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Bakgrund: Sedan länge har souvenirer och merchandise-varor varit attraktiva 
produkter att sälja till turister på destinationer. Välkända loggor såsom ”I Love NY” 
och Hard Rock Café har visat på stor slagkraft och lockar människor världen över att 
köpa dessa produkter. Forskning visar på att en destination kan sälja produkter med 
en direkt koppling till platsen är en möjlighet för destinationen att stärka sitt 
varumärke och sin image. Författarna av uppsatsen avser att undersöka detta fenomen 
och ta reda på hur detta ter sig i verkligheten. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka destinationskopplade kläder som 
fenomen samt de företag som tillverkar och säljer dessa produkter. En undersökning 
om merchandising-produkter och dess påverkan på en destination kommer även 
finnas som grund till forskningen. 

Metod: En kvalitativ undersökning med fem semistrukturerade intervjuer. 
 
Empiri: De fem semistrukturerade intervjuerna består av personer inom branschen 
för destinationskopplade kläder. Fyra av intervjuerna blev genomförda med 
butiksansvariga på destinationer samt klädföretaget Sport Design Sweden. 
Intervjuerna gav författarna en inblick i branschen och en uppfattning av 
destinationskopplade kläders betydelse för destinationer. 
 
Slutsats: Destinationskopplade kläder är en slags kommunikation av image samt är 
ett relativt enkelt och positivt redskap för företag som vill utveckla och förmedla ett 
varumärke. Orts-kollektioner har en viktig roll för återförsäljare i och med direkt 
inkomst, dock är betydelsen för turistflöden och marknadsföring svårare att mäta. 
Efter insamlad data och empiri har författarna fått en upplevelse om vikten att 
kommunicera varumärke och en image som lockar människor att besöka en plats.   
 
Nyckelord: Destinationskopplade kläder, merchandise, orts-kollektion, återförsäljare, 
image 
  
  



Abstract 
 
Title: "I Was Here!" - A study on the destination linked clothes and its impact 
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Background: Souvenirs and merchandise goods have been attractive products to sell 
on tourists destinations for a long time back. Well-known logos such as "I Love NY" 
and the Hard Rock Café has shown great striking power and lures people worldwide 
to buy these products. Research shows that a destination who can sell products with a 
direct link to the site is an opportunity for the destination to strengthen their brand and 
their image. The authors of the paper intends to investigate this phenomenon and see 
how it appears in reality. 
 
Purpose: The purpose of this paper is to examine the destination linked clothes as a 
phenomenon as well as the companies that manufacture and sell these products. A 
survey of merchandising products and its impact on a destination will also be the 
basis for the research. 
 
Methods: A qualitative study of five semi-structured interviews. 
 
Empirical studies: The five semi-structured interviews comprised of people in the 
industry of destination linked clothes. Four of the interviews were conducted with 
store managers on destinations and a clothing company, Sports Design Sweden. The 
interviews gave the writers an insight into the industry and a perception of the 
destination linked apparel importance for destinations. 
 
Conclusion: Destination linked clothing is a form of communication of image and is 
a relatively simple and positive tool for companies that want to develop and 
communicate a brand. Local collections have an important role for retailers when it 
comes to direct income, however, the importance of tourism flows and marketing is 
more difficult to measure. After collected data and empirical evidence, the authors 
had an experience about the importance of communicating brand and an image that 
attracts people to visit a place. 
 
Keywords: Destination linked clothing, merchandise, local collection, retailers, 
image 
  



Förord 
 
Författarna till denna uppsats vill rikta ett tack till de intervjurespondenter som tagit 
sig tid att bidra med svar och nya perspektiv. Utan dessa respondenters medverkan så 
skulle inte denna uppsats varit möjlig att slutföra.  
 
Vidare vill författarna rikta ett stort tack till uppsatsens handledare Christian Widholm 
som bidragit med värdefulla tankar och som under processen väglett författarna.  
 
Slutligen vill författarna rikta ett tack till uppsatsens opponenter, Maja Jonsson och 
Stella Wolontis, som bidragit med goda tankar och råd som fått författarna att tänka 
till.  
 
Två författare har arbetat med denna uppsats och ansvarsfördelningen har i stora drag 
sett ut på följande vis:  
 
Kapitel 1. Fredrica Björn 
Kapitel 2. Anne-Sofie Hedén 
Kapitel 3. Anne-Sofie Hedén 
Kapitel 4. Fredrica Björn och Anne-Sofie Hedén 
Kapitel 5. Fredrica Björn och Anne-Sofie Hedén 
Kapitel 6. Fredrica Björn 
 
Författarna vill poängtera att uppsatsens alla avsnitt har blivit skrivna tillsammans och 
författarna delar ett gemensamt ansvar för uppsatsen samt det slutliga resultatet. 
 
Trevlig läsning!  
Fredrica Björn & Anne-Sofie Hedén 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
År 1977 blev designen “I love NY” en av världens mest igenkända logga. Denna kampanj 
genomfördes med hjälp av en reklambyrå för att främja New Yorks turism. Kampanjen blev 
så framgångsrik att allt från kaffemuggar, klistermärken och t-shirts pryddes med loggan 
(Stohr 2003). I en studie gjord av Suman Lee, Lulu Rodriguez och Sela Sar (2012) påvisar 
författarna att marknadsförare är ivriga att utveckla marknadsstrategier och symboler som 
identifierar och främjar destinationens image och studien visade att för en slogan ska slå 
igenom hos konsumenter så ska den vara positiv, lätt att komma ihåg och summera platsens 
image.  
 
Hard Rock Café är en välkänd restaurangkedja som finns världen över. Deras varumärke har 
vuxit sig stort och skapat ett värde hos sina kunder. En av Hard Rock Cafés största 
inkomstkällor är försäljning av deras varumärkesprydda produkter som till exempel t-shirts, 
ölglas och nyckelringar. Detta visar Hard Rock Cafés framgångsrika sätt att genom 
”merchandising” marknadsföra sig inom turismsektorn. Deras kunder vill köpa souvenirer 
från deras restauranger världen över för det höga samlarvärdet men även för den sociala 
status de inbringar. Detta är ett tydligt exempel på en ”merchandisingstrategi” som genom 
produkter marknadsför destinationer och varumärken. Merchandising är ett effektivt sätt att 
främja sitt företag eller destination och är ofta en stor inkomstkälla då merchandising-
produkterna har en hög försäljningssiffra och konsumenter tenderar att köpa just de 
produkterna (Weaver & Lawton, 2010 s.212). 
 
Qu, Hyunjung Kim och Hyunjung Im beskriver i artikeln “A model of destination branding: 
Integrating the concepts of the branding and destination image” om vikten för destinationer 
att skapa en unik image för att stärka destinationen som ett varumärke. Författarna av artikeln 
anser att destinationer kan, med hjälp av ett starkt varumärke, skilja sig från konkurrenter. När 
det handlar om identifiering kan en destination differentiera sig från sina konkurrenter med 
hjälp av besökares tillgivenhet till destinationen samt den upplevda betydelsen för besökarna 
angående platsen (Qu, Hyunjung Kim & Hyunjung Im, 2011, s.466).  

Varumärkesidentitet blir skapat av sändaren och varumärkets image blir uppfattat av 
mottagaren. Båda delarna viktiga att förstå när det kommer till destinationens varumärke. Vad 
människor associerar ett varumärke med är av stor betydelse och influerar människors val. 
Varumärkesassociationer kan bli indelade i tre kategorier, attribut, fördelar och attityder. 
Attribut innebär vad en person tycker att varumärket är och vad det har att erbjuda. Fördelar 
blir skapade med det personliga värde rörande varumärket och vad detta betyder för personen. 
Grunden till personens beteende är det övergripande utvärderingarna och attityder för ett 
varumärke (Qu, Hyunjung Kim & Hyunjung Im, 2011, s.467). Återkommande turister och 
positiv spridning via Word-of-mouth lägger också en stor grund för destinationers image 
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menar Rosenberg och Czepiel, 1984 (Qu, Hyunjung Kim & Hyunjung Im, 2011, s.468). En 
besökare med en bra upplevelse kommer troligtvis beskriva platsen på ett positivt samt 
rekommenderande sätt och är även sannolikt en återbesökare till platsen (Qu, Hyunjung Kim 
& Hyunjung Im, 2011, s.468). När människor reser tenderar de att köpa med sig materiella 
ting för att skapa ett eget värde från en upplevelse och resa och kunna blicka tillbaka på det 
som varit. Detta materiella ting har inte endast en funktion för att minnas en destination utan 
även symbolisera turisters reserfarenhet och även representera en viss image (Paraskevaidis & 
Andriotis 2014, s.1). 

Genom forskning har information om souvenirer som fenomen skapats. Information om 
souvenirers påverkan för turister, besöksdestinationer och relationen mellan dessa (Cave & 
Jolliffe 2013, s.29). Senare har dock forskare åsyftat på att i dagens postmoderna samhälle är 
människor omgivna av materiella ting som ger dem nöje, säkerhet och tillflykt. Objekten 
frambringar speciell mening för ägaren och kan ibland även vara helig. Det kan med andra 
ord bli beskrivet som att människors sociala och personliga identitet blir sammankopplat med 
objekt och detta gäller även objekt införskaffade i samband med turism eller under turistiska 
upplevelser (Cave & Jolliffe 2013, s.30).  

Idag har det växt fram nya motiv för att resa och vad som förväntas att få uppleva på plats. 
Enligt Timothy och Butler (1995) har shopping blivit en viktig del av resor som 
huvudsakligen är fritids eller turism-resor. Många turister anser sin resa ofullständig utan 
shopping. Detta kan bli reflekterat i en ökad konsumtion i det moderna samhället och 
betydelsen av materiella ting i människors liv. Många människor ser shopping som ett sätt att 
uppfylla en del av deras behov för fritid och turism. 

1.2 Problemformulering  
 
Qu, Hyunjung Kim och Hyunjung Im har forskat om vikten för destinationer att skapa en unik 
image för att differentiera sig från konkurrenter och främja destinationen som varumärke (Qu, 
Hyunjung Kim & Hyunjung Im, 2011, s.466). På en destination som har skapat en stark 
image tenderar besökare att vilja inhandla något för att ta med sig ett minne från destinationen 
(Paraskevaidis & Andriotis 2014, s.1). Cave och Jolliffe har även uppfattat ett ökat behov hos 
människan att införskaffa sig materiella ting för att stärka sin identitet och påminna om en bra 
upplevelse (Cave & Jolliffe 2013, s.30).  

Tidigare forskning visar att en destination som säljer produkter med en direkt koppling till 
platsen skapar möjlighet för destinationen att främja sitt varumärke och sin image. Författarna 
av uppsatsen avser att undersöka detta fenomen och ta reda på hur detta ter sig i verkligheten. 
Det finns en uppfattad brist på forskning angående vad det innebär för destinationer att ha en 
försäljning av merchandise-varor. Genererar det vinst för företaget och även destinationen? 
Går det att mäta? Vad betyder dessa produkter för destinationen? Anser företagen att 
försäljningen påverkar turistflödet till destinationen? Detta är frågor författarna vill hitta svar 
på i denna forskningsstudie.  

I en tidigare studie av Karin Winroth, docent och lektor på Södertörns Högskola, menar 
Winroth att det blir allt viktigare för företag att skapa ett tilltalande varumärke och en stark 
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image för att locka nya konsumenter samt få dem att vara trogna företaget. Winroth menar 
även att dagens mediala samhälle spelar en stor roll för hur företag blir uppfattade. Genom att 
andra människor talar om företaget eller bär något av deras produkter sprids det budskap till 
många människor (Winroth, 2013 s.143-146).   

Det finns tidigare forskning angående varför människor konsumerar souvenirer och andra 
produkter relaterade till destinationer. Dock är det svårt att hitta vad konsumtionen av 
merchandise-produkter och destinationskopplade kläder innebär för destinationen samt 
företagen som säljer dem. Ett alternativ till merchandise-produkter är destinationskopplade 
kläder som blir sålda på destinationer som är framtagna för att skapa en koppling mellan 
produkt och destination. Denna typ av produkt och vad den genererar till turismen saknar stöd 
i tidigare forskning. Denna kunskapslucka kommer författarna försöka fylla med hjälp av de 
data som ska samlas in. 

1.3 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka destinationskopplade kläder som fenomen samt de 
företag som tillverkar och säljer dessa produkter. En undersökning om merchandising-
produkter och dess påverkan på en destination kommer även föreligga som grund till 
forskningen. 

1.4 Frågeställning  
 
Med bakgrund och problemformulering som grund ämnar författarna presentera 
frågeställningar som ska besvara uppsatsens syfte. 

- Vilka motiv samt resonemang finns hos återförsäljare och klädföretag vid utveckling av 
destinationskopplade kläder? 

- Vad har destinationskopplade kläder för betydelse för destinationen och återförsäljaren? 

1.5 Avgränsning 
 
Denna uppsats lämpas endast undersöka fenomenet destinationskopplade kläder samt 
logotyper och inte souvenirer i allmänhet. En empirisk studie med konsumenters synvinkel 
kommer inte bli genomförd då fokus förs på motiven från återförsäljare och tillverkare. 
Författarna ämnar få en förståelse för hur konsumenter kan agera gentemot 
destinationskopplade kläder genom insamlad data och den empiriska studien samt intervjuer 
med återförsäljare och tillverkare.  

1.6 Definitioner  

1.6.1 Image 
 
I turismnäringen ses image som övertygelser, attityder och intryck som individer eller grupper 
håller mot turismdestinationer eller intryck av destinationer.  Destinationsimage ses som en 
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avgörande faktor när det kommer till att locka besökare till destinationen. (Weaver & Lawton, 
2010, s. 406) 

1.6.2 Merchandise 
 
Leksaker, kläder och andra produkter som är relaterade till en populär film, lag, artist etc. 
Detta kan även bli kopplat till destinationsmarknadsföring (Longman Dictionary of 
Contemporary English, 2014 s.1095) 
 

1.6.3 Varumärke (brand) 
 
Produkter och tjänster som har fått ett värde av marknadsförare i ett försök att förstärka deras 
produkter med värde och associationer som är känns igen och är meningsfulla för 
konsumenter (Bains, Phil & Page, 2011, s.727).  
 
Brand kan vara ett namn, en symbol, en skylt och design eller en kombination av dem. 
Varumärket är avsett att identifiera varorna eller tjänsten av en säljare eller grupp samt för att 
differentiera sitt varumärke från sina konkurrenter (Bains, Phil & Page, 2011, s. 783).  
 

1.6.4 Återförsäljare 
 
Med återförsäljare menas företag som säljer produkter som blir tillverkade av andra företag 
(Nationalencyklopedin, 2015). I denna uppsats blir återförsäljare presenterade som de butiker 
som säljer destinationskopplade kläder på destinationer.  
 
 

1.6.5 Orts-kollektion  
 
Med en orts-kollektion menar författarna kläder som blir tillverkade specifikt för en 
destination. Dessa kläder har ofta tryck med destinationens namn och något som 
karakteriserar destinationen som exempel en flagga eller ett landmärke. Ofta innefattar orts-
kollektionerna olika klädesplagg som hood-tröjor, t-shirts, byxor och mössor med mera.   
 

1.6.6 Klädföretag 
 
I denna uppsats är termen klädföretag använd vilket syftar till företag som tillverkar kläder för 
destinationer.  
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ metod 
 
För att erhålla djupgående förståelse av ett problem ska en kvalitativ metod vid 
empiriinsamling bli använd. Med denna metod skapas en närhet till källan som informationen 
blir erhållen från och det går att beskriva ett sammanhang i sin helhet. Denna metod bygger 
främst på att skapa förståelse och det är vad författarna till denna uppsats önskar (Holme & 
Solvang, 1997, s.14).  

För att samla in data genomför författarna långa och djupgående intervjuer med ett mindre 
antal av företag i den aktuella branschen. Detta för att erhålla detaljerad och nyanserad 
information om problemet. Kvalitativ metod går att använda när kunskap om ett fenomen är 
låg och en utförlig beskrivning är behövd (Johannessen & Tufte 2003, s. 21). Det finns även 
forskare som menar att en kvalitativ metod är flexibel och kan under undersökningens gång 
bli ändrad och genomförd annorlunda (Repstad 1999, s.11). Det finns kritik från forskare som 
blir ställd mot den kvalitativa metoden och ifrågasätter bristen på bredd i undersökningar och 
endast djupgående insamlad data. Detta eftersom det endast undersöks ett litet antal miljöer 
som ger en konkret nyans vilket kan bli uppfattat som både en nackdel men även en fördel 
(Repstad 1999, s.10).  

Författarna till denna uppsats är medvetna om svagheten för generalisering inom användandet 
av kvalitativ metod och kommer kritiskt granska och analysera de miljöer som blir 
undersökta. Inga generella slutsatser kommer att dras utan den insamlade data kommer endast 
ge en inblick i något författarna har låg kännedom om. 

2.2 Semistrukturerad Intervju  
 
Författarna har valt att använda sig av semistrukturerad intervjuform som är en typ av 
kvalitativ intervju. 
 

”Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för 
djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar” 

(Holme och Solvang 1997 s. 101) 
 
Att använda en semistrukturerad intervjuform är ett flexibelt sätt att ställa förbestämda frågor 
till en respondent. Det är bra att spela in samtalet för att skapa en djup dialog utan 
störningsmoment och i efterhand få en klarhet i de inspelade svaren. Tim May (1997), 
författare av boken “Social Reserach: Issues, methods and process” menar att denna typ av 
intervju tillåter respondenten att svara på sitt eget sätt och ger en bra struktur för att senare till 
exempel genomföra jämförelse mellan fler intervjuer (May 1997, s.111). Detta ansåg 
författarna var ett bra tillvägagångssätt att samla in data genom. Detta eftersom få men 
relevanta respondenter skulle höras och delge djup information för uppsatsen.  
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Att genomföra en semistrukturerad intervju är ett bra tillvägagångssätt om det skapas rum för 
följdfrågor som kan uppkomma under intervjuns gång. Med teman och bestämda frågor kan 
intervjuaren bestämma ordningsföljden samma stund som de ska ställas. Tyngdpunkten för en 
semistrukturerad intervju ligger vid hur respondenten utvecklar, tolkar och förstår frågorna 
(Denscombe 2010, s.234-235). Författarna valde att ställa frågor som var öppna för tolkning 
och direkt kopplade till uppsatsens problem, syfte och dess teorier.  

2.3 Intervjukritik 
 
När en intervju har blivit genomförd bör intervjuarna granska tre effekter och tendenser som 
kan uppstå under och efter intervjuns gång. 
 
Intervjuareffekten: Mellan intervjuaren och respondenten uppstår vanligtvis en form av 
samspel vilket kan ge utslag i resultaten på ett oönskat sätt (Hultén, Hultman & Eriksson 
2007, s.76). 

Halo-effekten: Är respondenten en välkänd person eller innehar en fin titel finns tendensen att 
kunna bli påverkad och det som ska bli bedömt missleds (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, 
s.76). 

Centraltendensen: Under intervjun kan många undvika att använda sig av extremvärden i sina 
uttalanden (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s.77). 

Författarna ämnar ha detta i åtanke när intervjuerna och transkriberingen av dem genomförs. 

2.4 Validitet och Reliabilitet  
 
Validitet beskriver om undersökningens insamlade data är bra och relevant. Validitet tittar på 
hur relationen mellan det konkreta och det generella fenomen som har blivit undersökta ser ut 
samt att undersökaren mäter det som avses bli mätt (Johannessen & Tufte 2003, s.47).  

I uppsatsen ämnar författarna att noga avväga det som är relevant för uppsatsens ämne för att 
försöka uppnå en god validitet. Vid framtagandet av intervjufrågor skapade författarna frågor 
som de ansåg var relevanta för uppsatsens syfte och problemformulering. För att minska 
risken för felaktiga tolkningar så presenterades uppsatsens syfte och tänkta intervjufrågor för 
respondenterna i förväg. 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig undersökningens insamlade data är. För att ta reda på 
datas reliabilitet kan undersökningen eller intervjuerna bli genomförda ytterligare en gång och 
med samma utfall som resultat visar det på hög reliabilitet. Det går även att undersöka samma 
fenomen men med olika forskare för att erhålla samma resultat och därmed även hög 
reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2003, s.28-29).  

För att minska risken för att uppsatsens empiri inte skulle bli tillräckligt tillförlitlig 
presenterades uppsatsens ämne, syfte och intervjufrågor för respondenterna några dagar innan 
intervjutillfället. Detta ämnade författarna genomföra på grund av att skapa en så tillförlitlig 
data som möjligt. I detta fall har författarna ämnat öka reliabiliteten genom att tydliggöra 
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uppsatsens ämne för respondenterna i förhand. Dock kan författarna endast dra generella 
slutsatser då ingen större kvantitativ undersökning blivit genomförd. Författarna kan heller 
inte avgöra reliabiliteten vid en ytterligare undersökning. 

2.5 Abduktion  
 
Abduktion är en metod som kan används vid fallstudiebaserade undersökningar. Metoden blir 
använd för att tolka fall utifrån hypotetiskt övergripande mönster som ska kunna förklara det 
aktuella fallet. Tolkningen ska sedan bli stärkt med hjälp av nya iakttagelser. Abduktion 
innebär att teorin och empirin blir utvecklad under processens gång och uppsatsens delar 
behöver inte vara helt fastställd före den andra (Alvesson & Sköldberg 2008, s.55). 
Författarna har teorier som grund för uppsatsen och under processens gång tillkommer fler 
teorier som en viktig del av uppsatsen. 
 
Inom abduktion finns komponenter av både deduktion och induktion dock ska inte metoden 
ses som en blandning av dem. Induktion betyder att empiri har blivit insamlat först och utifrån 
den skapat en passande teori som ska förklara empirin. Deduktion innebär att teori först blir 
vald och därefter sker inhämtning av empiri för att hitta stöd och förklaring till teorin. 
Abduktion utgår från empiriska fakta så som den induktiva metoden men avvisar inte 
teoretiska framföranden och kan på så sätt lika deduktiv metod allt mer (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s.55-56). Författarna ansåg det svårt att fastställa vilken typ av metod som 
passade bra för uppsatsen och därför blev abduktivt synsätt valt. Den ger möjlighet för 
flexibilitet och öppnar för förändring under undersökningens gång.  

2.6 Tillvägagångssätt 

2.6.1 Datainsamling 
 
Primär data kommer har insamlats genom semistrukturerade intervjuer. Det största mängd 
sekundära data har samlats in genom relevant litteratur. Författarna har även tagit del av 
vetenskapliga artiklar hämtade från bland annat databaserna Libris, JSTORE och 
EBSCOhost. Primär källa hänvisar till de material som är skrivna av de personer som har 
vittnat till eventet eller händelsen de beskriver. Sekundär källa är de källor som författaren 
inte personligen har upplevt och bör därför kritiskt bli granskade (May 1997, s.161). 

2.6.2 Urval 
 
Urvalet av undersökningspersoner är en viktig del av uppsatsens process (Holme & Solvang 
1997, s.101) och författarna valde att lägga ned mycket tid på att hitta relevanta respondenter 
för uppsatsen. Urvalet av respondenter bör inte ske slumpmässigt eller tillfälligt utan bör 
göras systematiskt och med kriterier som har teoretisk grund i sig (Holme & Solvang 1997, 
s.101). Författarna valde respondenter efter att förarbetet för uppsatsen var klart och ett 
problem och syfte var fastställt.  
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Det är viktigt att välja respondenter som antas inneha god kunskap om de företeelser som blir 
undersökta (Holme & Solvang 1997, s.102) och författarna var noga med att få tag i personer 
som tordes kunna besvara våra frågeställningar. 
 
Efter att författarna sökt efter lämpliga respondenter tog de en förstahandskontakt med dessa 
via e-post. På företagens hemsida var det enkelt att hitta kontaktinformation med e-
postadress. Vidare kom författarna överens med de tilltänkta respondenterna som svarat hur 
intervjun skulle ske, var den skulle ske samt tid och datum för intervjun. 

2.6.3 Intervjuer  
 
Författarna började med att ta kontakt med tilltänkta företag via e-post där författarna 
presenterade var de kom ifrån för högskola, att de skrev kandidat-uppsats samt uppsatsens 
syfte och varför författarna valde att kontakta just det företaget. I vissa fall fick inte 
författarna något svar då prövade de att skicka ett e-post ytterligare en gång eller så ringdes 
företaget upp vilket gav bra resultat.  
 
Intervju med Johan Skogh och Niclaes Wijk 
Författarna kontaktade företaget Sport Design Sweden och kom i kontakt via e-post med Elin 
Sandström som är projektansvarig och säljare på företaget. Efter en kortare e-
postkonversation blev en tid inbokad för intervju på deras kontor vid Slussen den 21 april 
2015. Sandström meddelade att Niclaes Wijk som är grundare av företaget skulle närvara vid 
intervjutillfället. Inför intervjun skickade författarna det tänkta intervjumaterialet samt 
uppsatsens syfte till respondenterna. Detta för att respondenterna skulle få en inblick och 
förförståelse för uppsatsens ämne och problem.  
 
Innan intervjun ägde rum meddelades författarna att Sandström inte kunde medverka vid 
intervjutillfället och istället skulle Johan Skogh medverka. Skogh är även en av grundarna till 
Sport Design Sweden och kunde presentera användbart och tillförlitligt material. Vid 
intervjutillfället frågade författarna respondenterna om det var möjligt att spela in intervjun, 
vilket respondenterna godkände.  
 
Efter intervjutillfället blev materialet transkriberat från ljudfilen för att underlätta uppsatsens 
empiri-och analysarbete.  
  
Intervju med Kristina Persson 
Efter att författarna tittade på Sport Design Swedens hemsida såg de att de tillverkade orts-
kollektioner för en butik i Åhus. Författarna Googlade fram vilket företag det rörde sig om 
och kontaktade butiksansvariga och även ägaren Kristina Persson på PP&Co. Författarna 
kontaktade Persson via e-post och beskrev vad uppsatsen handlar om samt om Persson var 
intresserad av att delta i en intervju. Persson var positiv till att medverka och föredrog att göra 
detta via telefon eftersom hon befann sig i Åhus och författarna i Stockholm. Persson uppgav 
ett tillfälle då författarna kunde ringa och ställa frågor.   
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Intervjun spelades in efter Perssons godkännande och efter intervjun blev materialet 
transkriberat för att passa in i empiriavsnittet. Intervjuguiden för Persson återfinns som bilaga 
i uppsatsen.  
 
 
Intervju med Ellen Ehrensky 
En av författarna har spenderat mycket tid på Utö och kände på så sätt till försäljningen av 
destinationskopplade kläder i Hamnmagasinet på Utö. Författarna kontaktade butiksansvarig 
Ellen Ehrensky via telefon och berättade om uppsatsen och frågade om möjlighet för intervju. 
Ehrensky var positiv till en intervju och därefter e-postades de tänkta intervjufrågorna för att 
förbereda respondenten. Efter ytterligare telefonkontakt blev ett intervjutillfälle fastställt den 
27 april 2015 på ett café i Sickla Köpkvarter. Detta eftersom det inte var säsong för 
Hamnmagasinet och Ehrensky befann hon sig i Stockholm.  
 
Innan intervjun startade kontrollerade författarna om möjlighet fanns att få spela in intervjun 
vilket blev godkänt av Ehrensky. Efter intervjun blev intervjumaterialet transkriberat och 
anpassat till uppsatsens empiri-och analysavsnitt.   
 
Intervju med Nicki Jaeghammer  
Efter genomförd intervju med Sport Design Sweden så fick författarna tips om Destination 
Gotlands försäljning av destinationskopplade kläder. Författarna e-postade Destination 
Gotlands informations-avdelning och fick svar av Emil Borg som arbetar som produktchef för 
fartygens butiker ombord. Efter en kortare e-postkonversation, där författarna beskrev 
uppsatsens ämne och syfte, bestämde sig respondenten och författarna att de skulle genomföra 
en telefonintervju då Borg är stationerad i Visby och författarna i Stockholm. Datum för 
intervjutillfälle bestämdes för den 28 april 2015 och dagen innan intervjutillfället e-postade 
författarna de tänkta intervjufrågorna till Borg. Borg meddelade då att han var tvungen att 
ställa in telefonintervjun. Borg tipsade författarna om att kontakta Nicki Jaeghammer som är 
ombordservicechef för Destination Gotlands fartyg. Författarna kontaktade då henne via e-
post och Jaeghammer meddelade att hon var positiv till intervju. Det bokades in en 
telefonintervju den 6 maj 2015 eftersom även hon är stationerad i Visby. Författarna skickade 
de tänkta intervjufrågorna till Jaeghammer via e-post dagen innan intervjutillfället för att 
förbereda respondenten.  
 
Innan intervjun godkände Jaeghammer att författarna menade att spela in intervjun. Efter 
intervjun blev materialet transkriberat för att passa in i uppsatsens empiri-och analysavsnitt. 
Vidare kan intervjuguiden återfinnas i uppsatsens avsnitt för bilagor.  
 
Intervju med Anna Barkevall 
Efter sökningar via internet såg författarna att Böda Sand på Öland hade försäljning av 
destinationskopplade kläder. Författarna skickade e-post till informations-avdelningen på 
Böda Sands camping och fick därefter kontakt med Anna Barkevall som är VD för företaget. 
Efter att ha presenterat uppsatsens ämne svarade Barkevall att intervju via e-post fungerade 
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bäst för henne då förberedelserna för kommande säsong tog upp mycket av hennes tid. 
Barkevall kontaktades den 5 maj 2015 och svarade 6 maj 2015.  
 
En lättare transkribering genomfördes därefter för att passa in i uppsatsens empiri-och 
analysavsnitt. Intervjuguiden återfinns i uppsatsens avsnitt för bilagor.  
 

2.7 Analysmetod 
 
Den information som har blivit insamlad utgör uppsatsens obearbetade information, även 
kallad rådata till dess att den blir bearbetad och kan på så sätt bli analyserad. Redan vid 
insamling av information bör författarna inneha en uppfattning om hur analysen ska bli 
genomförd. Den insamlade informationen är beroende och formas av frågeställningarna och 
metoden som blivit vald (Holme & Solvang 1997, s.196).  
 
Författarna har i denna uppsats samlat in empiri med hjälp av olika typer av intervjuer. 
Empirin kommer bli analyserad och bli ställd mot uppsatsens teorier. För att skapa en tydlig 
analys har författarna valt att använda sig av så kallad kodning. Analysdelen kommer bli 
indelad i avsnitt där teorierna analyseras med den insamlade empirin samt en återkopplande 
analys mot den tidigare forskningen som är knuten till analysen. 
 
Det kan vara svårt att koda öppna frågor som mycket av författarnas intervjufrågor blivit 
utformade som. Det kan då vara bra att kategorisera den insamlade empirin för en analys 
vilket författarna ämnat genomföra (Holme & Solvang 1997, s.196). 
 
Metoden för uppsatsen har varit att utgå ifrån ett abduktivt angreppsätt för att även i efterhand 
kunna finna passande teorier till den insamlade empirin. Det som sker i analysmetoden liknar 
dock mer en deduktiv metod då författarna vill skapa koder och kategorier utifrån uppsatsens 
teorier vilket enligt Aspers (2011, s.169) är en typ av deduktiv analysmetod.  
 

2.8 Etiskt förhållningsätt 
 

”Etik uppfattas som ett mer eller mindre systematiskt medvetandegörande och bearbetande 
av de principer, värden och normer som ingår i moralen. Etik är moralens teori, värden och 

normer som aktualiseras i en konkret situation och som påverkar konkreta handlingar” 
(Holme & Solvang 1997, s.331). 

 
Författarna ämnade att under uppsatsprocessen medvetet använda ett etiskt förhållningssätt 
och kritiskt granska erhållen fakta och information.  
 
Författarna skickade i ett tidigt skede under uppsatsprocessen uppsatsens syfte och några 
tilltänkta frågor till de valda respondenterna. Detta för att klargöra för respondenterna att de 
skulle delta i en kvalitativ undersökning. Författarna ämnade även förbereda de tänkta 
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respondenterna för kommande intervju och informera om att uppsatsen skulle bli en offentlig 
handling efter godkännande. Vid de tillfällen som författarna träffade respondenterna 
tillfrågades dem om lov för inspelning av intervjun. Författarna poängterade då att 
inspelningen endast var i transkriberingssyfte.   
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3. Teoretisk referensram  
 
Under teoridelen kommer tre teorier bli presenterat, Marketing mix, Circuit of culture samt A 
model of destination branding with hypothesized paths. En teoretisk syntes kommer att bli 
presenterad i den avslutande delen av kapitlet där författarna avser sammanfatta och 
förtydliga de presenterade teorierna för att beskriva hur de används för att stärka uppsatsens 
syfte. Författarna kommer även att presentera tidigare forskning som berör uppsatsens ämne 
och problem. 

3.1 The Marketing Mix  
 
The Marketing Mix består av komponenter som fastställer de behov som finns för att en 
destination ska generera vinst och besökare. Komponenterna består av en 8P-modell som 
inkluderar: 
 

·      Place (Plats) 
Är den plats där destinationen finns och är grundläggande för att kunna generera en 
konsumtion av turismprodukten (Weaver & Lawton, 2010, s.197).  

·      People (Personer) 
I The Marketing Mix så har personer tre roller, dessa är: service personalen, turisterna 
och lokalbefolkningen. De tre olika aspekterna har olika roller för en destination och 
innebär en viktig del i hur destinationen blir uppfattad för besökare på destinationen. 
Detta har att göra med attityder, bemötande, kultur m.m. (Weaver & Lawton, 2010, 
s.198). 

·      Packaging (Paketering,förpackning) 
Paketering innebär att två eller flera element på en destination blir sammansatt som en 
produkt. Detta kan vara erbjudande av paketresor med både boende och mat eller 
guidade turer där transport, mat och aktiviteter ingår (Weaver & Lawton, 2010,. 
s.200-201). 

·      Product (Produkt) 
Denna komponent innefattar de tillgängliga varorna och tjänster som finns på 
destinationen samt kvalitet, garanti och återförsäljning på dessa. En destination kan 
erbjuda en eller flera olika tjänster men det är kvalitén och garantin på det som blir 
sålt som är det viktiga (Weaver & Lawton, 2010,. s.197-198). 

·      Price (Pris) 
Överkomliga priser har en viktig roll för att locka besökare till en destination. Hotell, 
flygbolag och besöksattraktioner reducerar ofta sina priser för att locka besökare så att 
en önskvärd beläggningsnivå uppnås. Att reducera pris för kraftigt är inte heller bra 
då det kan bli uppfattat som ”för billigt” och konsumenter kan anta att kvalitén är 
svag. Permanenta och temporära rabatter är ofta använda för att locka specifika 
målgrupper som till exempel barnfamiljer under skollov (Weaver & Lawton, 2010,. 
s.199-200). 
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·      Programming (Programmering) 
Programmering är liknade paketering i form av indelat av olika aktiviteter i ett 
erbjudande. På detta sätt kan destinationer eller resebyråer ta fram program för 
konsumenterna som de ska följa under en resa så att de får uppleva destinationen eller 
aktiviteten på ett effektivt och varierande sätt. Programmering använder ofta företag 
för att locka större grupper eller företag (Weaver & Lawton, 2010,. s.201).  
Partnership (Partnerskap, samarbeten) 
Genom samarbete med andra företag kan ömsesidiga fördelar uppfyllas och nya 
marknader, produktutveckling och inkomstkällor blir skapade. Genom att produkten 
blir utvecklad och expanderar kan också konsumenternas behov bli uppfyllt och nya 
konsumenter kan också gå att finna (Weaver & Lawton, 2010,. s.205). 

·      Promotion (främjande) 
Denna komponent syftar till att öka efterfrågan på den produkt företaget vill sälja, 
detta blir utfört genom att förmedla en positiv bild av varumärket genom olika 
kampanjer. Dessa kampanjer kan vara reklamkampanjer, olika prisreduceringar m.m. 
Kampanjer riktar sig ofta till olika marknadssegment som företaget vill locka. Denna 
komponent innefattar även tre stycken underkomponenter som är viktiga för att nå en 
god marknadsföring, dessa tre är publicity, merchandising och advertising (Weaver & 
Lawton, 2010,. s.201). 
 

1.     Publicity 
Publicitet inträffar i samband med press-släpp och är ofta en relativt 
förmånlig väg att främja sitt varumärke. Dock bör det finnas en tanke bakom 
press-släpp och de som har hand om det bör vara varse att den feedback som 
kan komma är beroende av var publiciteten hamnar, om den hamnar fel kan 
det ge varumärket en dålig image (Weaver & Lawton, 2010, s.201). 
 

2.     Merchandising 
Merchandising är ett effektivt PR-redskap som involverar försäljningen av 
produkter som blir associerade med ett specifikt företag eller destination. 
Detta inkluderar även kläder och artiklar med företaget eller destinationens 
logga. Det finns flera fördelar med en välformulerad merchandising-strategi 
bland annat så genererar det en direkt inkomst och är på många platser en 
viktig inkomstkälla. De blir köpta som ofta som souvenirer och blir framställt 
som status-symboler när konsumenter eller besökare har återvänt till sin 
hemort. En annan fördel med merchandising, speciellt kläder med logga, är 
att de ofta blir använda upprepande vilket gör att de blir ett slags ”vandrande 
reklampelare” (Weaver & Lawton, 2010,. s.202).  
 

3.     Advertising 
Detta är den vanligaste formen av att främja ett varumärke. Detta kan komma 
att genomföras på olika sätt och i olika medier som tidningar, internet och 
reklamskyltar (Weaver & Lawton, 2010,. s.202-203).  
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3.2 The Circuit of Culture  
 
The circuit of culture är ett ramverk som består av olika boxar som representerar olika 
moment i en cykel från produktion till konsumtion. Dessa moment är beroende av varandra 
och ur ett producent-perspektiv gäller det att förstå att varje del i cykeln behöver 
uppmärksamhet för att produkten ska uppnå maximal kompetens, publicitet och förståelse. I 
figuren nedan startar produktionen från ett privat koncept till publika representationer som 
kan ses i form av reklam (Sellby, 2004, s.117).  
 
Vidare i cykeln så läses de publika representationerna av genom Texter och texterna blir 
tolkade på olika sätt beroende på vem som läser av dem. Texter är en form av avkodning av 
olika mediala och sociala meddelanden som varierar beroende på platser och kontexter 
(Sellby, 2004, s.117-118).  
 
Avkodningen och tolkningen av texterna leder därefter till konsumtion av produkten som går 
från en abstrakt publik form till en mer konkret form av konsumtion. I cykelns slutskede så 
har avkodningen, tolkningen och konsumtionen av produkten gett ett intryck i olika sociala 
relationer och levande kulturer (Sellby, 2004, s.117).  
 
Produkten i sig blir konsumerad av individer så blir den ett konkret fenomen som blir tolkat 
av olika sociala grupper i samhället. Konsumenter går att finna i form av turister på en plats 
som läser av en produkt som sedan konsumerar produkten i en konkret subjektiv form som 
leder till olika upplevelser som syns i olika sociala sammanhang (Sellby, 2004, s. 122). 

3.2.1 Figur 1. The circuit of culture model. (Sellby, 2004) 
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3.3 A model of destination branding with hypothesized paths. 
 
Varumärkesassociationer influerar konsumentens utvärderingar gentemot varumärket och val 
av varumärke. Varumärkes associationer kan klassificeras inom tre grupper: attribut, fördelar 
och attityder. Attribut är de deskriptiva funktioner som karaktäriserar ett varumärke. Det är 
vad konsumenten anser vad varumärket är eller har att erbjuda och vad som involverar ett köp 
och konsumtion (Qu, Hyunjung Kim & Hyunjung Im, 2011, s. 467). Fördelarna som uppstår 
är det personliga värdet som konsumenter associerar med varumärkets attribut i form av 
funktionella, symboliska och erfarenhetstillägg. Med det menas vad konsumenter anser att 
varumärket kan göra för dem. Varumärkesattityd är konsumenters övergripande utvärdering 
av ett varumärke och ligger till grund för konsumenters beteende och varumärkesval (Qu, 
Hyunjung Kim & Hyunjung Im, 2011, s. 467). 
 
Övergripande image av en destination som blir influerat och påverkat av kognitiva och 
känslomässiga utvärderingar. Kognitiv utvärdering syftar till föreställningar och kunskap om 
ett objekt. Känslomässig utvärdering syftar till känslor angående ett objekt. Positiva kognitiva 
och känslomässiga komponenter som separata och oberoende varumärkesassociationer är 
positivt relaterat till den övergripande imagen för en destination (Qu, Hyunjung Kim & 
Hyunjung Im, 2011, s. 467). 
 
Positiv varumärkesimage går delvis att uppnå genom unikhet av varumärkesassociationer. En 
stark unik image skulle ge en positiv övergripande image för destinationen. Den övergripande 
imagen blir influerat även av turisters beteenden generellt och deras intentioner på att 
återbesöka destinationen eller rekommendera den till andra är två viktiga beteendemönster för 
en destinations image. En besökare med en positiv övergripande image och med en total bild 
av kognitiv, känslomässig och unik image är alltså mer benägen att återbesöka samt 
rekommendera destinationen i framtiden (Qu, Hyunjung Kim & Hyunjung Im, 2011, s. 468). 
Modellen består av fem delar som påverkar uppfattningen om en destinations image, dessa 
delar är: 
 
H1: Kognitiv image påverkar besökarnas övergripande bild av en destination positivt. 
 
H2: Känslomässig image påverkar besökarnas övergripande bild av en destination positivt. 
(s. 467) 
 
H3: Den unika imagen kommer att påverka besökarnas övergripande bild av destinationen 
positivt.  
 
H4: Besökares uppfattning om helhetsbilden av en destination kommer att förmedla 
sambanden mellan tre olika destinationsvarumärkesimage (kognitiv, känslomässig och unik 
bild) och besökarens avsikt att återbesöka destinationen. 
 
H5: Besökares uppfattning om helhetsbilden av en destination kommer förmedla sambanden 
mellan tre olika destinationsvarumärkesimage (kognitiv, känslomässig och unik image) och 
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H1	  
	  

H2	  
	  

H3

H4

H5

besökarens avsikt att rekommendera destinationen till andra. (Qu, Hyunjung Kim & 
Hyunjung Im, 2011, s. 468) 
 

3.3.1 Figur 2. A model of destination branding with hypothezised paths. (Qu, Hyunjung 
Kim & Hyunjung Im, 2011)   
 
 

 

 
 

 

 

  
 

3.4 Teoretisk syntes 
 
Teorierna har blivit valda för att ge stöd åt uppsatsens syfte och frågeställningar samt för att 
stärka den insamlade data och empirin.  
 
Teorin ”The Marketing Mix” har blivit vald då den ger en förståelse för hur merchandising 
påverkar en destinations image och på vilket sätt det är ett effektivt PR-redskap som ofta 
generar direkt inkomst till företag. Författarna har valt att fokusera på delen om 
merchandising i ”The Marketing Mix” då denna ger stöd inom ramen för uppsatsens ämne. 
Att företag använder sig av merchandising-produkter genererar även publicitet på andra 
plaster än på själva destinationen vilket möjliggör för gratis reklam som många får ta del av.  
En annan aspekt om merchandising är hur människor blir levande reklampelare och på så sätt 
ett slags ambassadörer som pratar gott om en specifik destination till andra.   
 
Teorin ”The circuit of culture” har blivit vald för att erhålla en förståelse för den 
konsumtionsprocess en produkt går igenom från det att den blir producerad och vidare blir 
tolkad, konsumerad och därefter påverkar olika grupper, kulturer och sociala relationer. 
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Eftersom författarna vill belysa hur destinationskopplade kläder påverkar en destinations 
image och hur företag erhåller vinst i försäljningen av dessa produkter, kommer denna teori 
bli tolkad utifrån dessa synvinklar. Teorin blir även använd för att skapa en förståelse för hur 
kulturer skapas och rekonstrueras i skapandet av nya produkter och hur människor uppfattar 
destinationskopplade kläder.  
 
Teorin ger författarna en uppfattning om hur produktionen av destinationskopplade kläder  
blir tolkade av olika personer samt hur människor använder dem för att visa att de tillhör en 
speciell grupp. Till exempel när en person bär en tröja med Utö-tryck på så får andra en 
uppfattning om att denna person gillar skärgården, båtliv och natur och att personen som bär 
denna tröja känner en tillhörighet med en grupp.  
 
Författarna har valt ”A model of destination branding with hypothesized paths” som en 
teoretisk modell för att förstå besökares beteende och känslor gentemot en destination. En 
destinations image blir påverkat av fler faktorer, såsom omgivningens uppfattningar, media, 
bilder, tidigare erfarenheter m.m. och genom en empirisk datainsamling och intervjuer vill 
författarna undersöka kopplingen mellan uppsatsens problem och dessa faktorer. Genom att 
se till dessa faktorer genereras en djupare förståelse till besökarens konsumtionsbeteende och 
därmed en förståelse för hur en god produktion och framställningen av den bör se ut. Genom 
att destinationer använder sig av merchandise och destinationskopplade kläder vill författarna 
få en förståelse för om det gynnar destinationen och hur konsumenter kan agera gentemot 
destinationskopplade kläder. Författarna har i avgränsningen valt att inte titta på fenomenet 
destinationskopplade kläder ur ett konsumentperspektiv men anser att denna modell ligger till 
grund för att klädföretag och återförsäljare kan skapa en förståelse för hur konsumenter kan 
uppleva merchandising och på så sätt få en uppfattning om konsumenternas beteenden.  
 

3.5 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning finns med i uppsatsen för att stödja de valda teorierna, och författarna 
kommer även att skriva varför artiklarna är valda och hur de kopplar till denna undersökning. 
Avsnittet kommer innefatta en sammanfattning av tre artiklar som har blivit hittade via 
litteratur samt sökningar via internet.  

3.5.1 ”Characteristics of Effective Tourism Promotion Slogans” 
 
Artikeln ”Characteristics of effective tourism promotion slogans” har författarna valt att 
sammanfatta då den poängterar vikten av att destinationer kan visa ett tydligt varumärke. 
Artikeln tar upp framgången med New Yorks slogan ”I love NY!” och hur den är lätt att 
komma ihåg och är en viktig del i marknadsföringen av destinationen New York. New Yorks 
logga har växt fram och är en tydlig symbol för hur slogans och loggor har en påverkan på en 
destinations image och författarna ämnar utveckla detta ytterligare i den kommande analys- 
och slutsatsdelen av uppsatsen.  
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Denna artikel av David B. Klenosky och Richard E. Gitelson (1988) handlar om en 
undersökning blev utförd av Pennsylvania University. Studien ämnar visa hur effektiv en 
slogan, varumärke eller logotyp kan vara för en destination. Resultatet av studien visade att 
New Yorks slogan ”I love NY!” hade mest kännedom hos respondenterna.  
 
Artikelförfattarna poängterar även att turistorganisationer varje år lägger ner stora pengar på 
reklam för deras destination till potentiella konsumenter och besökare. Artikelförfattarna 
menar att lite empiriska studier har gjorts angående vad som gör att en slogan eller ett märke 
som representerar en destination eller företag blir effektivt och vinstgivande. 
 
För att summera artikeln och resultatet av undersökningen skriver artikelförfattarna att 
slogans och märken spelar en viktig roll för en destination. De karaktäristiska för att en slogan 
ska bli ihågkommen är att den ska vara lätt att komma ihåg och att den summerar platsens 
image på ett tydligt sätt samt att den tilltalar rätt marknadssegment.     

3.5.2 ”The Influence of Logo Design on Country Image and Willingness to Visit: A 
Study of Country Logos for Tourism ” 
 
Denna artikel ämnar författarna att koppla till hur företag och organisationer motiverar hur de 
framställer de destinationskopplade kläderna de skapar. Efter att ha läst denna artikel har 
författarna fått en uppfattning om hur betydelsefullt det kan vara för en destination att ha en 
slagkraftig logga som till exempel kan sitta på ett klädesplagg. Att använda kläder som en 
marknadsföringsteknik bidrar till att människor kan koppla en destination med en människa 
som de uppskattar vilket således kan bidra till att de besöker platsen.  
 
I artikeln ”The influence of logo design on country image and willingness to visit: A study of 
country logos for tourism” skriver artikelförfattarna Suman Lee, Lulu Rodriguez och Sela Sar 
(2012) om designen av turismloggor och människors intentioner att besöka den 
marknadsförda destinationen. Författarna menar på att den snabba tillväxten av internationella 
turister runt om i världen motiverar marknadsförare att marknadsföra sin destination som den 
mest attraktiva besöksdestinationen. För att locka turister är destinationer ivriga att utveckla 
marknadsföringsstrategier och symboler som identifierar och främjar destinationens image. 
Artikelförfattarna har gjort en studie som ämnar undersöka hur image och anseenden om en 
destination påverkas av symboler och logotyper som skapas i marknadsföringen av en 
destination.  
 
Studien visade att människors värderingar om en destinations logga hade en markant 
påverkan på hur de uppfattade destinationens image som loggorna representerade. Positiva 
och känslomässiga reaktioner som uppmanade till exempel igenkänning, smak och känsel 
hade en mycket starkare effekt än de loggor som inte uppmanade till dessa känslor. Studien 
visade även att människors utvärdering av loggorna också hade påverkan på deras intentioner 
att besöka destinationen eller inte. Positiva och känslomässiga reaktioner gjorde att 
intentionerna att besöka destinationen blev starkare. Att bara se landets namn, i sin enkelhet, 
hade inte någon effekt på intentionerna att besöka destinationen.   
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3.5.3 Att göra varumärket levande? 
 
Detta kapitel i boken ”Entreprenörskap och varumärken” har författarna valt då den skapar en 
koppling till hur varumärken är förmedlade via individer och deras identiteter. Författarna 
kan, genom denna text, uppfatta en koppling till hur destinationskopplade kläder kan bli en 
viktig del i destinationers varumärke och image. I och med att personer har på sig dessa 
kläder blir de som ambassadörer och levande reklampelare för destinationen. Detta blir en del 
av deras identiteter och leder till naturliga samtalsämnen mellan människor som pratar gott 
om en destination (Winroth, 2013 s.143-145).  
 
I boken ”Entreprenörskap och varumärken” skriver Winroth om hur företag kan skapa 
attraktiva varumärken. Winroth menar att när det blir besvärligare för företag att utmärka sig 
genom unika produkter så spelar varumärket och förmågan att skapa en tilltalande image en 
avgörande faktor för välgång. Kunder tolkar olika produkter på olika sätt och hur de använder 
produkterna markerar individers egen identitet. Samtidigt har samhällets tekniska utveckling 
och marknadsföringstrend bidragit till att varumärken och företags image spelar allt mer 
större roll. I och med marknadsföring genom andra människor, Facebook, Instagram, Twitter 
och andra sociala medier sprids åsikter och tolkningar till allmänheten som i sin tur påverkar 
hur varumärken blir uppfattade (Winroth, 2013 s.143-145).  
 
På ett liknande sätt som individer kommunicerar sin identitet försöker företag och 
marknadsförare skapa och kommunicera en identitet hos ett varumärke. Precis som en person 
kan tillskrivas roller så kan även ett varumärke göra det. Som ett exempel på detta skriver 
Winroth om motorcykelmärket Harley Davidson. Harley Davidson har kommit bli uppfattat 
med en ”bad boy-image”. Detta med döskallemärken, svarta läderkläder samt tuffa kunder har 
bidragit till denna föreställning om märket. Ett annat exempel ger Winroth om 
kosmetikaföretaget Body Shop som, till motsats av Harley Davidsons image, istället bli 
uppfattat med en ”good girl-image”. Detta eftersom de understryker sin miljömedvetenhet och 
deras noggrannhet med att jobba med naturliga produkter. Body Shop är även noggranna med 
att visa hur de arbetar fram sina varor och att visa sitt seriösa ställningstagande till miljön. För 
att bli uppfattat som trovärdig i sin roll menar Winroth att varumärket behöver signalera 
denna roll till konsumenterna på ett sätt som är tillförlitligt (Winroth, 2013 s.146).  
 
I processen att förmedla ett varumärke och beskriva uppfattningen av den som en social 
process menar Winroth att andra personer spelar en viktig roll, då det är genom andra som 
uppfattningen om identiteter bekräftas. På liknande sätt som människor kommunicerar, och 
konstruerar, sin egen identitet genom exempelvis kläder kan även företag göra det genom att 
på olika sätt kommunicera fram vad de vill förmedla att varumärket ska representera 
(Winroth, 2013 s.147-148).  
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4. Empiri 

4.1 Intervjuer 
 
Författarna har kontaktat olika respondenter för tilltänkta intervjuer. Via e-post har 
butiksansvariga som har försäljning av merchandise-produkter och destinationskopplade 
kläder samt företag som tillverkar kläder för olika destinationer blivit kontaktade. De 
ansvariga för butiker och destinationer som författarna har kommit i kontakt med som 
kommer att bli presenterade i detta avsnitt är Åhus PP&Co, Hamnmagasinet på Utö, 
Destination Gotland och Böda Sand Camping. Författarna har även kontaktat klädföretag som 
tillverkar orts-kollektioner för både skid- och sommar-destinationer, internationellt och 
nationellt, och det företag som kommer bli presenterat är Sport Design Sweden.   
 
I detta avsnitt kommer de olika respondenterna att presenteras och deras svar kommer de 
olika respondenternas svar bli presenterade i en löpande text med rubriker som kopplar till de 
ställda frågorna. Frågorna utformades för att stödja och kunna besvara uppsatsens syfte och 
problem. I presentationen av intervjun med Sport Design Sweden kommer det vara 
annorlunda rubriker än de övriga på grund av de frågor som ställdes var olika. Detta eftersom 
Sport Design Sweden inte är en butik utan är en aktör som tillverkar kläder för företag och 
destinationer. Författarna har ämnat skriva om det mest relevanta och intressanta som 
respondenterna har svarat vilket har gjort att rubrikerna ser annorlunda ut i presentationen, 
detta för att tydliggöra vad som kommer bli presenterat från varje intervju och förtydliga de 
svar respondenterna gett. I uppsatsens bilagor erhålls de frågor som blivit ställda till 
respondenterna.  

4.1.1 Intervju Sport Design Sweden, Johan Skogh och Niclaes Wijk 
 
Sport Design Sweden är ett företag som tillverkar kläder för destinationer. Sedan slutet av 
2006 och början 2007 har de skapat destinationskopplade orts-kollektioner som säljs i butik 
på destinationen. Sport Design Sweden tillverkar även kläder för idrottsklubbar och bland 
deras kunder finns destinationer som Utö, Åhus, Zermatt i alperna och idrottsklubbar som 
Malmö FF och Westham United för att nämna några.  
 
Författarna visste sedan tidigare om att företaget fanns och tog i ett tidigt skede kontakt med 
dem för att få en intervju och kom i kontakt med Niclaes Wijk som är grundare och VD för 
företaget. Författarna och Nicleas Wijk bestämde datum för intervju där även Johan Skogh 
som även han är grundare och Creative director på företaget skulle medverka.  
 
Johan Skogh som är designer i grunden startade ett företag när han bodde i Funäsdalen i slutet 
på 80-talet. Han köpte ett tryckeri och hans idé var att sälja direkt till butiker och designa 
coola t-shirtar och tröjor som skulle kunna säljas i butik tillsammans med andra varumärken. 
Skogh ville skapa souvenirtröjor fast på en annan nivå på så sätt att butiken och orten skulle 
kunna stärka sitt varumärke. En gång om året besökte Skoghs kunder destinationer i den 
svenska fjällkedjan och intresset fanns redan då och han tog emot beställningar och tryckte 
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upp kläder som låg på lager, från profilklädsföretag. Intresset kring dessa produkter växte 
under åren, och Skoghs företag expanderade.  
 
Niclaes Wijk drev tidigare en sportbutik i Ramundberget i Funäsdalen och ägaren av 
skidanläggningen ville ha en klädkollektion med Ramundberget tryckt på för att på så sätt 
sälja till kunder som i sin tur skulle bli som ambassadörer för Ramundberget. De ansåg att om 
kunderna väljer att gå runt med en tröja där det står Ramundberget på blir det en slags reklam 
för orten och det är osannolikt att de skulle prata dåligt om orten, snarare tvärt om. Detta ville 
ägaren hellre satsa på än dyra reklamannonser eller kampanjer i till exempel tidningar då 
utfallet av kampanjen är svårt att mäta. Istället ville han satsa på kläder som ger direkt 
inkomst och reklam via kunderna som köper kläderna. Wijk märkte tidigt att det fanns en stor 
potential på denna marknad men hade svårt att hitta en firma som kunde erbjuda en hel 
kollektion av kläder för just Ramundberget. Det blev istället en tryckerifirma i Östersund som 
fick trycka upp redan utvalda hood-tröjor och t-shirtar för butiken, och det skapades en stor 
efterfrågan på produkterna.  
 
Under hösten 2006 och början på 2007 startade Skogh och Wijk ett samarbete med grund i 
Skoghs nystartade klädföretag som kom att bli Sport Design Sweden. De skapade starka 
första referenser från Norge och Sverige vilket gav dem en bra startgrop för framtida 
samarbeten. Så småningom ökade antal kundbeställningar och därmed volym så produktionen 
flyttades till Kina. Idag står Kina för 97 procent av all Sport Design Swedens produktion och 
tre procent trycks i Sverige för vissa snabba produktioner som måste ut till kund fort. 
Företaget består av 17 medarbetare och arbetar med bland annat 180 skidorter och 75 
elitidrottsklubbar i världen. Företaget arbetar mest mot utvalda butiker och inte orterna i sig. 
De arbetar endast med en kund på varje ort, både för att vara kunden trogen och för att skapa 
ett bra samarbete.  
 
Destinationskopplade kläder och dess betydelse 
 
Det som Sport Design Sweden har gjort är att paketera om den klassiska souvenirtröjan till 
något modernare och snyggare samt fokuserat mer på design. Deras produkter går att hitta i 
moderna modebutiker och blandas där med övriga varumärken. Vanliga modemärken går att 
hitta billigare på internet och tappar försäljning i butik. Detta händer inte med orts-
kollektionerna då de inte går att få tag på någon annanstans och är på så sätt inte heller 
beroende av säsong och blir en unik produkt.  
 
Skogh och Wijk menar att turister ofta är på bra humör när de är på semesterorter och vill 
köpa med sig en livsstilsprodukt som kan visa vem de är och var de har varit. En annan 
anledning är att turister vill köpa presenter till familj och vänner. Skogh och Wijk anser att en 
souvenirtröja kan visa var du har varit men orts-kollektionerna visar vilken typ av person man 
är och hur man vill framstå bland andra.  
 
Det går även att dra koppling till de sportklubbar som Sport Design Sweden arbetar med där 
det kan vara märkbart att många vill visa vilka klubbar de tillhör och håller på. Samma sak 
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går att se med de destinationskopplade kläderna, människor vill gärna berätta om vem man är. 
Många orts-kollektioner går att koppla till olika typer av människor och besökare. En tröja 
med Sandhamntryck kan visa på att personen tycker om skärgården och segling till skillnad 
mot en person som med en Riksgränsen-tröja är en extremskidåkare och visar det genom 
klädesplagget. Med kläder visar personer vem man är och vad man har för intressen. 
 
Skogh och Wijk har märkt att små orter som är profilerade ofta säljer mer kläder per besökare 
än vad till exempel en stor skidort i Alperna gör. De tror det har att göra med att kunderna är 
stolta över en specifik liten ort och vill gärna berätta om platsen för andra och blir då med 
destinationskopplade kläder på sig ambassadörer för den specifika orten. I och med dagens 
ökning av resande och besök av stora städer eller populära platser vill allt fler personer hitta 
mindre orter att lägga sina semesterpengar hos. Det blir skapat en slags stolthet hos dessa 
människor och med kläder kopplade direkt till orten kan ett band blir skapat mellan orten och 
besökaren även när personen inte befinner sig på platsen.  
 

”Det är kul att se en hel familj med Lidingötröjor uppe i Ramundberget i Funäsdalen” 
(Skogh 21/4-2015) 

 
Vissa butiker säljer orts-kollektionerna för ett lägre pris eftersom de ser marknadsvärdet i 
kläderna och vad det kan ge för orten och ägarna. Detta blir synligt mest hos de butiker som 
också äger något mer på en ort. Till exempel ett skidliftföretag som äger liftsystemet och en 
sportbutik eller en butik på en ö som också äger gästbåtshamnen med mycket besökare. 
Många ägare har märkt att värdet i sålda produkter ökar när personerna börjar prata gott om 
platsen och på så sätt bidrar med fler besökare. Det finns även de butiker som endast tänker på 
sina egna affärer och inte på vilken roll kläderna har hos destinationen. Sport Design Sweden 
kan alltså se två typer av kunder där den ena ser värdet av produkterna och vad det kan ge för 
destinationen samt den kunden som arbetar för att sälja så mycket som det går. 
 
Arbetsprocess och utveckling 
 
Idag har Sport Design Sweden sex anställda personer som designar trycken till olika företag 
och deras klädkollektioner. Det är viktigt för Sport Design Sweden att se till att deras kunder 
känner att de är delaktiga i processen att ta fram kollektioner. Många kunder har bra idéer och 
åsikter men Sport Design Sweden har efter alla år fått en bra uppfattning om vad som säljer 
bra och kan komma med verklighetsbaserade förslag till kunden. Skogh och Wijk uppfattar 
det som att de stora kunderna i Alperna är snabbare på att komma fram med en design och 
utseende än små orter i till exempel Sverige som är noga med hur loggorna ska se ut. Det kan 
ses som en koppling till ortens storlek och personlighet som spelar stor roll för hur 
butiksägare väljer ut en kollektion. Sport Design Sweden gör mycket själva men alltid i direkt 
samarbete med kunden. Produktionsprocessen är noggrann och blir alltid utfört efter 
kundbeställning utan några färdiga grundprodukter. På så sätt går det att göra så pass unika 
produkter att det känns eget och speciellt för kunderna. Sport Design Sweden ser sig i och 
med det som ett varumärke med säsongsbaserad säljperiod mot butik. 
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Skogh och Wijk tycker det är viktigt med stora och tydliga avsändare på plaggen för att 
differentiera produkten från redan befintliga och liknande produkter. De tipsar ofta sina 
kunder om att förmedla ett tydligt budskap och breda kollektioner till butikerna för att 
tillfredsställa så många kundsegment som möjligt. Det kan vara svårt att hitta en design som 
många tycker om men då är det bra att bredda kollektionen så den passar fler målgrupper.  
 

”Nu får man ut folk som kan bära detta varumärke och är ute och pratar om orten som en 
ambassadör.”(Wijk 21/4-2015) 

 
 
Idag säljer Sport Design Sweden cirka 200 000 hoodie-tröjor per år och det är den starkaste 
produkten för dem. Säljer de 1000 stycken hoodie-tröjor kan det jämföras med 500 sålda t-
shirtar till en butik. Hoodie-tröjan är inte lika stark längre hos andra mer kända och etablerade 
varumärken men produktionen ökar hos Sport Design Sweden och detta tror Skogh och Wijk 
beror på värdet av den destinationskopplade tröjan och dess användningsområden.   
 
Framtiden 
 
Skogh och Wijk ser positivt på Sport Design Swedens framtid med stor potential att växa när 
rätt kund kan bli hittad på nya områden och orter. De tror starkt på att skapa samarbeten i 
olika Stockholmsorter som Lidingö och Saltsjöbaden som exempel vilka idag säljer bra av 
sina produkter från Sport Design Sweden. 
 
Eftersom Sport Design Sweden är ganska ensamma på marknaden idag finns det möjligheter 
till att utveckla företaget mer och samarbeta med fler delar av världen. Idag säljer Sport 
Design Sweden sina produkter till cirka 25 procent av alla skidorter i Alperna med stora 
utvecklingsmöjligheter med nya produkter och nya kundsamarbeten. Det finns även en stor 
potential att fortsätta samarbeta och skapa supporterprodukter med fler idrottsklubbar i 
världen utöver de 75 klubbar såsom Atletico Madrid, Tottenham och Westham United som de 
arbetar med idag.  
 
Sport Design Sweden har även inlett ett samarbete med en turistbyrå i Hamburg som vill sälja 
en egen Hamburgkollektion. Skogh och Wijk tycker det ska bli spännande att se om det så 
kallade ”varumärkestänket” fungerar i en turistbutik då det redan finns rena souvenirbutiker. 
Kommer kunderna vara stolta Hamburgbor eller turister? Det kommer att ske en uppföljning 
av detta samarbete för att se möjligheten att komma in på en ny marknad i större städer.  

4.1.2 Intervju Kristina Persson, Åhus 
 
Åhus PP&Co 
 
PP&Co är en liten butik i Åhus som har öppet året runt. Butiken drivs idag av Kristina 
Persson och de säljer allt möjligt men framförallt kläder från olika märken och deras egna 
Åhus-kläder med Åhus-tryck på. Kristina är modeintresserad och hon kände att det fanns ett 
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behov av en liten klädesbutik med Åhus-kopplade varor i staden. Under sommaren är 
butikens öppettider längre eftersom att det samlas fler folk i Åhus under denna period. Under 
sommar säsongen säljs även fler destinationskopplade Åhus-kläder. 
 
Destinationskopplade kläders påverkan på destinationen 
 
Kristina anser att hon har svårt att se om de destinationskopplade kläderna har någon speciell 
påverkan på Åhus som destination och om de genererar god inkomst vill hon inte svara på, 
men att under sommarsäsongen så ökar försäljning av destinationskopplade kläder markant. 
Kristina anser heller inte att destinationskopplade produkterna bidrar till något ökat turistflöde 
men hon anser dock att kläderna ger bra reklam för destinationen.  I övrigt så ser Kristina att 
det är mest barnfamiljer som köper destinationskopplade kläder i butiken och att det främst är 
hoodies som människor köper. 
 
Butikens roll på destinationen 
 
Kristina anser att PP&Co har en viktig roll för destinationen och antalet kunder ökar under 
sommarhalvåret. Vidare så anser Kristina att det är viktigt att destinationer har kläder som är 
kopplade till destination till försäljning eftersom människor tycker det är kul att visa var de 
kommer ifrån. I övrigt så anser Kristina att hon inte har någon speciell påverkan på 
turistflödet till Åhus i och med hennes butik. I framtiden så skulle Kristina vilja göra butiken 
större men just nu är det inget hon letar efter.  

4.1.3 Intervju Ellen Ehrensky, butiksansvarig, Hamnmagasinet Utö  
 
Hamnmagasinet Utö 
 
Hamnmagasinet är en butik på Utö i Stockholms skärgård som säljer kläder och inredning. 
Butiken ägs av Utö Värdshus AB som också erbjuder restauranger, boende och äger även öns 
gästhamn där det finns café och cykeluthyrning. Hamnmagasinet är en gammal saltbod från 
1700-talet som är inredd till en butik. 1990 blev Hamnmagasinet öppnat av de förra ägarna 
och blev driven av dem fram till 2012 då deras företag blev uppköpt av Utö Värdshus AB. 
Ellen Ehrensky är butiksansvarig för Hamnmagasinet och har arbetat i butiken i flera år.  
 
Destinationskopplade kläder och försäljning  
 
De tidigare ägarna av Utö Gästhamn och Hamnmagasinet var väldigt engagerade i turismen 
på ön. För 25 år sedan tog Hamnmagasinet in tavlor som var målade för Utö med tre typiska 
Utö-motiv, som sålde väldigt bra. Det uppstod ett stort intresse kring detta och det fanns 
endast i en limiterad utgåva. När ägarna märkte att det gick bra och var populärt hos kunderna 
testade de att sälja lite olika souvenirer med allt från kylväskor till brickor alla med Utömotiv 
på. De kände att det skulle fungera bra på ön och ville hela tiden utveckla utbudet. 
Hamnmagasinet testade sedan att sälja kläder med Utö-tryck på som ett företag hjälpte dem 
att ta fram. Det var då bara en hoodie-tröja i unisexstorlek med ett stort Utö-tryck på som de 
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började med att sälja. Den var slut på ett par veckor och köptes mest av sommargäster som är 
ute på Utö under hela sommaren.  
 
Ägarna var kunniga och förstod att dessa produkter skulle fortsätta att sälja bra. Det var bra 
marginaler på produkterna och de kunde tjäna bra och ville därför utveckla detta ytterligare. 
Efter några säsonger kom Hamnmagasinet i kontakt med Sport Design Sweden som kunde 
erbjuda en genuin klädkollektion för Utö och Hamnmagasinet. Sport Design Sweden skapade 
en liten kollektion med unisexkläder. Utö blev en av de första sommarorterna som Sport 
Design Sweden arbetade tillsammans med. 
 
När Ehrensky började arbeta på Hamnmagasinet kände hon och en kollega att Utökläderna 
skulle behöva bli utökade och de ville ha dam- och barnstorlekar. Utöver hoodie-tröjorna så 
köpte de under senare säsonger in t-shirts och mössor, strandväskor, kuddar och mer där till.  
 
Försäljningen av Utöprodukterna har alltid sålt bra men de senaste åren har en mättnad blivit 
uppfattad. Det kommer inte fungera att öka kollektionen och mängden hur länge som helst för 
då kan intresset försvinna. Ehrensky vill hellre skapa en känsla av limitet och exklusivitet för 
att behålla den stora efterfrågan som finns än idag. 
 
Ehrensky prövade att byta ut loggan mot ett nytt märke under ett år och det var intressant att 
se kundernas reaktioner. Vissa återkommande kunder blev irriterade över förändringen och 
andra tyckte istället att det var kul med något nytt. De som hade mest åsikter var de trogna 
kunderna som är sommargäster på ön.  
 
Kunden 
 
Det finns många olika kunder hos Hamnmagasinet som köper Utö-kläder men i grund och 
botten är det kunder som söker efter bekräftelse och vill visa upp var man har varit. Många 
vill visa upp sin favoritplats och gör det med hjälp av kläderna. Det finns även de trogna 
sommargästerna som spenderar sin sommar på Utö som varje år köper något från 
Utökollektionen. Båtgästerna som kommer till gästhamnen är även en viktig kund som 
besöker Utö gång på gång och i och med det känner de någon slags tillhörighet och 
bekräftelse när de kan köpa kläder direkt kopplade med Utö. Många köper för att de har en 
anknytning till ön på något sätt, en känsla eller en vilja. Ingen köper en Utöprodukt om man 
ogillar ön. Produkterna blir köpta för att sluta en cirkel av vistelsen och ta med sig ett minne, 
som en slags souvenir. Ehrensky har uppfattat en typ av stolthet hos personer som bär 
kläderna. 
 
”Folk köper inte en Utötröja för att den är skön utan för att det står Utö på den” (Ehrensky 

27/4-2015) 
 
Det är många amerikaner som köper kläderna när de är på besök. En sommar förankrade ett 
kryssningsfartyg till utanför Utö med amerikaner som kom i land. De ville gärna köpa 
kläderna det stod Utö på. Ehrensky har märkt att det är ofta personer som kommer långväga 
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som köper mest. Det är även vanligt att tyskar och finnar köper med sig något men de likar 
mer svenskarna i köpbeteende och är mer småskaliga i sina köp. 
Vissa år har kollektionen sålt slut ganska fort och detta har skapat en efterfrågan under året 
efter hos de återkommande besökarna. Eftersom kollektionen blir skapade specifikt för ett år 
och kommer endast i leverans en gång så uppstår efterfrågan automatiskt på så sätt. 
 

”Förändringen av kollektionen har gynnat Hamnmagasinet och har skapat en nyfikenhet 
kring varumärket” (Ehrensky 27/4-2015) 

 
Destinationskopplade kläder och dess betydelse för destinationen 
 
Att marknadsföra kläderna och produkterna tycker Ellen att de har varit dåliga på. Dock har 
vissa av Utös restaurangers personal arbetat i kläderna som säljs och en efterfråga har blivit 
uppmärksammat och kunderna hänvisas då till Hamnmagasinet. Det uppstår en slags 
automatisk marknadsföring i och med att människor gärna går runt i kläderna eller med en 
väska där det står Utö på. Många kommer in i butiken och frågar efter kläderna eftersom de 
har sett någon ha på sig den under vistelsen på ön. Det blir ofta uppmärksammat av att 
sommargäster gärna klär sig i Utökollektionen tidigt på säsongen och helst med det 
nyinkomna. Många vill gärna att hela familjen ska få ha något från Utö-kollektionen. Det 
finns även kuddar med Utöloggan i hamncaféet och i hotellstugorna hos Utö Värdshus. Ellen 
menar att Utöloggan är nog mer marknadsförd än vad man kan tro men det är svårt att mäta 
på något sätt. Orten blir marknadsförd med hjälp av personerna som bär kläderna och loggan 
förknippas med orten. Loggan passar bra in för öns image med den marina stilen med 
sjömärken och koordinaterna för Utö. Loggan är ganska enkel och praktisk eftersom Utö är 
ett kort namn. 
 
Ellen tror också att genom att se Utöloggan blir det en påminnelse för dem som redan känner 
till ön och kanske en nyfikenhet för dem som inte gör det. Kläderna är avvikande och är inte 
alltid något som är igenkännande vilket skapar uppmärksamhet och nyfikenhet hos andra. Det 
är fascinerande att se någon i till exempel en Utömössa i ett helt annat sammanhang och en 
annan miljö, till och med i ett annat land där personer undrar vad Utö är eller står för och det 
skapas ett slags ”word of mouth”. Många utländska kunder köper som sagt med sig kläder 
och produkter hem till sitt land och bär dem själva eller ger bort dem. Detta skapar i sig ett 
fint minne för besökaren och ett eller flera goda ord om Utö.  
 
Att bli sedd utomlands har inte varit något Ehrensky planerat men i våras blev 
Hamnmagasinet besökt av en journalist från Wall Street Journal. Journalisten frågade 
specifikt efter pikétröjorna och berättade att de skulle skriva en artikel om Utö. Detta menar 
Ehrensky är kul då designen har spridit sig samt att en så liten destination som utö får chans 
att synas i en av USAs stora tidningar. 
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Den ”klassiska” loggan syns här på den vita pikétröjan (bild från Sport Design Swedens hemsida 
2015). 
 

Ehrensky tycker att det är svårt att mäta om produkterna påverkar turismflödet till Utö. 
Hamnmagasinet säljer destinationen genom kläderna och tjänar pengar på det. Det kommer 
vara svårt att någon gång kunna marknadsföra kollektionen så bra att människor kommer till 
Utö för att endast köpa dessa produkter. Det är oftast de som bor eller har sommarställe på 
Utö som är dem som kommer just för Utökollektionen och vill köpa den. Utökollektionen har 
i sig dragit en del kunder in i butiken under åren eftersom de har fått reda på att de säljs där. 
Det har även blivit tydligt att varumärket har erhållits gratis reklam i och med Utö och 
känslan som personer kopplar med ön.  
 
”Kläderna säljer en destination och är ett varumärke i sig. Vi säljer Utö som varumärke och 

vad Utö innebär med alla idéer och känslor kopplade till ön.”(Ehrensky 27/4-2015) 
 
Hamnmagasinet är en del av ett stort företag där det gynnar att få besökaren att besöka 
hamnen eller kanske restaurangen. Det skapar en helhetsupplevelse och därför kan 
Utökläderna vara en del av något större.  
 
Vikten av destinationskopplade kläder på destinationer 
 
Ehrensky menar att det är viktigt för rätt destination att sälja destinationskopplade kläder. Det 
är alltid en samhörighet med orten som är viktig att skapa och finns det ingen turism på orten 
kan det vara svårt att sälja orts-kläder. Ehrensky tycker det är jätteviktigt för stora orter att ha 
kollektioner och sälja dem på rätt sätt och det bör finnas en samhörighet med vad det står för. 
Mycket handlar om att bygga ett varumärke för att också kunna tjäna penar på det. 
Hamnmagasinet kan tjäna bra på Utökollektionen i och med att de har ett så pass tydligt 
varumärke. På en liten ort som kanske inte har något specifikt att erbjuda blir det dock 
svårare, men det går. Det är viktigt att tänka på att kunderna som köper kläderna kan bli 
referenser för orten. Alla orter som vill marknadsföra sig på något sätt så är orts-kläder 
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viktigt, men allt för många kan inte göra det eftersom det kan skapas en mättnadskänsla på så 
sätt. Det är viktigt att det blir limiterat och exklusivt när dessa typer av produkter blir sålda.  

4.1.4 Intervju Nicki Jeaghammer, ombordservice-chef, Destination Gotland 
 
Destination Gotlands butiker ombord 
 
Destination Gotland har fyra stycken färjor som kör linjetrafik mellan Nynäshamn och Visby. 
Ombord på fartygen så finns det butiker som säljer Gotlands-kopplade varor. Allt ifrån 
souvenirer till destinationskopplade kläder och enklare mat som blir förknippade med Gotland 
säljs i butikerna. Enligt Nicki Jaeghammer som är ombordservice-chef på fartygen kan 
butikerna bli jämförda med de butiker som finns på bland annat flygplatsers tax-free områden.  
 
Destinationskopplade kläder och försäljning  
 
Destination Gotlands fartyg har alltid haft butiker med Gotlands-förknippade varor ombord, 
de har inte alltid sålt destinationskopplade kläder men enligt Nicki Jaeghammer känns det 
som en naturlig och självklar försäljningsvara i butikerna. Jaeghammar har inga exakta siffror 
på hur mycket de destinationskopplade kläderna ger företaget men ser att de har en god 
försäljning och lagret är ofta slut efter hög-säsong. Kläderna har blivit framtagna i samarbete 
med Sport Design Sweden och kläderna är designade för att på ett tydligt och snyggt sätt 
framhäva Gotland som varumärke. De kläder som säljs finns med tre olika tryck, antingen 
Gotland, Visby eller Fårö.  
 
Jaeghammer menar på att de destinationskopplade kläderna representerar en relation och 
eftersom många människor har en speciell relation till Gotland så finns det en god marknad 
för försäljningen av dem. Ett destinationskopplat klädesplagg är ett bra sätt att visa upp sin 
relation till en viss plats vilket gör att de är en viktig vara för vår försäljning ombord.  
 
Destinationskopplade kläder och dess betydelse för destinationen 
 
Jaeghammer anser att de destinationskopplade kläderna ger personer en koppling till platsen 
och även andra i personens omgivning får en uppfattning var han eller hon kommer ifrån och 
har varit någonstans. Försäljningen av destinationskopplade kläder och att folk har på sig dem 
bidrar även till att åsikter, ofta positiva, sprids om destinationen. Personalen som säljer 
Gotlands-kläderna ombord ser att det är både bofasta på Gotland och turister som köper 
kläderna, detta bidrar till en bred målgrupp och marknaden för försäljningen blir bred.  
 
Eftersom många känner till Gotland, i och med dess historia så bidrar även det till extra 
försäljning menar Jaeghammer. Detta då folk tenderar att vilja visa upp var de har varit och i 
och med att många känner till platsen så får möjligtvis personen som bär kläderna en bättre 
social status. Självklart, betonar Jaeghammer, att det beror helt på vem eller vilka som har på 
sig tröjan och vad folk i dess omgivning har för uppfattning om just den eller de personerna 
men i det stora hela så bidrar försäljningen till bra reklam för destinationen.   
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På frågan om försäljningen av destinationskopplade kläder bidrar till ett ökat turistflöde så är 
Jaeghammer tveksam och anser att det på kort sikt inte gör det men att det möjligtvis i det 
långa loppet gör det. I och med att folk pratar gott om destinationen och visar upp var de 
kommer från så får personer i omgivningen positiva associationer till platsen men det finns 
andra starkare anledningar till att folk besöker Gotland, som till exempel dess historia.   
 
Vikten av destinationskopplade kläder på en destination 
 
Jeaghammer anser att det är viktigt för en destination att ha kläder som representerar 
varumärket och destinationen. Kläderna har ofta en bred målgrupp och tilltalar många. De 
bidrar till positiva associationer till en viss plats och att folk pratar gott om platsen.  
Jaeghammer ifrågasätter varför de annars skulle köpa kläderna. 

4.1.5 Intervju Anna Barkevall, Böda Sand, Öland.  
 
Böda Sand 
 
Böda Sand är ett område på Öland där en av Sveriges största campingar finns, Kronocamping 
Böda Sand. Anna Barkevall som författarna har haft kontakt med är vd för Böda Sand. 
Familjen Barkevall har ägt Böda Sand sedan 1994 och har sedan dess blivit utveclat från att 
ha varit en traditionell camping till en fullfjädrad semesteranläggning en destination helt 
enkelt (Böda Sand, hemsida 2015) 
 
Destinationskopplade kläder och försäljning 
 
Böda Sand har tidigare inte sålt mycket kläder som är kopplade direkt till Böda Sand. De har 
nu tagit fram en första produktion av mer skräddarsydda kläder för orten. Enligt Barkevall har 
klädkollektionen blivit framtagen för att stärka varumärket Böda Sand då många vill köpa 
med sig något snyggt hem. Kläderna är nu genomarbetade och utstrålar varumärket på rätt sätt 
istället för att trycka billiga t-shirts med enkla tryck på.  
 
Enligt Barkevall finns det en stor efterfrågan på Böda Sand-produkterna. Den typiska kunden 
som köper orts-kollektionen är säsongsgäster som spenderar långa perioder på campingen. 
Det är även vanligt att de som kan stå för varumärket även är dem som köper kläderna, och 
har prövat dem mycket. 
 
Böda Sand har känt att det är viktigt att marknadsföra dessa produkter för sina nuvarande och 
blivande kunder. Kollektionen visas tydligt upp i Böda Sands katalog.  
 
Destinationskopplade kläder och dess betydelse för destinationen 
 
Barkevall tycker att Böda Sand-produkterna har en bra påverkan för destinationen. 
Produkterna kan koppla samman destinationen även efter besöket och kan på olika sätt bidra 
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till återköp. Vad produkterna också kan bidra till är så kallad ”top of mind” som är en typ av 
marknadsföring och detta kan bli förmedlat via kläderna. Barkevall anser inte att Böda Sand-
produkterna genererar något specifikt turismflöde till destinationen. 
 
Vikten av destinationskopplade kläder på en destination 
 
Barkevall tycker inte att det är avgörande för en destination att sälja destinationskopplade 
kläder för att uppnå framgång. Finns det dock ett väl uttryckt varumärke för orten kan det 
vara en viktig del att sälja dessa typer av kläder för att stärka varumärket ytterligare samt få 
en ny inkomstkälla. 
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5. Analys 
 
I detta avsnitt kommer en analys av den insamlade datan och empirin bli presenterat. 
Analysen delas upp i fyra avsnitt där de tidigare presenterade teorierna kommer att bli 
analyserad tillsammans med empirin. En återkopplande analys av tidigare forskning kommer 
att avsluta avsnittet.  

5.1 Analys av The Marketing Mix  
 
I teorin The Marketing Mix har författarna valt att fördjupa sig i delen om Promotion. I The 
Marketing Mix så delas promotion-avsnittet upp i tre delar, publicity, merchandising och 
advertising vilka är olika sätt att göra promotion för sitt företag.  Att göra promotion för sitt 
företag, organisation eller destination hjälper till att stärka det varumärke som företaget vill 
sälja eller förmedla. Genom olika kampanjer, reklamutskick eller dylikt så förmedlas 
företagets varumärke bli förmedlat till tilltänkta konsumenter och det är även här som 
företagen på många sätt kommunicerar sin image. I delen om merchandising beskrivs hur 
företag kan ta fram produkter som bli associerade med företaget eller en destination, detta kan 
vara souvenirer, artiklar eller kläder med företagets eller destinationens namn och logga tryckt 
på. Att tillverka sådana här varor generar ofta en direkt inkomst till företaget och ger också 
reklam för företag eller destinationer då personer som använder dessa produkter visar upp 
dem för andra när de använder varorna. Denna del tar även Wijk och Skogh från Sport Design 
Sweden upp under intervjun, de menar precis som The Marketing Mix ger ansats till, att folk 
som bär kläderna från en destination blir som ”levande reklampelare” och som ambassadörer 
för den destination de tycker om i och med att de använder dessa produkter.  Ett klädesplagg 
med logga blir buren även upprepande och på många olika platser och olika tillfällen vilket 
sprider reklam för företagen och destinationer i många situationer.  
 
Att personer använder dessa produkter gör dem även till ambassadörer för företagen eller 
destinationen, precis som respondenterna från Sport Design Sweden påpekade. När en person 
väljer att köpa dessa kläder gör de sannolikt det för att de känner en koppling till 
destinationen, antingen är personen på destinationen ofta eller har vid ett besök fått en bra 
upplevelse av den. Detta bidrar till att när de använder de destinationskopplade klädesplaggen 
så blir de som ambassadörer och representerar destinationen samt om de konverserar med 
andra personer i omgivningen så är det sannolikt att de talar gott om platsen och berättar om 
deras positiva upplevelse av destinationen. På detta sätt blir varumärket stärkt och 
destinationen eller företagets image sprids genom andra som talar gott om deras upplevelse av 
destinationen. 
 
För företag att ha i åtanke är att all promotion inte är bra promotion och personer tar in samt 
uppfattar kommunikation på olika sätt, och ett klädesplagg med en destinations logga kan bli 
tolkat även beroende på vem eller vilka som använder klädesplagget. Detta är inget som en 
destination eller företag kan styra över men dock en viktig del för företaget eller destinationen 
att tänka på när de gör promotion för till exempel destinationskopplade kläder. Som 
Jeaghammer från Destination Gotland påpekade i intervjun så kan inte försäljaren påverka 
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vem som köper de destinationskopplade kläderna och hur den personen blir uppfattad av 
andra men anser ändå att i det stora hela så bidrar kläderna till bra promotion av 
destinationen.  

5.2 Analys av The Circuit of Culture  
 
Teorin The Circuit of Culture handlar om konsumtionsprocessen för en produkt eller tjänst 
och de steg den går igenom från det att produkten blir producerad och vidare tolkad, 
konsumerad och påverkar olika grupper, kulturer och sociala relationer. I 
produktionsprocessen så menar Skogh och Wijk från Sport Design Sweden att det är viktigt 
att skapa produkter som kopplar till destinationen, tillsammans med återförsäljare arbetar de 
fram en design som passar till orten. Ett exempel på detta är skidorten Zermatt i Schweiz där 
Sport Design Sweden har designat en kollektion som fångar en alp-känsla med alp-topp och 
bergets höjd i meter tryckt på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport Design Swedens design av Zermatts hood-tröja (bild från Sport Design Swedens hemsida 2015). 
 
Vidare i produktionsprocessen sker marknadsföring av en produkt som bidrar till hur en 
produkt blir tolkad och uppfattad. Beroende på vem du är och i vilken situation du befinner 
dig så uppfattar du en produkt, och det beror även på vem du ser som använder produkten 
som påverkar din tolkning. På detta sätt uppkommer levande kulturer och genom personer 
som använder produkten så blir kulturen förmedlad. Wijk och Skogh från Sport Design 
Sweden har upplevt en tydlig kulturell koppling till vilka som köper de destinationskopplade 
klädesplaggen. Dessa personer för vidare destinationens image och sina egna personliga 
kopplingar till destinationen, även personens egna intressen blir förmedlade när de visar upp 
sig i destinationens kläder. Sport Design Sweden nämner även att många orts-kollektioner går 
att koppla till olika typer av människor och med kläder visar personer vem man är och vad 
man har för intressen vilket också visar på hur människor vill bli uppfattade av andra. Även 
Ehrensky på Hamnmagasinet på Utö har uppfattat denna koppling till kulturer, hon menar på 
att många vill visa upp sin favoritplats och gör det indirekt med destinationskopplade kläder. 
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I sociala sammanhang blir personer som använder destinationskopplade kläder representanter 
för den destination som tröjan företräder. I och med detta så kopplas blir personen 
ihopkopplad med destinationen, vilket både kan ha negativa och positiva effekter. Ett exempel 
kan vara om en person med ett destinationskopplat klädesplagg beter sig på ett sätt som kan 
bli uppfattat illa så kan personer i dennes omgivning få en dålig uppfattning om destinationen. 
Detta är ett utfall som företag som producerar och säljer orts-kollektioner inte kan påverka. 
En positiv effekt är att personen som använder de destinationskopplade kläderna talar gott om 
platsen till sin omgivning och även bidrar till att människor som har en relation till platsen får 
ett naturligt band till varandra då de använder kläderna. Som Jaeghammer från Destination 
Gotland påpekade tenderar människor att vilja visa upp var de har varit och känner andra 
personer till platsen så får möjligen personen som bär kläderna en bättre social status.  

5.3 Analys av A model of destination branding with hypothesized paths 
 
Denna modell är använd i uppsatsen för att få erhålla förståelse för besökares beteenden och 
känslor gentemot en destination samt hur en destinations image blir skapad och tolkad. En 
destinations image blir påverkat av olika faktorer så som omgivningens uppfattningar, bilder, 
tidigare erfarenheter och medier. Image för en destination blir influerat och påverkat av 
kognitiva och känslomässiga utvärderingar, genom en försäljning av destinationskopplade 
kläder kan en destinations image bli berört. Denna påverkan kan ske genom personen som bär 
kläderna och sprider positiva budskap om destinationen till sin omgivning till exempel. 
Vidare så blir orts-kollektionerna tillverkade för en bred målgrupp och när författarna besökte 
Sport Design Swedens kontor i Stockholm så fick de en inblick i hur olika kollektioner ser ut. 
Författarna såg att kläderna var tillverkade i alla storlekar, både till barn och vuxna samt olika 
färger och design där de flesta kan hitta något som passar dem trots att det är samma 
destination. Sport Design Sweden menar på att det är viktigt att ha en bred orts-kollektion 
som passar för många målgrupper. Jeaghammer från Destination Gotland upplevde även att 
det var många olika målgrupper som köpte destinationskopplade kläder, allt ifrån 
lokalbefolkning, barnfamiljer, ungdomsgäng och utländska turister. Detta tyder på att rikta sig 
till en bred målgrupp är viktigt för en lyckad orts-kollektion som ger en bra försäljning och 
får destinationen en bred målgrupp som köper kläderna så bidrar det till att destinationens 
varumärke sprids till många.  
 
Modellen förmedlar även vikten av en besökares avsikt att återbesöka destinationen för att 
stärka destinationens image ytterligare. Efter att författarna samlat in empirin och intervjuat 
butiksansvariga blir ingen direkt koppling till ett ökat turistflöde till destinationen uppfattat 
dock menar Barkewall från Böda Sand att de som köper produkterna tenderar att återbesöka 
destinationen. Vidare tar även modellen upp besökares avsikt att rekommendera destinationen 
till andra och författarna har genom empirin fått uppfattning om att rekommendation och 
positiv budskapsspridning har en viktig betydelse för en destinations image och det 
varumärke de vill förmedla. Sport Design påpekar även detta när de talar om att de som köper 
kläderna blir som ambassadörer för destinationen och författarna upplever en koppling mellan 
detta och att rekommendera destinationen vidare samt stärkandet av destinationens image.  
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Att de destinationskopplade kläderna inte bidrar till ett ökat turistflöde till en destination bör 
inte ses som något negativt eftersom de bidrar till direkt inkomst för företaget och även 
reklam för destinationen. De författarna har fått en uppfattning om efter intervjuerna är att den 
här typen av kläder genererar en bra försäljning oavsett vilken destination de blir sålda på. 
Sport Design Sweden menar på att när personer har en positiv upplevelse och en genuin 
koppling till en destination faller det naturligt för dem att inhandla kläderna. Både Ehrensky 
på Hamnmagasinet på Utö och Jaeghammer påpekar att det är svårt att mäta hur försäljningen 
av orts-kollektioner påverkar destinationen i stort, men att de som köper kläderna tenderar att 
tala gott om destinationen då de anser att personer som inte gillar destinationen inte skulle 
köpa de destinationskopplade kläderna.  

5.4 Analys av tidigare forskning 
 
Winroth (2013) menar i sitt avsnitt i boken Entreprenörskap och varumärken att kunder tolkar 
produkter på olika sätt och hur de använder produkterna markerar individens egen identitet. 
Winroth förklarar att individer kommunicerar sin identitet på ett liknande sätt som företag gör 
genom att skapa och kommunicera en identitet hos ett varumärke. Personer kan bli tillskrivna 
roller vilket även ett varumärke som blir kommunicerat av företag kan göra. Författarna har 
uppfattat en koppling mellan den insamlade empirin och Winroths påståenden att för ett 
företag ska bli uppfattat som trovärdig i sin roll så bör varumärket uttrycka en roll till 
konsumenterna på ett sätt som är pålitligt. Skogh och Wijk från Sport Design Sweden har 
detta i åtanke när de producerar ort-kollektioner tillsammans med en återförsäljare på en 
destination. De menar på att en typisk souvenir-tröja kan visa var personen har varit men de 
personliga och designade orts-kollektionerna Sport Design Sweden avser att skapa visar 
vilken typ av person kunden vill vara och hur denne vill framstå för andra. Med 
destinationskopplade kläder visar personer upp ens favoritplats och även vilka intressen de 
har.  Precis som Winroth påstår så har varumärket Harley Davidson fått den ”bad boy”-image 
de vill ha, så ger Skogh och Wijk exempel på att de destinationskopplade kläderna hos 
Riksgränsen ger intryck att personen som bär kläderna gillar extrem-skidåkning. Detta kan 
även bli kopplat till Utö där personer som bär Utö-kläderna bli uppfattade som en båt-och 
skärgårdsperson och en person med destinationskopplade kläder från Sandhamn kan bli 
tolkad som en person med smak för ett mer exklusivt seglingsintresse. Skogh och Wijk menar 
på att kläder kopplade direkt till destinationen kan skapa ett band mellan destinationen och 
kunden även när denne inte befinner sig på platsen. Både Skogh, Wijk och Ehrensky från 
Hamnmagasinet på Utö berättar att det kan framkalla en typ av stolthet för personen som bär 
destinationskopplade kläder eftersom de representerar den plats och destinationens image.  
 
Winroth menar även att kläder som är kopplade till ett varumärke blir en del av personers 
sociala process då det är genom andra som identiteter blir bekräftade. Författarna har genom 
empirin fått en förståelse för hur företag kan kommunicera sin image genom 
destinationskopplade kläder.  Genom att en extremskidåkare köper ett destinationskopplat 
klädesplagg kommunicerar denne även detta till andra intresserade extremskidåkare. Detta 
bidrar till att destinationens image blir stärkt utan att själva destinationen har gjort någon 
större ansträngning än att sälja en tröja.  
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Artiklarna The influence of logo design on country image and willingness to visit: A study of 
country logos for tourism och Characteristics of effective tourism promotion slogans belyser 
vikten av att ha en slagkraftig logga. Att visa en tydlig logga eller slogan så bör den vara lätt 
att komma ihåg och summera platsens image på ett tydligt. En logga som visat på hög 
slagkraft är ”I Love NY”-loggan som representerar destinationen New York och är en tydlig 
symbol för vad en framgångsrik slogan och logga kan betyda för en destination. Detta belyser 
även Ehrensky när hon pratar om Utös orts-kollektion där loggan på kläderna har en stark 
anknytning till destinationens miljö och image. Loggan visar upp sjömärken och även Utös 
koordinater och genom detta kan skapa en trovärdig logga som många kan relatera till och 
koppla till skärgården och Utö. Skogh och Wijk från Sport Design Sweden tar även upp detta 
i samband med hur de tänker när de designar logotyperna för en destination, de ämnar fånga 
destinationens image och därför är det viktigt att ha en bra förståelse och samarbete med de 
ansvariga för destinationen. När Sport Design Sweden tar fram logotyper för orts-
kollektionerna är de noga med att trycken bör vara väl synliga på kläderna på ett tydligt sätt 
och av erfarenhet i branschen så anser dem att det är de kollektionerna som har bäst 
försäljning i butikerna. Författarna har fått en förståelse för vikten av att skapa unika och 
slagkraftiga loggor och slogans som fångar destinationens image och kan skapa 
uppmärksamhet hos potentiella kunder, det är en del av personers första intryck av 
destinationen. Att som destination använda sig av destinationskopplade kläder som en 
marknadsföringsteknik kan bidra till att människor kopplar en destination med en människa 
som de uppskattar vilket kan bidra till att de besöker platsen.    
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6. Diskussion och slutsats 
 
I denna avslutande del av uppsatsen kommer resultaten av de svar forskarna ämnat få på de 
tidigare uppvisade frågeställningarna presenteras. Slutsatsen kommer bli presenterad utifrån 
den insamlade datan och empirin. Vidare ämnar författarna även diskutera hur svaren blev 
tolkade samt presentera en diskussion utifrån uppsatsens syfte. 

6.1 Vilka motiv samt resonemang finns hos återförsäljare och klädföretag vid 
utveckling av destinationskopplade kläder?  
 
Ett av dem viktigaste motiven för återförsäljarna är att försäljningen av destinationskopplade 
kläder genererar en direkt inkomst till företaget. I och med detta är det viktigt att skapa en 
bred och varierad kollektion för att tillfredsställa efterfrågan. Detta beroende på att 
målgrupper ser annorlunda ut och efterfrågar olika designs och produkter som företräder en 
destination på ett tydligt sätt. Både klädföretaget och de återförsäljare som författarna 
intervjuat lägger stor vikt att designa loggor och kläder som representerar destinationen på ett 
tydligt och tilltalande sätt. Författarna ser ett tydligt exempel på detta i bland annat Utös 
kollektion där sjömärken och koordinater som går att se på de olika klädesplaggen. Ehrensky 
från Hamnmagasinet på Utö menar att både konsumenter och återförsäljare vill att loggan ska 
bli sedd för annars uppfyller inte kollektionen sitt syfte att representera en destination. När 
Skogh och Wijk från Sport Design Sweden tillverkar orts-kollektioner har dem detta i åtanke 
och tipsar ofta sina kunder om vikten av att visa en tydlig logga och att kläderna ska knyta an 
till destinationen för att få en så bra försäljning som möjligt.  
 
Författarna hade en hypotes, i och med tidigare forskning och studien om ”I Love NY”-
loggan, att destinationskopplade kläder bidrog till ett ökat turistflöde till destinationer och att 
detta också låg som motiv hos återförsäljare. Resultaten från den insamlade empirin påvisade 
att detta inte låg som motiv för utveckling av orts-kollektioner då uppfattningen från 
återförsäljarna är att försäljningen av destinationskopplade kläder inte ökar något turistflöde. 
Dock anser både Sport Design Sweden och återförsäljarna att de destinationskopplade 
kläderna skapar marknadsföring för destinationen genom att personer bär kläderna och visar 
upp dem för andra i sin omgivning. När Sport Design Sweden designar en kollektion för en 
destination ämnar dem att fånga och visa upp platsens image genom olika loggor och färger 
på kläderna. I designen av Utös kollektion har designen ämnat fånga skärgård- och friluftsliv. 
Även Winroth tar upp betydelsen för företag att visa upp en tydlig image som tänkta 
konsumenter kan relatera till och därmed känna en direkt koppling till en destination. Genom 
att Utö visar upp en skärgård- och båtlivsimage lockar det likasinnade att besöka platsen. 
Därmed anser författarna att klädföretag och återförsäljare bör ha detta i åtanke vid 
tillverkning och försäljning av destinationskopplade kläder då det både ger en direkt inkomst 
men kan även generera ett ökat turistflöde i längden.  
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6.2 Vad har destinationskopplade kläder för betydelse för destinationen och 
återförsäljaren? 
 
Efter den insamlade empirin har författarna fått uppfattningen att det är svårt att se hur pass 
viktig destinationskopplade kläder är för en destination. Dock har den insamlade empirin visat 
att orts-kollektionerna är populära och skapar god inkomst till företaget och därmed 
destinationen. Den specifika betydelsen för en destination är svår att mäta och betydelse-
processen sker snarare efter köp och på lång sikt. Det som de flesta respondenter har uppfattat 
och som framförallt Skogh och Wijk från Sport Design Sweden menar på är att personer som 
köper kläderna blir som en slags ambassadör för orten och destinationen. I och med detta så 
sprider personer information om orten då ett destinationskopplat klädesplagg kan bli till ett 
enkelt samtalsämne och visar var personen har varit och kommer ifrån. Att personer bär ett 
destinationskopplat klädesplagg blir till en social process och kan bidra till att personer 
känner samhörighet med andra och en destination de tycker om.  
 
Författarna har efter intervjuerna fått olika svar av återförsäljarna angående försäljningen av 
destinationskopplade kläder och dess betydelse för destinationen. Några av respondenterna 
upplever att kläderna har en betydelse som sträcker sig längre än inkomsten av försäljningen 
men vissa, som till exempel Persson från Åhus, anser inte att försäljningen är av större vikt 
för destinationen. Författarna har efter insamlad data och analys fått en uppfattning att 
återförsäljare bör ha en förståelse för destinationskopplade kläders betydelse eftersom att 
personer som använder kläderna blir som levande reklampelare och representerar 
destinationen.  

6.3 Slutsats  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka destinationskopplade kläder som fenomen samt 
de företag som tillverkar och säljer dessa produkter. En undersökning om merchandising-
produkter och dess påverkan på en destination fanns även som grund till forskningen. 
Författarna har efter insamlat data och empiri erhållit en förståelse för fenomenet 
destinationskopplade kläder och dess betydelse för olika verksamheter. Författarna hade en 
tidigare uppfattning att destinationskopplade kläder hade en stor betydelse för destinationer 
men har nu erhållit en annan uppfattning. Destinationskopplade kläder har en viktig roll för 
återförsäljare på orter i och med en direkt inkomst. Betydelsen för turistflöden och 
marknadsföring upplevs svårare att mäta. Respondenterna har en förhoppning om att personer 
som köper kläder från orts-kollektioner talar gott om destination till andra men detta är ingen 
självklarhet. I och med undersökningen har författarna fått en inblick i branschen genom 
insamlad empiri samt en förståelse för att branschen spelar en viktig roll inom turismen och 
destinationskopplade kläder är populära försäljningsvaror på destinationer.  

Författarna menar att det är svårt att se hur pass betydelsefull en orts-kollektion kan vara i ett 
konsumentperspektiv då endast kontakt med tillverkare och återförsäljare har skett. Dock 
anser författarna att den information som de erhållit har varit av nytta för uppsatsens problem 
då respondenterna har erfarenhet och direkt kontakt med konsumenter. Direkt inkomst och 
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kommunikation av image genom destinationskopplade kläder är ett relativt enkelt och positivt 
redskap för företag som vill utveckla och förmedla ett varumärke. Vad destinationskopplade 
kläder genererar till turismen saknar stöd i tidigare forskning och var en kunskapslucka 
författarna ämnade att fylla. Som tidigare nämnt är det svårt att mäta förutom inkomst direkt 
till företagen. Författarna har efter den insamlade empirin erhållit en upplevelse att det är en 
stor bransch som innefattar många aktörer vilket pekar på att försäljningen av 
destinationskopplade kläder är populär och viktig för orter, såväl stora som små. 
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Bilagor  
 

Intervjufrågor 
 
Klädföretag 
 
• Berätta lite om företaget om tex hur Sport Design Sweden startade, och vilka ni är 

idag? 

• Fanns det en efterfrågan? 

• Hur anser ni att ortskollektioner påverkar turismen på specifika destinationer? 

• Anser ni att era produkter bidrar till ett ökat turismflöde? Beskriv hur. 

• Anser ni att ert företag har en viktig roll för destinationen? 

• Hur arbetar ni fram olika loggor/slogans? 

• Har företag specifika önskemål och ser ni till platsens image? 

• Vilka produkter har bäst försäljning? 

• Har ni planer på att expandera? 

• Tror ni att det är viktigt för en destination att ha ort-baserade kläder till försäljning? 
Varför? 

Destinationer/återförsäljare 
 

• Berätta kortfattat om butiken.  
 

• Varför säljer ni destinationskopplade kläder?  
 

• Hur länge har ni sålt destinationskopplade kläder?  
Ø Hur kom det sig att ni började?  

 
• På vilket sätt anser Ni att försäljningen av merchandising/turismprodukter/kläder som 

representarar er destination har för påverkan för destinationen i stort?  
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• Generar försäljningen av merchandising/turismprodukter/kläder god inkomst?  

Ø Är den viktig för destinationen?  
Ø Är det stor efterfrågan? 

 
• Promotar ni de destinationskopplade varorna på något speciellt sätt? Marknadsföring.   

 
• Anser Ni att försäljningen av dessa produkter har någon påverkan på turismflödet till 

destinationen?  
 

• Anser ni att det är en viss typ av kundsegment som köper de destinationskopplade 
kläderna? Ex. barnfamiljer.  

Ø Eller är det blandat?  
Ø Varför tror ni att det är så?   
Ø Varför tror ni att dem köper dessa produkter? 

 
• Tror ni att det är viktigt för en destination at ha ort-baserade kläder till försäljning? 

 


