna 

orientering, revision, strategi, genomförande och uppföljning kommer användas i den fortsatta texten. 

Fas 1 – Orientering 

Stubbs förklarar att processen måste börja med att förstå kundens mål. Han menar på att detta är 

speciellt viktigt då destinationen och dess varumärke inte ägs av någon, eller också kan sägas ägs av alla 

som bor och verkar på platsen, och att det på så sätt är viktigt att ha ett gemensamt mål med 

varumärkesarbetet. Han påpekar att kommunalstyrelsen, näringslivet och invånarna ofta har olik syn på 

vilka mål som borde sättas, så det gäller att få alla att enas kring detta. Ur en turistisk synvinkel kan 

sådana specifika mål vara hur många turister man vill locka, vilken typ av turister och var de ska komma 

ifrån. 

Fas 2 – Granskning 

Granskningsfasen består enligt Stubbs av två delar, vilka är intern och extern undersökning. Han 

påpekar igen att destinationen ägs av en rad intressenter, varpå den interna undersökningen bland annat 
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handlar om att få grepp om hur intressenterna ser destinationsvarumärket, vad de vill uppnå med det och 

vad deras mål är. I den externa undersökningen är syftet att skapa en extern bild av destinationen och få 

en idé om hur den uppfattas av resten av världen. 

 

Fas 3 – Strategi 

Stubbs förklarar att han i strategifasen försöker arbeta fram en strategi baserad på uppdragsgivarens 

orientering och folks allmänna uppfattning om platsen, alltså all inmatningsdata. Han säger att det oftast 

finns ett gap mellan dessa, och att strategin handlar om att stänga detta gap och ta reda på hur de ska 

uppnå det de vill uppnå. 

Den absoluta nyckeln till en bra strategi är enligt Stubbs att ha koll på positioneringen, som handlar om 

var destinationen står i förhållande till sina konkurrenter och marknaden. 

Fas 4 – Genomförande 

I den nästa fasen förklarar Stubbs att strategin ska genomföras, vilket innefattar allt agerande från 

webbsidor och reklamkampanjer till att jobba med sociala medier. Han pekar dock på att det viktigaste 

är det interna jobbet som innebär att få alla interna intressenter att förstå vad varumärket och strategin 

innebär och se till att alla drar åt samma håll. Denna fas håller gärna på ganska länge. 

Fas 5 – Uppföljning 

Stubbs berättar att den sista fasen innebär att komma tillbaka efter en tid och se vad som fungerar, vad 

som inte fungerar, om strategin är rätt, om de har missat något – för att sedan justera. Den interna 

uppföljningen anser Stubbs bör ske inom sex månader, då det är viktigt att göra något snabbt ifall det 

interna jobbet inte fungerar. På ett externt plan tar det längre tid innan man kan börja se en skillnad, så 

den externa uppföljningen kan göras lite drygt en gång om året. 
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5. Analys 

 

I följande kapitel ämnar vi analysera insamlad data, alltså intervjuerna, i förhållande till det teoretiska 

kapitlet. För att strukturera presentationen av analysen följer den Moilainen och Rainistos (2009) 

processmodell, som alltså inte ska ses som ett kronologiskt facit utan som ett ramverk för att strukturera 

analysen. 

5.1 Fas 1 - Uppstart och organisation 
Moilainen & Rainisto börjar med att peka på att om arbetet med ett nytt destinationsvarumärke ska bli 

fruktbart så måste den inledande fasen lyckas, den är avgörande. Fasen består huvudsakligen av att 

identifiera de intressenter som kan tänkas vilja bidra till varumärket – och för all del alla de som 

påverkas av ett nytt varumärke. Insch pekar på att interna intressenter ofta blir förbisedda när platser 

jobbar med nya varumärken. Detta tycks inte stämma överens med våra respondenter. Både Stubbs och 

Graffman beskriver hur de i den inledande fasen gör en analys externt, men också internt där de 

stämmer av aktörernas syn på sin egen ort. Tendensor menar att den projektgrupp som sätts ihop i första 

fasen bör bestå av både besöksnäringen, offentlig sektor och privatpersoner. DEMA nämner att de i sitt 

varumärkesarbete samlar näringslivet för diskussioner om stadens varumärke som sedan förankras hos 

invånarna. Stubbs betonar att ingen äger en destinations varumärke och därmed bör kommunstyrelsen, 

näringslivet och invånarna samlas och gemensamt komma till rätta med de mål och visioner som 

destinationen ska ha. Khodr och Asplund betonar även de att kommun och näringsliv bör skapa en 

grupp som i sin tur identifierar de viktigaste intressenterna.  

Detta innebär att dessa varumärkeskonsulter är väl medvetna om betydelsen av att få med intressenterna 

på varumärkeståget. Men i vilken utsträckning drar konsulterna fördelar av att samla alla på ett och 

samma ställe? Hankinson menar att för att skapa ett framgångsrikt platsvarumärke så måste 

destinationen inte bara kontakta intressenterna, samla dem och undersöka deras bild av destinationen, 

utan också sammanfoga dem i ett nätverk. Detta nätverk bör genom effektiv kommunikation och 

leverans av varumärket stretcha det mot alla delar av destinationen där besökaren kan tänkas komma i 

kontakt med varumärket. I den fas som Graffman betecknar som varumärkesplattform så beskriver de 

hur de sätter ihop en strategisk grupp som har mandat och förtroende från systemet med en fokusgrupp 

som löper parallellt som tycker till. Ett liknande upplägg har Tendensor. Både DEMA och Graffman 

pekar på att det kan utbildas företrädare för att på så sätt sprida kunskapen om destinationens 

varumärke. Khodr och Asplund menar att den sekund som intressenter inte längre känner sig 

informerade så försvinner också engagemanget. Även om respondenterna inte talar om 

varumärkesarbetet i form av nätverksskapande så är det tydligt att det är det som skapas, informellt eller 

formellt. Näringen samlas, diskuterar, band knyts och en varumärkesvision som stretchas ut i de olika 

delarna av branschen skapas förhoppningsvis.  

Vi tycker att det är lite förvånande att konsulterna under intervjuerna med oss inte lägger större vikt vid 

de intressenter som kanske inte vill förändra destinationens varumärke, vilket Houghton och Stevens 

menar vanligen förekommer. Inte för att konsulternas arvode skulle vara för saftigt, utan för att 

intressenten motarbetar idén om ett nytt destinationsvarumärke. Det är med andra ord inte allt för 

långsökt att anta att det finns krafter på varje destination som inte hoppar av glädje när utomstående 

konsulter kommer in och vill förändra platsvarumärket. Det kan till och med vara så att företagare lever 

på det befintliga platsvarumärket. Moilainen och Rainisto menar att organisationsidentiteten ska ha som 

mål att skapa en god stämning i samhället, tillförlitlighet och gemenskap. De menar att en förutsättning 

för den här vi-känslan är öppenhet och tillförlitlighet, men vi misstänker att det är enklare sagt än gjort 

om det finns aktörer, mer eller mindre inflytelserika, som i bästa fall är negativt inställda och i sämsta 

fall helt enkelt motarbetar idén om ett nytt platsvarumärke. 
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5.2 Fas 2 - Undersökningsfas 
Balakrishnan skriver att projektgruppen nu måste identifiera de viktigaste målgrupperna, deras 

konsumtionsvilja och hur de resonerar.  

Många av respondenterna påpekar att destinationerna inte alltid vet hur de uppfattas. DEMA pekar på att 

destinationerna inte alltid vet vad de vill, förutom att skapa en förändring. Det befäster vad teorin pekar 

på, att det är oerhört viktigt att börja med att identifiera målgrupper, egna tillgångar, framgångsfaktorer 

och göra SWOT-analyser. 

Graffman inleder sitt platsvarumärkesarbete med att göra både en extern och intern undersökning av 

platsen och följer upp med kvantitativa imagemätningar samt kvalitativa intervjuer. Även Stubbs gör en 

intern och extern undersökning. Tendensor är de enda som nämner att de går igenom tidigare gjorda 

undersökningar och mätningar. Khodr, på Brand Conversation, är tydligast med att ta med alla invånare 

i beräkning när den interna analysen görs. Hon nämner crowd sourcing som en lämplig metod att 

involvera fler människor. Där är till exempel hemsidor och bloggar en bra metod att nå ut till fler 

människor och ett enkelt sätt för dem att i sin tur kontakta projektgruppen för varumärkesarbetet för att 

lämna synpunkter menar hon. DEMA pekar explicit på att de, utöver att de gör interna och externa 

undersökningar, också undersöker vad besökarna på orten tycker. 

Som ni ser ovan så tar våra respondenter hänsyn till både interna och externa intressenter. Vi vill, som 

turismstudenter, peka på det DEMA tagit fasta på – nämligen att utöver en analys av lokala intressenter 

och potentiella besökare också intervjua de människor som faktiskt besöker eller har besökt 

destinationen. Det måste, enligt oss, vara avgörande att ha en klar och tydlig bild över vad besökare 

uppfattar att besöksorten gör bra och ännu viktigare vad de uppfattar att besöksorten gör dåligt. Ur en 

varumärkesaspekt så står en destination och faller om enskilda aktörer inte lever upp till den bild som 

helheten, alltså destinationen, vill förmedla. Moilainen och Rainisto gör en liknelse vid ett pussel, det 

vill säga att destinationen utgör bilden och pusselbitarna de olika aktörerna, som var och en rår över sin 

egen pusselbit. Vi menar att de som i någon mån kan urskilja pusselbitarna från bilden är de besökare 

som besökt - eller besöker - destinationen, och upplevt att de exempelvis fick ett bra bemötande på den 

italienska restaurangen men däremot ett ytterst snorkigt bemötande i hotellreceptionen. För 

destinationens projektgrupp borde det vara avgörande att få reda på denna diskrepans. 

5.3 Fas 3 - Utforma varumärkesidentitet 
Moilainen och Rainisto pekar i teoriavsnittet inledningsvis på att detta processteg handlar om att dra 

slutsatser utifrån analysfasen och definiera varumärkets kärnidé och dess varumärkeslöfte, dess position 

samt skapa en personlighet.  

Tendensor beskriver hur bra varumärksdiskussioner ibland kan uppstå ur obehagliga situationer i 

omvärlden, som i sin tur ger bra förutsättningar för vad de kallar för vibrerande SWOT-analys. Senare 

använder Tendensor detta utgångsläge till att involvera människor, skapa en kreativ tolkning och 

slutligen en kreativ idé. Khodr och Asplund uttrycker att analysen ska mynna ut i en kreativ process och 

höja upp det som har utkristalliserat sig i analysen till något som skapar magi och attraktivitet till platsen 

genom att göra platsen till lite mer än sig själv utan att avvika för mycket från verkligheten. Graffman 

menar att de ingångsvärden och data som samlats in sammanställs och används tillsammans med en 

projektgrupp för att kunna påbörja arbetet med en varumärkesplattform. Även om respondenterna inte 

uttryckt sig på samma sätt är det alltså samstämmiga uppgifter här och det handlar om att kreera, att 

skapa någonting utifrån analysen. Den är så att säga ett fundament för det fortsatta varumärkesarbetet.  

Moilainen och Rainisto menar att varumärkesidentiteten är något så många som möjligt måste ställa upp 

på för att bli lyckosamt. Samtidigt pekar Houghton och Stevens på att om platsvarumärkeskonsulterna 

inte tar intressenterna på allvar så riskerar det att utvecklas till en konflikt. 
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Det tycks dock råda stor uppslutning bland respondenterna kring vikten av att det är intressenterna på 

orten som bör utforma varumärket med konsulterna som ett stöd – inte tvärtom. Respondenterna 

uttrycker vidare att det är viktigt att varumärkesarbetet inte bara stannar inom projektgruppen, utan att 

övriga intressenter och aktörer på destinationen löpande får information och att de får uttala sig, det vill 

säga den transparens som Moilainen och Rainisto pekar på är så viktig redan i första fasen. I förra 

processfasen uttryckte vi att det torde vara viktigt för destinationerna att inte bara tar hänsyn till 

potentiella besökare och interna intressenter, utan att också lyssna in de som de facto besökt 

destinationen. Minst lika viktigt är det, som Houghton och Stevens påpekar, att konsulterna samt 

projektgruppen på destinationen gör det enkelt för interna intressenter att ta kontakt med projektgruppen 

när de känner att de har något att tillföra, tröskeln för att kunna engagera sig måste vara låg.  

Några av respondenterna betonar att det ska vara enkelt att ta kontakt med projektgruppen. Det borde 

enligt oss ligga i destinationens intresse i att nå ut till så många intressenter som möjligt. Samtidigt är 

det viktigt att göra det enkelt för intressenterna att ta kontakt med projektgruppen som senare ska kunna 

dra slutsatser kring vad den allmänna uppfattningen på platsen är. På så sätt möjliggörs en jämförelse 

mellan projektgruppens vision och den allmänna uppfattningen på platsen. Utifrån jämförelsen skapas 

en varumärkesidentitet som även allmänheten kan identifiera sig med, leva upp till och sprida vidare. Vi 

tror att allmänheten är en ganska stor pusselbit i den intressentmetafor Moilainen och Rainisto 

presenterat. 

5.4 Fas 4 – Upprätta en plan för implementering och genomförande 
Både Moilainen och Rainisto samt Hankinson betonar alltså vikten av att ha en fungerande projektgrupp 

som syftar till öppenhet och samarbete mellan aktörerna. Hankinson pekar vidare på att det är viktigt för 

de enskilda aktörerna att organisera sig så att alla avdelningar kommunicerar samma varumärkesbild, 

vilket offentliga organisationer ibland misslyckas med, menar han. Moilainen och Rainisto understryker 

att en destination består av både offentliga och privata aktörer, och för att varumärket ska bli lyckat 

måste alla aktörer i varumärkesorganisationen förmedla samma bild.  

Så vad har respondenterna sagt om att involvera offentliga aktörer i en destinations varumärkesarbete? 

Graffman poängterar att när de sätter ihop en gruppering som ska jobba med platsvarumärket så ingår 

offentliga aktörer. Ett av verktygen Graffman använder sig av är en så kallad lärkarta för att offentlig 

sektor tillsammans med föreningar och näringsliv ska förstå och ta till sig varumärkesplattformen. 

DEMA menar att ett sätt att skapa samsyn är att utbilda politiker, tjänstemän och företag för att utveckla 

kompetensen. Tendensor vill se offentliga aktörer som en del av varumärkesarbetet i projektgruppen. 

Även Stubbs lyfter fram att kommunstyrelsen bör vara involverad. Khodr och Asplund menar att en 

styrgrupp med representanter från näringsliv tillsammans med kommunen bör inrättas för att identifiera 

viktiga aktörer. Khodr menar att det är kritiskt att organiseringen går rätt till för att platsidentiteten ska 

bära frukt så småningom. Vi kan därmed konstatera att alla respondenterna lyfter fram offentliga aktörer 

som viktiga intressenter i varumärkesprocessen, men ingen utöver Graffman har explicit nämnt att det 

hos offentliga organisationer skulle vara extra svårt att implementera ett platsvarumärke som Hankinson 

pekar på. Khodr är den respondent som tydligast uttrycker att det måste finnas ett likhetstecken mellan 

offentliga aktörer och näringsliv i samarbete samt effektiv organisering för att lyckas fullt ut med sin 

platsidentitet. 

Moilainen och Rainisto menar att både en intern och extern kommunikationsstrategi för att stärka 

övergången från ord till handling bör skapas i den här fasen. Exempel på delar av 

kommunikationsstrategin är bland annat genomförandeplaner och kreativa riktlinjer. Vidare menar de att 

man bör utveckla ett kontrollsystem som tillhandahåller information, så som hur målgrupperna uppfattar 

varumärket.  



 

 

27 

Graffman använder som sagt en lärkarta som en del i övergången från ord till handling och utbildar de 

privatpersoner som känner sig intresserade och manade att påverka destinationen. Vidare påpekar de att 

en del av deras uppdrag är att vara med i strategiformuleringen och därigenom implementera mätpunkter 

och indikatorer för att kontrollera att arbetet går i rätt riktning. Tendensor pekar på att de sätter upp 

varumärkesmässiga mål i en varumärkesstrategi. Tendensor menar vidare att varumärkesstrategin 

innehåller information om hur platsen bör kommuniceras för att inarbeta varumärket. DEMA pekar på 

att de i sin utvärdering alltid utvärderar det de gjort genom att kontrollera utfall. Khodr och Asplund 

säger att man bör ta fram en kommunikations- och aktivitetsplan innan varumärket införlivas. Stubbs 

menar att den absoluta nyckeln till en bra strategi är att ha koll på positioneringen, det vill säga hur 

destinationen står sig gentemot sina konkurrenter. Även här följer alltså respondenterna i stort sett det 

teorikapitlet påbjuder. 

5.5 Fas 5 - Implementering och uppföljning 
Denna fas handlar om att gå från ord till handling. Moilainen och Rainisto pekar på vikten av att 

transformera tjänsteleveransprocessen så att den lever upp till destinationens varumärke. Vidare pekar 

Moilainen och Rainisto på att platsvarumärkets fysiska miljö måste överensstämma med 

varumärkeslöftet. Gelder menar att stadens varumärke bör vara överordnat den enskilda aktörens vision. 

Respondenterna är överens med teorin och också sinsemellan om att förändringen måste komma från 

insidan och att det är av yttersta vikt att destinationen kan infria de löften som varumärket ger. Graffman 

menar det är viktigt att lägga mycket energi på att omsätta varumärket i agerande genom att faktiskt 

göra saker på och med platsen. Khodr och Asplund är inne på samma spår och pekar på att det är viktigt 

i denna fas att aktörerna på destinationen strävar efter att nå de mål som har satts upp och att 

destinationen på så vis gradvis transformeras till en särartsplats. Stubbs är den av respondenterna som 

går in på marknadskommunikationen och konkret agerande genom till exempel webbsidor och 

reklamkampanjer. Han anser dock att det interna jobbet och försäkringen om att alla drar åt samma håll 

är det viktigaste i denna fas. Tendensor beskriver dialog och kontaktskapande som de viktigaste 

elementen i förverkligandet av varumärket, vilket han beskriver som en ständigt pågående process. När 

implementeringen av varumärket har satts igång och verkar fungera bra internt så är konsultjobbet över, 

och både DEMA och Graffman understryker att man som konsult inte kan bestämma hur det ska jobbas 

med utvärdering, men att de lämnar kunskap och verktyg till att genomföra detta på destinationen. 

Några av respondenterna säger också att de har kontakt med uppdragsgivarna från och till under en 

längre tid efter avslutat arbete.  
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6. Resultat 

Nedan redovisas svaren på våra forskningsfrågor. Vidare följer vårt kunskapsbidrag och våra förslag 

till fortsatt forskning. Slutligen för vi en avslutande diskussion som behandlar våra personliga tankar 

kring denna studie.  

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Hur jobbar professionella konsultföretag med destinationers varumärken? 

De slutsatser vi kan dra efter fem djupintervjuer med sex professionella platsvarumärkeskonsulter visar 

snarare likheter än olikheter, vilket tyder på en någotsånär standardiserad process. De är alla 

uppdragsbaserade och agerar på en öppen marknad. De pekar alla på vikten av att identifiera intressenter 

på destinationen, att göra en omfattande analys och att det utifrån analysen sedan skapas en 

varumärkesidentitet som förankras, och som så småningom ska levereras och kommuniceras. Här sticker 

Graffman ut, de är nämligen det enda konsultföretag som börjar med analysen, i form av 

marknadsundersökning, innan de stämmer av med aktörerna på destinationen. Övriga respondenter 

inleder med att identifiera och samla intressenterna innan de gör en marknadsundersökning. Detta ska 

inte missförstås, alla gör fortfarande samma sak - men i olika ordning. Konsulterna betonar att en plats 

inte ägs av någon – eller alla, och att det är det som gör platsvarumärket så speciellt i relation till en 

fysisk produkts varumärke. 

Respondenterna agerat ute på fältet som ett sorts nav, på så sätt att de är där på plats och för projektet 

framåt. De samlar intressenterna och med hjälp av olika verktyg, så som marknadsundersökningar och 

metoder för att samla information om intressenternas åsikter i frågan, så förser de destinationens 

projektgrupp med de redskap som de behöver för att genomföra ett varumärkesarbete. De driver arbetet 

framåt, men det är inte de som tar besluten. Detta personifieras genom att respondenterna i någon del av 

inledningsfasen alla beskriver hur de samlar aktörerna för att tillsammans utmejsla ett platsvarumärke. 

Det är med andra ord inte en tjänst som man köper av konsulten, där denne någon vecka senare 

presenterar en färdig grafisk layout och genomförandeplan. 

6.1.2 Vad anser de professionella konsultföretagen vara extra viktigt i 
varumärkesprocessen? 

Vi tycker oss ha identifierat åtminstone tre gemensamma nämnare som respondenterna trycker lite extra 

på. Den första gemensamma nämnaren är vikten av att vara medveten om platsvarumärkets komplexitet. 

Komplexiteten är något som hela tiden präglar alla delar av processen. Respondenterna använder uttryck 

som att alla på orten äger platsvarumärkesfrågan, att man måste sammanfoga näringen, att om intresset 

hos människor falnar så försvinner engagemanget, och så vidare för att spegla denna komplexitet och 

balansgång.  

Den andra gemensamma nämnaren täcker även den en stor del av varumärkesprocessen. Den handlar 

om att identifiera intressenterna, offentliga som privata, och engagera dem. Identifiering av 

intressenterna sker till största del i början av processen, men engagemanget bör följa hela vägen för att 

projektet ska bli framgångsrikt. Till att börja med så handlar det om att hitta den balansgång som leder 

till att så många som möjligt kan identifiera sig med varumärket. Respondenterna menar att så många 

som möjligt ska ställa upp på varumärket och det kräver fingertoppskänsla. För att engagemanget för 

varumärket ska leva vidare efter att platsvarumärkesprocessen är över så är känslan av tillförlitlighet och 

öppenhet viktigt, och alla våra respondenter pekar på vikten av att nå ut till alla intressenter.  

Slutligen menar vi att respondenterna trycker på att det är destinationens intressenter, tillsammans med 

dem själva, som ska komma överens om en ny varumärkesidentitet. Det innebär, som vi slog fast när vi 
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besvarade vår första frågeställning, att respondenterna snarare är ett nav i processen än en konsult som 

kommer med en färdig lösning. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har identifierat två spår som vi gärna skulle se mer forskning kring. För det första skulle det vara 

intressant att se forskning kring hur destinationer jobbar med sitt varumärke efter att konsulterna 

avslutat sitt jobb. Som vi konstaterat i slutsatserna fungerar de som ett nav i varumärkesprocessen, men 

vad händer när varumärket är implementerat? Finns det faktorer som är extra viktiga att ta hänsyn till 

efter implementering? 

För det andra skulle vi gärna se vidare forskning kring hur konsulter och destinationer kan hantera de 

intressenter som motsätter sig ett platsvarumärke. Kan det finnas irrationella anledningar till att motsätta 

sig platsvarumärket? Hur kan man i så fall komma runt det? Vad motsätter sig intressenter i allmänhet 

för? Är det rädslan för att förändra eller av krasst ekonomiska skäl? Vi tror att forskning kring detta 

område kan förenkla för destinationer att jobba med sitt varumärke i framtiden. 

6.3 Avslutande diskussion 

Vi inledde den här uppsatsen med att ställa oss ett antal frågor i problemformuleringen. Vi ställde oss 

bland annat undrande till i vilken utsträckning varumärkeskonsulterna tar hänsyn till invånarnas syn på 

staden eller destinationen, och om den går att sammanfoga med den bild som destinationen vill förmedla 

till omvärlden. Och vad händer om omvärldens bild av destinationen skiljer sig från självbilden?  

I efterhand kan vi konstatera att varumärkeskonsulterna i hög grad tar hänsyn till invånarna och övriga 

intressenters syn på sin egen stad, vilket vi tror är oerhört viktigt. Vi menar efter intervjuerna och 

litteraturstudien att nästa fråga mer eller mindre löser sig själv. Med det menar vi att omvärlden och 

destinationen sannolikt måste ha en någorlunda överensstämmande bild av destinationen för att 

varumärket ska bli framgångsrikt. Om en destination tänker profilera sig som grön för att attrahera 

miljömedvetna besökare så måste hotellen och attraktionerna ha en miljöprofil, kollektivtrafiken vara 

väl utbyggd, taxibilarna vara miljöcertifierade och så vidare för att den ska uppfattas som miljövänlig. 

Det räcker inte med att proklamera att destinationen är någonting - den måste leva och leverera sitt 

varumärke. Poängen är att om intressenterna inte agerar i samklang med varumärket, så kommer de 

självklart inte leva upp till varumärket. Om de externa målgrupperna uppfattar att destinationen inte är 

miljövänlig, så är risken uppenbar att de väljer en annan destination istället. Destinationen måste alltså 

leva som de lär. 

Vi menar att ett enkelt och ekonomiskt försvarbart sätt att skapa sig en uppfattning kring vilken bild 

besökaren har av destinationen och inte minst huruvida destinationen i sin helhet lever upp till 

varumärkeslöftet är att gå ut och prata med besökare på platsen. Vi ställer oss undrande till varför det 

inte är en del i alla respondenters process som ett led i att identifiera styrkor och svagheter på 

destinationen. Vi vill också trycka på att de interna intressenterna sannolikt inte riktigt har 100 % 

vetskap om hur de andra aktörerna agerar för att leva upp till varumärket, samtidigt som potentiella 

besökare bara ser pusslet i sin helhet. Besökaren kan i realtid redogöra för detta.  

Slutligen vill vi kommentera det faktum att Graffman väljer att genomföra en varumärkesanalys och 

datainsamling innan de samlar intressenterna. Vi ser både fördelar och nackdelar med detta. En klar 

fördel är att när intressenterna väl samlas för första gången kan konsulten berätta vilken bild exempelvis 

svenskarna har av destinationen. De som bor i Svealand har god kännedom om destinationen, medan de 

som bor i Norrland har dålig kännedom om destinationen, det här kan vi göra åt saken och det här kan 

bli resultatet. Det innebär att de kan kickstarta igång varumärkesarbetet, och på samma gång beskriva 

för intressenterna på orten varför det är relevant att investera pengar i detta. Förhoppningsvis leder detta 
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till färre diskussioner huruvida det är bortkastade pengar och en lägre misstro mot projektet i sin helhet. 

Å andra sidan ser vi att det finns en klar och tydlig poäng i att samla intressenterna och gemensamt 

komma fram till mål och visioner innan marknadsundersökningarna tar vid, för vi misstänker att om det 

finns ett underlag med mål och visioner blir det betydligt lättare att analysera undersökningarna. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuplan 
 

Processen huvudfråga: 

 Kortfattat; hur ser processen ut från att ni tar er an en förfrågan till att arbetet anses vara färdigt?  

 

Checklista: 

O Vilka är normalt deltagande i processen i företaget samt destinationen? Är det olika personer vid 

olika faser?  

O Vad måste ni som företag veta för att kunna påbörja en varumärkesprocess? 

O Var måste en plats varumärke vara förankrat för att bli lyckosamt? (Invånare, företagare, politiker, 

etc).  

O Hur förankrar man ett varumärke bland de ovanstående? 

O Vilken hänsyn tar ni till invånarnas uppfattningar om platsen under varumärkesarbetet? 

O Vilken hänsyn tar ni till utomståendes uppfattningar om platsen under varumärkesarbetet? 

O Hur mycket spelar konkurrerande platsers varumärken roll? På vilket sätt tar ni hänsyn till dem?  

O Vilka faktorer är avgörande när ni ska bestämma målgrupp varumärket ska rikta sig mot? 

O Hur jobbar ni för att kommunicera varumärket? 

O Sköts delar av processen av något annat företag?  

O Hur deltagande är ni i utvärderingsprocessen? 

O Vilken uppföljning ställer ni upp med? 

O Finns det tillgångar (naturliga, historiska platser, kulturarv etc) som är extra viktiga ur en turistisk 

synpunkt när ni ska ta fram ett varumärke?  

O Hur jobbar ni för att ständigt vidareutveckla er egen process? 

O Hur ser ni på framtiden för er bransch? 

O Vilka anser ni är era konkurrenter? 

O Vilka är era främsta egenskaper som platsvarumärkesexperter? 

O På vilket sätt förhåller ni er till forskningen som bedrivs på området? 

O Anser ni att det finns några skillnader mellan beteckningarna place branding, city branding? Vilken 

beteckning använder ni? Hur definierar ni den? Vilken beteckning använder ni? 



 

 

Bilaga 2 – Ansvarsfördelning 
Vi vill poängtera att uppsatsen i sin helhet är gemensamt författad, och att denna beskrivning av 

ansvarsfördelning finns med därför att kursbeskrivningen kräver det. 

 

 

Inledning: Daniel huvudansvarig 

Metod: Johanne huvudansvarig 

Teori: Daniel huvudansvarig 

Empiri: Johanne huvudansvarig 

Analys: Gemensamt ansvariga 

Slutsats: Gemensamt ansvariga 

 

 

 


