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I 

 

Förord 

Detta uppsatsskrivande har varit en intressant process och det är många vi vill tacka. 
Först vill vi tacka vår handledare Åke Gabrielsson för att ha trott på våra idéer och 
hjälpt oss genom arbetets gång. Vi vill även ge ett stort tack till de personer som ställt 
upp på intervjuer, det var både trevligt och lärorikt. Slutligen vill vi tacka våra 
respektive sambos som stöttat oss genom hela terminen utan att tröttna på oss och våra 
sena nätter. 

Tack!  
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Sammanfattning 

Platsvarumärkesbyggande är ett växande område inom platsmarknadsföring som 
handlar om att etablera varumärken för geografiskt avgränsade områden. Tidigare 
forskning inom detta område studerar främst länder och städer, och det finns en del 
outforskade områden. Vi vill därför undersöka hur en diversifierad region kan skapa ett 
effektivt varumärke genom att finna svar på vår problemformulering som lyder: 

Hur kan en varumärkesidentitet konstrueras för en diversifierad region och vilken roll 
bör varumärket ha för att vara till nytta för dess intressenter? 
 
Vårt syfte med studien är därmed att ta reda på hur en region bör hantera en 
diversifierad miljö med många inblandade intressenter för att kunna bygga ett effektivt 
varumärke. Vi ville därmed studera hur inblandade parter kan skapa en 
varumärkesidentitet för en icke homogen region. Vi hade också som mål att utveckla en 
modell som kan ge rekommendationer för hur en diversifierad region kan arbeta med 
och förbättra sitt varumärke. 
 
Med en kvalitativ metod utför vi en fallstudie av varumärket Västerbotten, som 
innefattar flera underliggande platsvarumärken som orter och mindre regioner. Vi utför 
därför nio kvalitativa intervjuer med fem organisationer och fyra kommuner belägna i 
Västerbottens län, och det är ur deras perspektiv problemet studeras. Studien har ett 
hermeneutiskt förhållningssätt och följer till stor del ett induktivt angreppssätt.  

I den teoretiska referensramen behandlas teoretiska områden inom platsmarknadsföring 
och platsvarumärkesbyggande och angränsade områden som vi sett som relevanta för 
studien. Vi utvecklar här även en modell som ämnar ge förståelse och som ligger till 
grund för vår empiriska undersökning. I detta kapitel behandlas en mängd tidigare 
forskning för att ge en förståelse för området, material som vi även kopplar till i vår 
analys av det empiriska materialet för att nå våra slutsatser. 

Slutsatserna visar att regionens varumärkesidentitet bör delas upp i olika dimensioner. 
Regionen har en kärnidentitet som står får de kärnvärden som speglar regionen, och bör 
hållas relativt konstant. Sedan bör detta utvecklas med en utökad identitet som 
innehåller mer situationsanpassade värden och här finns därmed utrymme för regionen 
att styra den förmedlade identiteten åt önskvärd riktning. Kärnidentiteten bör också vara 
sammankopplad med underliggande varumärken som orter och mindre regioner, dels 
för att fylla identiteten med önskade associationer, men också för att dessa varumärken 
ska kunna agera relativt oberoende av den övergripande regionens kärnvärden. Det 
regionala varumärket bör sedan agera som understöd till dessa underliggande 
varumärken och inte på något sätt försöka agera som drivkraft för att vilja bo eller verka 
inom regionen. Detta bör istället de underliggande varumärkena göra, då målgrupperna 
skiljer sig markant mellan regionens olika beståndsdelar. 
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1. Inledning 

Detta kapitel syftar till att i problembakgrund argumentera för det problem vi ämnar 
undersöka, samt att ge läsaren en introduktion till ämnet. Problembakgrunden mynnar 
sedan ut i en problemformulering och syftet för hela uppsatsen, som följs av 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med en begreppsförklaring innehållande relevanta och 
ibland svårtolkade begrepp inom ämnet. 

1.1 Ämnesval 
 
Vårt val av ämne har sitt ursprung i att vi ville studera varumärken. Eftersom det är ett 
relativt välstuderat område inom företagsekonomi så sökte vi problem i de nyare 
grenarna inom området, såsom varumärken för organisationer, personer och platser. Vi 
fastnade för varumärken runt platser då vi fann greppet om att bygga varumärken för 
geografiskt avgränsade områden fascinerande. Detta var också den gren inom 
varumärkesbyggande där det fanns en tydlig kunskapslucka. Samtidigt såg vi 
kopplingar mellan denna kunskapslucka och den region vi befinner oss i. Det ledde oss 
till att genomföra en fallstudie av platsvarumärket Västerbotten för att teoretiskt bidra 
med hur det går att arbeta med varumärken för diversifierade regioner. 

1.2 Problembakgrund 
 

Platsmarknadsföring och platsvarumärkesbyggande är områden inom marknadsföring 
som växer markant, och många städer, länder och regioner marknadsför sig genom att 
skapa ett starkt varumärke i syfte att locka turism och investeringar. Platsers 
varumärkesbyggande är en utvecklad form av platsmarknadsföring, där inte bara platsen 
marknadsförs utan där även ett starkt varumärke etableras för platsen. 
Platsmarknadsföring som är ett något äldre område handlar om att skapa en 
konkurrenskraftig plats genom att anpassa platsen till dess omgivning och att ta tillvara 
på de möjligheter platsen erbjuder. Syftet med platsmarknadsföring är att en plats ska 
kunna skapa tillfredsställelse för interna intressenter, och att denna plats även ska kunna 
leva upp till externa intressenters förväntningar (Kotler, Haider, & Rein, 1993, s. 18).  
 
Kotler et al. (1993, s. 80) menar på att platser måste använda sig av strategisk 
marknadsföring på samma sätt som företag gjort under flera år. Platser står dock inför 
en svårare uppgift då företag ofta har en tydlig hierarki och beslutsmyndighet samt att 
de enkelt kan mäta resultat. Platser genomsyras däremot ofta av olika intressegrupper 
som vill få sin vilja igenom och att beslutsfattare byts ut med regelbundna mellanrum på 
grund av allmänna val. Därför har splittrade samhällen som har bekymmer med 
ömsesidiga beslutsmekanismer svårt att lyckas med en sådan process. Dock ska 
samhällen där beslutsfattande institutioner existerar kunna använda sig av strategisk 
marknadsföring för att ta beslut angående platsens framtid.  
 
Det går även att påstå att en plats är en tydlig produkt med tydliga egenskaper som den 
geografiska skalan, den naturliga mångfalden, de otydliga målen och de olika 
kombinationerna som konsumenten kan använda produkten till (Kavaratzis & 
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Ashworth, 2005, s. 513). Om dessa egenskaper kan upptäckas och införlivas i den 
strategiska marknadsföringsprocessen finns en god grund till ett effektivt arbetssätt. 
 
I tidigare studier av platsmarknadsföring har vissa forskare kommit fram till att platser 
kan marknadsföras på samma sätt som produkter (Kavaratzis & Ashworth, 2005, s. 
513). Andra anser istället att teorier kring corporate branding och service branding är 
mer applicerbart till platser. Hankinson (2009) undersöker fem underliggande faktorer 
för ett lyckat skapande av ett destinationsvarumärke, faktorer som samtliga är hämtade 
ur teori som berör corporate branding och service branding. 
Destinationsvarumärkesbyggande är en gren inom ämnet som riktar sig till resmål och 
turism. De fem faktorerna Hankinson undersöker och bekräftar som kritiska för ett 
lyckat varumärke är intressenternas samarbete, samordning mellan avdelningar, 
varumärkets kultur, ledarskap och kommunikation (Hankinson, 2009, s. 105ff). 
 
Nästan alla länder kommunicerar med omvärlden via turismmarknadsföring, 
varumärken, politiska beslut, landets sätt att locka investeringar, kulturella aktiviteter 
och via befolkningen själva (Anholt, 2007, s. 25). Dessa är sex naturliga 
kommunikationskanaler för nationellt beteende, som Anholt (2007, s. 26) tar nytta av i 
sin modell för skapandet av en konkurrenskraftig identitet. Idén om att skapa en 
konkurrenskraftig identitet för ett land eller annan plats har sin utgångspunkt i att alla 
större aktörer inom dessa kommunikationskanaler måste vara medvetna om vad landet 
står för och vart landet är på väg. Utifrån detta kan aktörerna samarbeta för att inom 
samtliga punkter koordinera beslut, regelverk, investeringar och kommunikationen utåt, 
för att på så sätt skapa en stark identitet både internt och externt (Anholt, 2007, s. 26). 
Modellen har Anholt skapat för konkurrenskraftiga nationella identiteter, och huruvida 
detta är applicerbart för andra geografiska sammansättningar är oklart. Ifall aktörer 
inom dessa kommunikationskanaler utifrån denna modell skulle samarbeta för att skapa 
en stark identitet för Sverige, skulle det då vara möjligt att på samma sätt skapa ett 
varumärke för Sveriges mindre beståndsdelar såsom landets olika regioner? Måste det 
prioriteras i vilken skala ett varumärke skapas, det vill säga ett nationellt varumärke 
eller flera regionala? 
 
På en politisk nivå kan det dock ifrågasättas ifall en sådan varumärkessatsning och 
skapandet av en konkurrenskraftig identitet är värd dyra investeringar, då det finns 
andra projekt som till exempel materiella förbättringar som bör prioriteras. Anholt 
(2007, s. 38) menar däremot att en konkurrenskraftig identitet gynnar många andra 
områden, som bland annat utländska investeringar, ökad turism, och större efterfrågan 
på exportvaror tack vare ursprungseffekter. Utifrån detta går det att anta att ifall en 
satsning ska ske runt en konkurrenskraftig identitet bör ett sådant projekt startas så tidigt 
som möjligt, då en konkurrenskraftig identitet sedan kommer att gynna kommande 
projekt inom diverse områden. En annan anledning till att göra en 
varumärkesinvestering är att motsatsen till att hantera platsens varumärke är att låta 
någon annan göra det (Anholt, 2007, s. 41). Att styra omvärldens bild av platsen är med 
andra ord något som inte bör ignoreras eftersom det med stor sannolikhet annars 
kommer att leda till en bild av platsen som inte stämmer överrens med verkligheten och 
platsens identitet, då externa intressenter medvetet eller omedvetet format den bilden 
(Anholt, 2007, s. 41). Andras utlåtanden om en plats går kanske inte att styra, men det 
bör gå att skapa en stark identitet som styr platsens image, så att andra intressenters ord 
spelar en mindre roll. Det är även önskvärt att påverka andras uppfattning av platsen så 
att de i sin tur sprider vidare ett önskvärt budskap. 
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Alla platser har dock olika geografiska förutsättningar, och dessa förutsättningar bör tas 
tillvara på för att tydligt differentiera platsen från andra platser. Vissa platser kan 
samtidigt liknas vid varandra, men det bör finnas åtskilliga sätt att utnyttja platsernas 
egenskaper. Konecnik och Go (2008, s. 185) studerar Sloveniens varumärke och 
påpekar att landet erbjuder stor landskapsvariation med berg, sjöar och kustland, vilket 
ger mycket goda möjligheter för ett turistmål. När det gäller varumärken på platser finns 
det en otydlig bild av hur man bygger ett varumärke beroende på vad det är för typ av 
plats, till exempel om det är en stad, region, eller ett land. Många forskare klassificerar 
städer och regioner inom samma kategori, medan länders varumärken har egna modeller 
och teorier.  
 
Caldwell och Freire (2004) studerar skillnaden mellan hur turister värderar länder och 
de regioner och städer som finns i länderna. De menar att städer och regioner uppfattas 
på ett liknande sätt medan uppfattningen om länder baseras på andra värderingar 
(Caldwell & Freire, 2004, s. 51). Även Anholt (2007, s. 9f) antyder det viktiga i att 
skilja mellan länder och städer i varumärkessammanhang, som dels argumenterar för att 
ursprungseffekten inverkar starkt på ett lands varumärke. Vissa produkter är starkt 
förknippade med det land de produceras i, och att ett land utifrån detta kan skapa ett 
starkt varumärke inom vissa områden. Städer har oftast inte samma starka anknytning 
till dess produkter och tjänster, och en annan skillnad är att samhällsstyret i en stad 
oftast inte är lika politiskt grundat som i ett land (Anholt, 2007, s. 59). 
 
Hospers (2005, s. 1030) argumenterar för att regioner idag utstår kraftig konkurrens för 
att locka invånare, företag och besökare. Hospers studerar platsvarumärken i samband 
med Öresundsregionen, en plats som räknats som bästa praxis inom området. I samband 
med färdigställandet av Öresundsbron öppnades en dörr för nya möjligheter mellan 
Sverige och Danmark, och således även inom varumärkesbyggandet. Trots att 
beslutsfattarna inom dessa satsningar har lyckats relativt bra med att skapa en 
gemensam region mellan de två länderna så har de dock inte lyckats att skapa en 
gemensam identitet för de invånare som bor där (Hospers, 2005, s.1030). Detta eftersom 
en gemensam identitet kan vara svår att skapa ifall det finns för stora kulturella 
skiljaktigheter. 
 
I Sverige finns det två administrativa regioner som sträcker sig genom hela landet och 
innefattar kust, inland och fjäll. Västerbottens län är en utav dessa två regioner och är 
därför ur geografisk synvinkel tydligt diversifierat i jämförelse med många av Sveriges 
övriga län, men diversifieringen medför också varierande förutsättningar och behov 
(Länsstyrelsen Västerbotten, 2007, s. 3). Det finns en risk att detta ger sämre 
förutsättningar för integrering, då olika delar av länet kan ha olika mål när det gäller 
investeringar. Ett starkt gemensamt varumärke som utgår ifrån gemensamma 
värderingar skulle därför kunna vara en potentiell källa för regional tillväxt och en mer 
samordnad samhällsutveckling. Då tidigare forskning inom platsvarumärkesbyggande 
behandlat länder, städer och i viss mån homogena regioner finns det inga riktlinjer om 
hur heterogena regioner bör hanteras ur ett varumärkesperspektiv. 
 
Ett intressant och aktuellt fall inom området platsvarumärkesbyggande är Västerbottens 
residensstad Umeå som blir kulturhuvudstad år 2014. Staden är Västerbottens läns 
största och har visat på en stark befolkningstillväxt de senaste åren. Samtidigt har 
mindre städer och byar i länets inland inte samma förutsättningar och istället för en 
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befolkningstillväxt sker en fortsatt befolkningsutflyttning. Undantaget är turistmål 
såsom samhällen vid fjällkedjan som kan ha tillväxtpotential, exempelvis 
Hemavan/Tärnaby. Andra medelstora städer som Lycksele och Skellefteå bör även de 
ha en relativt stark tillväxtpotential jämfört med små samhällen och byar i inlandet.  
 
Kan det vara önskvärt för ett diversifierat län att arbeta med ett regionalt 
platsvarumärke, och hur bör ett sådant arbete se ut för att underlätta ett 
identitetsbyggande? Platsmarknadsföring handlar om att ta tillvara på de möjligheter 
platsen erbjuder (Kotler et al., 1993, s. 18). En av Västerbottens styrkor är den bredd av 
attraktiva boendemiljöer som länet erbjuder, med kust, inland, stad och fjäll, samtidigt 
som en svaghet länet anser sig ha är det internationella perifera läget i kombination med 
långa inomregionala avstånd och glesbefolkning (Länsstyrelsen Västerbotten, 2007, s. 
35). Att tillvarata denna diversifiering och skapa gemensamma mål genom ett bättre 
varumärkesarbete skulle kunna gynna samtliga delar av länet. Problematiken är dock att 
de olika delarna har skilda behov och förutsättningar vilket bör vara en stor utmaning.  

1.3 Problemformulering 
 
Hur kan en varumärkesidentitet konstrueras för en diversifierad region och vilken roll 
bör varumärket ha för att vara till nytta för dess intressenter? 

1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att ta reda på hur en region med en diversifierad miljö och många 
inblandade intressenter kan agera för att hantera sitt varumärke på bästa möjliga sätt. Vi 
vill därmed studera hur inblandade parter kan skapa en varumärkesidentitet för en icke 
homogen region.  
 
Vi syftar också till att utveckla en modell som visar hur en diversifierad region bör 
hantera sitt varumärke. Därmed vill vi skapa en nytta för de som ansvarar för regioners 
varumärken, då de i sin tur kan skapa en nytta för sin regions invånare genom att 
effektivisera regionens varumärke vilket kan gynna regional tillväxt.  
 
Ett delsyfte är att utreda om varumärkesarbeten för diversifierade regioner besitter 
gemensamma nämnare med städer, länder och homogena regioner. 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi väljer att avgränsa vår studie till regioner med liknande kännetecken som den region 
vi ämnar undersöka, Västerbottens län. Vi är medvetna om att regionala varumärken är 
geografiskt styrda, och det kanske därför inte är möjligt att applicera samma metoder på 
till exempel Skåne som Västerbotten. Därmed avgränsar vi oss till att undersöka 
varumärken på administrativa regioner med en hög grad av diversifiering, då homogena 
regioner utan något slags självstyre har helt andra förutsättningar. Då undersökningen 
genomförs ur regionens synvinkel väljer vi även att fokusera på varumärkets relation 
med dess interna varumärken. Därmed låter vi relationen med utomliggande 
varumärkena vara någorlunda outforskad. Inom Västerbottens län finns ett stort antal 
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interna intressenter som skulle kunna erbjuda ett intressant perspektiv. Vi kommer att 
studera ämnet genom ett organisationsperspektiv där de som arbetar eller är beroende av 
varumärket deltar, detta för att på bästa sätt kunna utveckla en modell som senare skall 
kunna användas i praktiken. Politiska beslutsfattare är av denna anledning inte av 
intresse varav detta perspektiv inte finns representerat i studien. 

1.6 Västerbottens län 
 
Västerbottens län är ett utav Sveriges 21 regionala förvaltningsområden och har haft sin 
nuvarande geografiska utformning sedan 1868. Den geografiska ytan är 55 190 km2 och 
befolkas av ungefär 260 000 invånare, varav 78 % av dem bor i länets fem 
kustkommuner1. Övriga 12 % finns utspridda i de resterande tio inlandskommunerna. I 
länet ansvarar Länsstyrelsen Västerbotten för merparten av den statliga förvaltningen 
medan Västerbottens läns landsting agerar som en sekundärkommun för kommunalt 
självstyre med ansvar för vissa specialreglerade uppgifter såsom hälso- och sjukvård. 
(Erlandsson, 2011; Dahlbäck, 2011; Gustafsson, 2011) 
 
Geografiskt sett innefattar länet hela landskapet Västerbotten, den södra delen av 
landskapet Lappland, den nordöstligaste delen av landskapet Ångermanland och en 
mindre obefolkad del av landskapet Jämtland. Begreppet landskap är byggt på en äldre 
politisk indelning som är grundad på kulturella och geografiska särdrag. Landskap är 
dock inga förvaltningsenheter utan det är länen i Sverige som har det regionala 
uppdraget. (Erlandsson, 2011; NE, 2011) 

1.7 Begreppsförklaring och definitioner 
 
Det finns många begrepp inom platsmarknadsföring som kan vara svåra att åtskilja, och 
även svåra att översätta till svenska. 

Plats – Med plats menar vi ett geografiskt avgränsat område och kan syfta till länder, 
regioner, orter eller liknande. 
 
Platsmarknadsföring – Översatt från engelskans Place marketing. 
Platsmarknadsföring handlar om att skapa en konkurrenskraftig plats genom att anpassa 
platsen till dess omgivning, och att ta tillvara på de möjligheter platsen erbjuder. Detta 
behöver däremot inte handla om ett platsvarumärke. 
 
Platsvarumärke – Detta begrepp syftar till ett varumärke för en plats. Det kan gälla 
alla typer av platser såväl som länder, städer och regioner. Begreppet är översatt från 
engelskans place brand och benämns vidare i uppsatsen som platsvarumärke. 
 
Platsvarumärkesbyggande – Detta syftar till det strategiska varumärkesbyggandet för 
platser, som är en egen översättning från engelskans place branding. 
 
Region – Med region menar vi ett geografiskt område som innefattar flera platser som 
exempelvis orter. Regioner kan också vara landsöverskridande, men det vi studerar är 

                                                           
1 Umeå-, Skellefteå-, Vännäs-, Nordmaling- och Robertfors kommun 
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regioner inom länder. I vårt fall är regionen i studien Västerbottens län, som därför 
också är en region med administrativt styre. 
 
Västerbotten – När vi i denna uppsats talar om Västerbotten syftar vi till Västerbottens 
län och dess varumärke, inte landskapet Västerbotten. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

Detta kapitel innefattar våra vetenskapliga utgångspunkter och vi redogör här för vår 
forskningsmetod och hur vi utformar denna studie utifrån vetenskapliga grunder. Vi 
beskriver i kapitlet vår kvalitativa studies förutsättningar med ett hermeneutiskt synsätt 
och induktivt angreppssätt. Vi förklarar även i kapitlet vad vi som författare har för 
förförståelse, vilket perspektiv studien utförs från och slutligen vår insamling och 
granskning av källor. 

2.1 Förförståelse 
 

Vi har båda studerat företagsekonomi på civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet, där vi för tillfället är inne på vår åttonde termin. Inom ämnet 
företagsekonomi har vi sedan studerat två skilda huvudinriktningar, nämligen 
marknadsföring och finansiering. En utav oss har tidigare skrivit en kandidatuppsats om 
corporate branding för småföretag. Detta vill vi dock inte likna med denna studie, även 
om vissa författare påstår att platser kan marknadsföras på ett liknande sätt som 
organisationer. Det ger däremot en förståelse för varumärkesbyggande i allmänhet, och 
kunskapen om att varumärkesbyggande sträcker sig längre än bara en logotyp och en 
slogan. Vi anser att detta inte påverkar vår studie på så vis att vi kan anta slutsatser i 
förväg, utan att det istället påverkar studien positivt då det ger en kunskap om hur och 
var man bör leta information, inklusive den empiriska undersökningens utformning. 
Inom hermeneutiken finns delade uppfattningar om förförståelsens roll, men en 
gemensam åsikt för många forskare är att den teoretiska förförståelsen till viss mån kan 
påverka kunskapsbildningen negativt. Förförståelsen kan i dessa sammanhang inverka 
på hur forskaren väljer att utforma empirikapitlet, då det kan finnas förutfattade 
meningar om vad som är relevant information för vidare analys (Lindfors, 1993, s. 79). 
Hur vi värderar information är härmed delvis grundat i vår teoretiska referensram. 
 
Vi är båda från Umeå i Västerbotten och är medvetna om att även detta kan påverka 
våra utgångspunkter och slutsatser. Vi har däremot strävat efter att i detta sammanhang 
vara så objektiva som möjligt. Våra slutsatser grundar sig på det empiriska material som 
samlats in genom intervjuer som utformats och genomförts på ett konsekvent sätt, och 
vi har strävat efter att inte låta vår koppling till Umeå skapa skillnader mellan intervjun 
med Umeå Kommun och övriga kommuner. När det kommer till våra förföreställningar 
om Västerbotten så har detta inte påverkat våra slutsatser, men däremot finns en 
möjlighet att det i uppsatsens tidigare skede ledde studiens problem åt en viss riktning, 
med val av fallstudie och liknande.  

2.2 Forskningsmetod 
 
I vår studie lägger vi stor vikt på varumärkesidentitet, något som kan anses vara internt 
lokaliserat i varumärket. Hade denna studie fokuserat på varumärkets image, hade 
antagligen en kvantitativ studie varit önskvärd för att mäta omvärldens uppfattning. 
Istället vill vi studera hur personer inom relevanta organisationer arbetar för att skapa ett 
effektivt platsvarumärke genom att stärka och förmedla varumärkets identitet. Något 
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som kan anses handla om strategi och beslut där frågan kan ställas om hur ett sådant 
arbete bör se ut. Vi anser därför att en kvalitativ studie är mest lämplig, så att vi kan få 
en djupare förståelse för hur detta bör fungera. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan 
vi finna nya aspekter på problemet, för att ge strategiska förslag till framtida 
varumärkesetableringar. Platsvarumärken som har ett flertal intressenter kan tolkas som 
en social konstruktion, eftersom varumärket därmed utgörs av olika personer och 
organisationer. Även detta talar för en kvalitativ studie.  
 
Kvalitativ forskning skiljer sig från den kvantitativa på så sätt att forskaren utför 
forskningen med litet antal svarande med mer omfattande och djupgående intervjuer. I 
kvalitativa studier går det därmed inte att generalisera forskningens slutsatser på samma 
sätt som i kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2005, s. 322f). Vi vill istället med vår 
kvalitativa studie undersöka en social konstruktion och studera åsikter och värderingar i 
samband med dess kontext. Vi anser också att en kvalitativ metod är mest lämpligt för 
denna studie då den praktiska kunskapsluckan är stor gällande diversifierade och 
administrativt styrda regioner i samband med platsvarumärkesbyggande. Vi undersöker 
därmed en social verklighet för att generera teori istället för att bekräfta. Som Denzin 
och Lincoln (1994, s. 15) påpekar så är kvalitativ forskning en kreativ och tolkande 
process. Det finns många olika förutsättningar för hur forskaren tolkar insamlad 
information, och det finns därmed inte någon enskild tolkning som kan ses som en 
absolut sanning. I denna studie genererar vi teori utifrån analyserande och tolkande av 
insamlad empiri. Inte heller ser vi detta som någon absolut sanning, men vi har kunnat 
stärka många argument med tidigare forskning. 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Det ämne vi studerar kan som tidigare antytts ses som en social konstruktion på många 
sätt. Platsvarumärken skapas av en mängd olika intressenter, från invånare till företag 
och offentliga organisationer. Det handlar därmed mycket om samverkan mellan de 
olika intressenterna, och därför är det viktigt att tolka utifrån den sociala verklighetens 
kriterier och inte den naturvetenskapliga verkligheten. Inom samhällsvetenskapen anses 
det vara viktigt att särskilja på fysiska och sociala fenomen, och det lämpligaste sättet 
att studera sociala fenomen är med en hermeneutisk kunskapssyn, även kallat 
tolkningslära (Halvorsen, 1992, s. 14).  
 
De respondenter som medverkar i denna studie har alla olika bakgrund och arbetar inom 
olika organisationer med en del åtskilda åsikter. Vi kan därför inte analysera vår empiri 
med naturvetenskapliga grundförutsättningar, utan vi måste tolka insamlad information 
utifrån dess kontext. En utav hermeneutikens karaktärsdrag är att den hermeneutiska 
forskaren ska tolka text utifrån upphovsmannens perspektiv, i detta fall respondenternas 
uttalanden (Bryman & Bell, 2005, s. 442). Eftersom vi utfört våra intervjuer på plats 
tillsammans med respondenterna får vi en tydligare förståelse för hur svaren bör tolkas.  
 
Den hermeneutiska kunskapssynen är dels kopplad till den kvalitativa metod denna 
studie följer, men det finns även en koppling till ämnesområdet och problemet i sig. Det 
är ett relativt outforskat område, och för att studera en relativt ny social konstruktion bör 
förmågan att tolka vara en avgörande faktor.  
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De begrepp vi använder i våra intervjuer är anpassade till respondenternas förmåga att 
svara på frågorna. Dels för att de ska kunna svara ur sitt eget perspektiv, men också för 
att minimera missförstånd. Det finns därmed inte alltid en stark koppling mellan våra 
frågor och den förståelse vi har införskaffat inom ämnet, utan frågorna har ofta en lösare 
formulering för att få mer utfyllda svar. Det gäller då att koppla väsentlig empiri till 
lämpliga delar av vårt forskningsområde, och även detta argumenterar för fördelarna av 
en viss tolkningsfrihet. 
 
Med en positivistisk kunskapssyn skulle vi använda naturvetenskapliga metoder för att 
studera den sociala verkligheten. Den positivistiska forskningen är främst utformad på 
så sätt att forskaren på ett vetenskapligt och objektivt sätt testar en hypotes (Bryman & 
Bell, 2005, s. 21). Detta är inte något vi gör, eftersom vi inte kan bekräfta eller förkasta 
någon hypotes med en kvalitativ studie av en social konstruktion. Vi kan däremot 
utforma en teori utifrån vår analys av det insamlade empiriska materialet. 
Hermeneutiken talar för att meningen hos en del utav en text endast kan tolkas i 
samband med helheten. Delarna kan bara förstås ifall det finns en helhetsbild, och på 
samma sätt kan helheten bara förstås om den delas upp och tolkas i olika delar 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 115).  
 
Vår empiriska studie är dels uppdelad efter tre teman. Dessa tre teman skapar 
tillsammans en helhet för det studerade området, men de enskilda delarna skapar 
samtidigt en annan helhetsbild och kan delas upp efter tema och sen kategoriseras med 
de olika respondenternas svar. Helheten av det empiriska materialet skapas på så sätt 
från två olika håll, och en sådan komplex helhet kräver en omfattande tolkning. 
Alvesson och Sköldberg (1994, s. 121) menar i samband med sådana frågor att vad som 
är helheten måste bedömas utifrån forskningens problematik, och att de delar som 
helheten består av kan vara allt från ord, en mening eller ett helt stycke. Vi har självklart 
också analyserat vårt material på dessa mindre nivåer och lyft fram sakfrågor som visat 
sig vara särskilt intressanta.  
 
Även förförståelse är en viktig del av tolkning av empiri i studier med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Här är frågan hur objektivt materialet kan tolkas. Alvesson och 
Sköldberg (1994, s. 121) menar att det däremot inte går att uppnå fullständig 
objektivitet, då alla forskare har någon form av referensram inom det område de 
studerar. Vi har i dessa avseenden skapat en teoretisk referensram som ger förståelse för 
hur ämnet hittills studerats, som sedan lagt en grund för hur den empiriska 
undersökningen skulle utformas. Vi har återkopplat till denna referensram i samband 
med analys av empiriskt material, men vi har inte haft någon förutsagd mening för hur 
detta kan appliceras i vår fallstudie. 

2.4 Perspektiv 
 
I denna studie intervjuar vi kommuner och ett antal organisationer som har hela länet 
som arbetsområde. De vi har intervjuat är personer som har arbetsroller där en god 
uppfattning om vad som är viktigt för deras respektive organisation är centralt. Vi utför 
studien ur dessa personers perspektiv, eftersom de kan ha en relevant roll i 
varumärkesbyggandet för varumärket Västerbotten och bör kunna dra nytta av studiens 
slutsatser. Vi anser att de organisationer vi valt att genomföra intervjuer med kan 
representera detta perspektiv även för andra regionala varumärkessatsningar. Det man 



   

10 

 

kan dra nytta av utifrån denna studie ska därmed även kunna appliceras på andra 
regioner än Västerbottens län, och därmed skulle man kunna påpeka mer specifikt att 
studien utförs ur ett tjänstemannaperspektiv från kommuner och regionala 
organisationer. Den nytta som denna studie kan skapa gäller på så vis även för 
regionernas invånare, då ett regionalt varumärke bör leda till möjligheter inom en 
mängd områden.  
 
En av anledningarna till att vi utför studien ur detta tjänstemannaperspektiv är att det till 
stor del är identitet och samverkan vi studerar. Hade det istället varit image studien 
fokuserat på så skulle det varit lämpligt att studera detta ur konsumenternas perspektiv, 
såsom besökare och investerare.  

2.5 Angreppssätt 
 
Vi utvecklar i denna studie en teori grundad på insamlad information från kvalitativa 
intervjuer, men vi vill också ha en teoretisk grund som kan styrka våra slutsatser. Med 
ett induktivt angreppssätt skulle teorin genereras ur insamlad data (Bryman & Bell, 
2004, s. 301).  Vi anser dock att det inte går att bortse från tidigare forskning inom 
området, och att tidigare forskning bör stå till grund för nyare forskning.  
 
Ett deduktivt angreppssätt skulle samtidigt enligt oss begränsa studien, eftersom vårt 
syfte är att ur empiri utveckla en modell för framtida användning. Vi anser utifrån detta 
att vi måste kunna analysera mer fritt, utan allt för fast grund i tidigare teorier. Med ett 
induktivt angreppssätt ska forskaren studera verkligheten någorlunda förutsättningslöst 
och utan hypoteser (Halvorsen, 1992, s. 78). Vi utvecklar vår teori utifrån insamlad 
teori, men tidigare forskning har ändå en viss betydelse. Vi har samtidigt inte heller 
kunnat utveckla någon hypotes, då diversifierade regioner är ett outforskat område inom 
platsvarumärken. Som Saunders, Lewis, & Thornhill (1997, s. 38) beskriver induktion 
så är syftet att utforska insamlad information för att utveckla teorier, vilka senare kan 
stärkas med återkoppling till litteraturen och tidigare forskning. Vi återkopplar det 
analyserade empirimaterialet med teori för att stärka våra argument och slutsatser, men i 
vissa fall går vi åt motsatt håll, och grundar vår analys utifrån studerad litteratur för att 
finna kopplingar vi annars inte skulle ha upptäckt. Att analysera på detta sätt kan ses 
som något deduktivt, men huvuddragen i vår uppsats följer ett induktivt angreppssätt. 
Även det faktum att vi använder oss av en kvalitativ fallstudie som undersökningsmetod 
kan ses som induktivt. En induktiv fallstudie ökar dessutom sannolikheten att finna 
kritiska variabler och relationer då undersökningen inte är knuten till på förhand 
specificerade variabler (Merriam, 1994, s. 72).   
 
Vårt syfte är att denna uppsats ska mynna ut i en modell som kan användas i samband 
med regionala platsvarumärken. Denna modell ska främst utvecklas ur den empiri som 
samlas in med hjälp av en kvalitativ undersökning. Vi behöver dock en grund att stå på 
vid utformandet av de kvalitativa intervjuerna som vi sedan grundar vår teori på. Vi 
söker efter något som är en del av ett större område.  Andra teorier och modeller inom 
platsvarumärkesbyggande är därför viktiga att ta tillvara på, och vi utvecklar i slutet av 
teorikapitlet en modell genererad ur en mängd tidigare forskning som främst syftar till 
att ge förståelse för området. Det vi sedan gör är att utforma en ny modell utifrån 
studiens empiriska fynd, som sedan kan styrkas av den tidigare forskning som ligger till 



   

11 

 

grund för den teoretiska modellen. Vårt angreppssätt har därför en induktiv inriktning, 
då empiri genererar teori. 
 
Vi utgår till viss del från teori och samlar sedan empiri, för att slutligen återgå till teori. 
Något som kan tolkas som abduktion då vi växlar mellan teori och empiri (Lindfors, 
1993, s. 60). Vi anser däremot att empirin har en större vikt för denna studie än våra 
teoretiska utgångspunkter, som istället har en större betydelse för ämnet i sin helhet. Vår 
studie ämnar undersöka något som inte är helt beroende av tidigare forskning, utan för 
att finna svar på vår fråga måste vi tolka och analysera ny information. Vi vill därför 
bortse från det abduktiva angreppssättet, men inte helt från dess deduktiva inslag i en 
studie med hermeneutiska utgångspunkter. 

2.6 Insamling av källor 
 
Vid insamling av vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av databasen Business 
Source Premiere, men även databasen Emerald. Vi började där med att använda oss av 
sökord som är relaterade till området platsvarumärkesbyggande som place brands, place 
marketing, place branding, branding places, destination branding, destination brand, och 
liknande sökord, för att göra en så fullkomlig sökning som möjligt. Även kombinationer 
av sökord har använts. Sedan har vi använt sökord utifrån de teorier inom 
varumärkesbyggande som vi ansett passa problemområdet, och teorier som dykt upp i 
tidigare forskning som umbrella branding, brand identity, brand management etc. När vi 
hittat författare av betydelse inom vissa områden har vi även gjort sökningar efter olika 
författares verk. Vi har också gjort direkta sökningar på specifika artiklar som funnits i 
referenslistan på andra artiklar. Vi har även då använt oss av Business Source Premiere. 
 
Vid insamling av böcker har vi dels tagit del av det utbud som finns i Umeå 
universitetsbibliotek, och där använt liknande sökord som de vid sökning av 
vetenskapliga artiklar. Vi har även köpt ett par böcker, då vissa böcker som inte funnits 
på biblioteket verkat viktiga att ta del av. 
 
För att samla information kring det praktiska problemet, Västerbottens län och dess 
regionala intressenter, så har vi använt oss av en mängd olika hemsidor. De deltagande 
kommunernas hemsidor och de deltagande organisationernas hemsidor har givetvis 
studerats, men även andra intressenters hemsidor har granskats för att utveckla vår 
förståelse för problematiken.  

2.7 Källkritik 
 
Våra sekundärkällor är många och vi har varit noggranna med att våra källor håller en 
hög standard. När det gäller källor i form av böcker så finns det inte ett allt för stort 
utbud som behandlar platsmarknadsföring och platsvarumärken. Vi har här lagt stor vikt 
på vilka författarna är, och vi har mestadels förlitat oss till författare som vi känt till 
sedan tidigare, såsom Keller, Kotler och Aaker som samtliga är trovärdiga namn inom 
marknadsföring. Kotler har skrivit en av de få böckerna inom platsmarknadsföring, men 
vi har sedan använt oss utan böcker utanför detta specifika område och studerat 
varumärken i andra sammanhang, som till exempel varumärkesidentitet. Böcker om 
platsvarumärken är dock mer sällsynta. Vi har här dels använt av en bok skriven av 
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Anholt, den person som myntat begreppet platsvarumärke. En annan bok inom detta 
område är skriven av Rainisto och Moilanen som har studerat platsmarknadsföring och 
platsvarumärken i ett stort antal vetenskapliga artiklar varav många är peer reviewed, 
och det går därmed att anta att författarna är trovärdiga och deras bok likaså. Böcker i 
form av metodlitteratur är många, och vi har granskat ett tämligen brett utbud för att 
hitta de som passar vår kvalitativa metod och vårt ämne. Vi har därför dels använt oss 
av böcker som behandlar kvalitativ metod och kvalitativa undersökningar, för att i 
teoretiska termer kunna uttrycka hur vi går tillväga. Vi har även använt metodböcker 
som behandlar forskningsmetodik inom företagsekonomi, och har här vi förlitat oss till 
författare vi känt till sen tidigare, såsom Saunders och Bryman & Bell. Annars är det 
svårt att bedöma trovärdigheten hos det breda spektrumet metodlitteratur, då det i vissa 
fall finns väsentlig information och tydliga beskrivningar i mindre böcker av författare 
som är mindre kända. Då har vi istället tolkat böckernas trovärdighet utifrån 
textinnehållet, vilket vi självklart även gjort för andra böcker inom såväl metod som 
marknadsföring. 
 
När det kommer till vetenskapliga artiklar har vi läst en mängd artiklar för att hitta 
information som kunde komma till användning för oss. Många av de artiklar vi använt 
oss utav är peer reviewed, men inte alla. Vi har då istället kollat på vem författaren är, 
och ställt oss frågor som hur kunnig författaren är inom området och ifall andra 
författarna använt artikeln som referens. Anledningen till att vi inte bara refererar till 
artiklar som är peer reviewed är att det hittills är ett ganska tunt ämnesområde. Vissa 
artiklar vi läst har visat sig vara den enda studie som gjorts inom ett specifikt område av 
platsvarumärken, och vi har då bedömt artikelns trovärdighet utifrån andra kriterier. När 
det sedan handlat om artiklar inom större områden som till exempel varumärken i 
allmänhet har vi kunnat ställa hårdare krav på tillförlitligheten. Eftersom vi inte 
utvecklar någon hypotes utifrån detta material utan främst använder det för att styrka 
slutsatser vi gjort utifrån empirin, kan det anses vara extra viktigt att det vi använder för 
att stärka våra antaganden är pålitliga källor.    
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar relevanta teorier som ligger till grund för den empiriska 
undersökningen och analys av denna. Kapitlet ska även ge läsaren en förståelse för 
ämnet, och förståelse för varför dessa teorier passar i samband med en studie som 
denna. Kapitlet behandlar flera olika områden såsom platsmarknadsföring, 
platsvarumärkesbyggande, identitet & image samt samverkan. Kapitlet avslutas 
därefter med en sammankoppling av dessa teoretiska områden, för att på bästa sätt 
anpassa teori till studiens underliggande problem. 

3.1 Disposition av den teoretiska referensramen 
 
Även om denna studie fokuserar på platsvarumärkesbyggande innehåller det större 
området platsmarknadsföring en hel del intressanta teorier som vi inte bör bortse från. 
Dessa två områden behandlas i avsnittets första del för att både beskriva intressanta 
teorier och för att ge en behaglig ingång i teorin. Därefter följer teori som berör de två 
begreppen image och identitet, som är centrala begrepp i samband med varumärken. Vi 
belyser de stora skillnaderna och argumenterar för dess väsentlighet till 
platsvarumärkesbyggande grundat på tidigare forskning. Varumärkens personlighet är 
också ett begrepp som brukar komma på tal i samband med varumärkens identitet. 
Därför vill vi utöka identitetsdelen av den teoretiska referensramen med personlighet, 
eftersom vi anser att personlighet bör vara särskilt intressant i samband med platser, där 
invånarna spelar en viktig roll för varumärkets identitet. Detta kapitel behandlar sedan 
teori kring regional identitet, ett område som kan anses ligga inom både 
platsvarumärkesbyggande och kulturgeografi. Med hjälp av den delen av teorikapitlet 
vill vi belysa det regionala perspektivet i studien.  
 
Konkurrenskraftig identitet är ett begrepp inom platsvarumärkesbyggande som myntats 
av Anholt (2007). Vi presenterar hans modell som behandlar detta område, och som inte 
bara handlar om identitet utan även kommunikation. Närmare bestämt nationella 
kommunikationskanaler. Eftersom en region innefattar flera mindre platser går det att ur 
ett varumärkesperspektiv anse att en region består av flera mindre varumärken. Teori 
som berör samverkan mellan varumärken kommer därför på tal. Detta är intressant för 
denna studie eftersom vi studerar varumärken för diversifierade regioner, något som kan 
liknas vid en diversifierad kombination av varumärken. Avslutningsvis tar vi till vara på 
all insamlad teori för att skapa en grundmodell som ska vara till hjälp för den empiriska 
studien. 

3.2 Platsmarknadsföring och platsvarumärkesbyggande 
 
Ett varumärkes syfte är i grunden att urskilja en produkt som kommer från ett visst 
företag från liknande produkter producerade av konkurrenter (Keller, 2008, s. 2). I 
tidiga stadium av varumärkesteori låg fokus därmed på produkter. Idag har varumärken 
sträckt sig längre än så, och det talas om varumärken inom tjänstesektorn, varumärken 
på personer och på företag/organisationer. Ett av de senaste tillskotten inom detta 
område är varumärken på platser. Platsvarumärkesbyggande som problemområde ligger 
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under det större begreppet platsmarknadsföring som under senare tid växt till ett erkänt 
eget forskningsområde som tillägnats mycket litteratur. Trots det har forskare inom 
området haft svårt att definiera de gängse facktermer som området omges av. 
Platsmarknadsföring som uttryck har i litteraturen använts för att beskriva det specifika 
området platsvarumärkesbyggande, samtidigt som det använts för att beskriva det mer 
omfångsrika perspektiv som omger marknadsföringen av platser. På samma sätt har 
platsvarumärkesbyggande använts för att beskriva det bredare spektret av 
marknadsföringen samtidigt som det avser att beskriva själva varumärkesbyggandet för 
en plats. (Skinner, 2008, s. 923) 
 
För att reda ut vad dessa begrepp egentligen innebär använder vi oss av Skinners (2008, 
s. 923f) genomgång av de två uttrycken. Hon menar på att platsmarknadsföring passar 
bättre till frågor som rör platsens allmänna hantering och ledning. På så sätt kan en plats 
tänkas ha en enda identitet fast med flera olika nyanser som historia, arv och 
förutfattade meningar. Detta synsätt påminner om hur ett företag drivs på ledningsnivå. 
Själva platsvarumärket menar hon ska relatera till formandet av platsens 
varumärkesidentitet genom PR-verksamhet och kommunikation av platsens identitet till 
utvalda målgrupper. För att förtydliga kan detta exemplifieras med att beslutet om att 
bygga ett kulturhus kan ses som platsmarknadsföring medan kommunikationen till 
platsens intressenter om att platsen är en kulturell stad faller under begreppet 
platsvarumärkesbyggande. 
 

3.2.1 Platsmarknadsföring 
 
Kotler et al. (1993, s. 19) visar i en modell olika nivåer av platsmarknadsföring uppdelat 
i målgrupper, marknadsföringsfaktorer och planeringsgrupp. Även om denna modell 
inte är nyligt framtagen, ger den en bra överblick av hur många intressenter som spelar 
en roll i marknadsföring av en plats, något som senare ska växa från marknadsföring till 
varumärkesbyggande. Se figur 3.1. 
 

 

 
3.1 Platsmarknadsföring (Kotler et al. 1993, s. 19) 
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Grunden i modellen är att skapa en planeringsgrupp som består av representanter från 
platsens invånare, näringsliv och politiskt styre. Det viktiga med uppbyggnaden av 
denna planeringsgrupp är att det finns ett samarbete mellan privata och offentliga 
aktörer. En sådan satsning har som mål att omforma eller stärka platsens image, eller på 
något sätt påverka platsens framtid. Det är därför viktigt att alla större aktörer och 
intressenter involveras i projektet. Denna grupp diagnostiserar platsen, och analyserar 
diverse samhällsfrågor såsom platsens förutsättningar, problem och mål. (Kotler et al., 
1993, s. 18f) 
 
Nästa steg är att sedan skapa en vision för platsen. Denna vision ska vara långsiktig och 
fokusera på lösningar av platsens problem. Sedan ska denna vision börja träda i kraft 
med en långsiktig plan för många olika förändringar och investeringar. Dessa 
investeringar bör ske inom modellens fyra marknadsföringsfaktorer, och om projektet 
lyckas bör dessa fyra faktorer locka de sex målgrupper som modellen belyser (Kotler et 
al., 1993, s. 18ff). Det kan dock diskuteras ifall dessa målgrupper alltid är desamma. 
Bör en plats alltid följa dessa riktlinjer när det gäller marknadsföringsfaktorer och 
målgrupper? 
 
Kotler et al. (1993, s. 19f) menar att infrastruktur, attraktioner, människor samt image & 
livskvalitet, är de faktorer som investeringar bör gå till. Infrastrukturen måste 
underhållas, något som är en mycket viktig faktor för att skapa tillfredsställelse hos 
såväl invånare som besökare. Attraktioner är också viktiga för att platsen ska vara 
tilldragande, och det hör också ihop med faktorn image & livskvalitet som bör 
marknadsföras med en tydlig kommunikation.  Faktorn människor inkluderar invånare 
såväl som stora ledare. Deras roll är att skapa en gästvänlig plats, och bör visa en positiv 
inställning till nya företag och investeringar. 
 
Alla de fyra marknadsföringsfaktorerna kan anses höra ihop på ett eller annat sätt, och 
samtliga syftar till att gynna ett växande näringsliv, investeringar och locka invånare 
såväl som turister. Attraktioner fungerar som en marknadsföringsfaktor då de stärker 
platsens image och kopplar platsen till en viss livskvalitet. Befolkningen och andra 
personer hjälper att stärka samtliga punkter, genom samarbete och medvetenhet om 
platsens identitet. Det viktigaste här är samarbetet mellan privat och offentlig sektor 
(Kotler et al., 1993. s. 20). Samtidigt leder förbättrad infrastruktur till ökade 
förutsättningar för andra investeringar. 
 

3.2.2 Platsvarumärkesbyggande 
 
Teori runt platsvarumärkesbyggande ser olika ut beroende på vilken typ av plats det 
gäller. Beroende på om det är ett land, en stad eller en region som marknadsförs, 
påverkas beslut av olika slag eftersom de olika platserna kan ha olika mål och 
prioriteringar. För att skapa ett starkt varumärke för ett land krävs det integration, 
samarbete och koordinering, eftersom ett sådant varumärke påverkar och påverkas av 
många olika sektorer. Ett lands varumärke ska kunna locka investeringar och företag, 
gynna turism, gynna offentlig diplomati, stötta landets export, och även stärka landets 
identitet och skapa en nationell och positiv självbild. (Moilanen & Rainisto, 2009, s. 11) 
 
Det finns dock få svar i litteraturen om vad skillnaderna är mellan att marknadsföra ett 
land, en region eller en stad. Caldwell och Freire (2004) försöker dock i sin artikel om 
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destinationsmarknadsföring förklara skillnaderna genom att använda sig av 
dimensionerna representativitet och funktionalitet. Med representativitet menas att man 
definierar sig själv med destinationen. Att man känner sig bekväm bland sina vänner 
genom att berätta att man besökt destinationen och att man känner en association med 
en viss typ av människor ifall man rest till destinationen. För att platsen ska förknippas 
med funktionalitet ska man välja destinationen på grund av dess kännetecken och 
upplevelsen som platsen kan erbjuda, inte platsens image och vilken typ av besökare 
den vanligtvis attraherar (Caldwell & Freire, 2004, s. 55ff). 

 
Caldwell och Freires (2004, s. 57) studie visar på att länder har en högre grad av 
representativitet jämfört med regioner och städer, medan regioner och städer har en 
högre grad av funktionalitet. Studien nämner dock inget om vad det finns för skillnader 
mellan att marknadsföra en region eller en stad, utan de vill påskina att de kan betraktas 
som rätt lika. I studien har de dock enbart inkluderat en region, nämligen Franska 
Rivieran som är ett område som kan uppfattas som ganska homogent. De argumenterar 
för att länder bedöms ha en lägre funktionalitet då de har så pass skiftande kännetecken 
på grund av sin geografiska storlek. Därför är det lite oklart huruvida större regioner 
som har ett bredare spektrum av kännetecken uppfattas. Däremot finns det mer litteratur 
angående hur städer kan dra nytta av och förstärka sitt varumärke. Hankinson (2001, s. 
140) pekar på fyra faktorer som är avgörande för att en stads varumärke ska kunna 
utvecklas: 

• Organisatorisk komplexitet och kontroll. Om organisationen saknar en passande 
struktur för ändamålet slutar det ofta med att motsägande mål sätts upp för olika 
aktiviteter. Därför måste ett tydligt mål med platsvarumärket sättas upp som i sin 
tur kan fungera som grund för den strategiska utvecklingen för varumärket. 
Detta kan endast uppnås genom etablerandet av en passande organisatorisk 
struktur. 
 

• Samarbeten. Ett platsvarumärke utvecklas inte till sin fulla potential om de 
lokala myndigheterna inte samarbetar med andra aktörer, speciellt de i den 
privata sektorn. Ett sådant samarbete kan vara fördelaktigt för alla inblandade 
parter men om det inte sker med ömsesidig förståelse kan det resultatet dock bli 
kontraproduktivt. 
 

• Produktens komplexitet. Det gäller att skapa en plats som ens målgrupp upplever 
som attraktiv och som också i slutändan lever upp till det påståendet. I de flesta 
fall kan detta endast uppnås om samarbetet sker med rätt aktörer. 
 

• Förmågan att mäta framgång. Om de som ansvarar för platsens varumärke inte 
kan visa hur pass effektiv deras strategi är minskar möjligheten till att få utökade 
resurser för utveckla varumärket ännu mer. 

3.3 Varumärkets identitet och image 

 
En förbättring och tydliggörande av ett varumärkes identitet kan förstärka varumärkets 
upplevda värde och skapa nya möjligheter (Upshaw, 1995, s. 35). Det finns därmed 
många fördelar med att skapa en välfungerande identitet, om det så gäller att skapa en 
helt ny identitet eller förbättra en befintlig. Ett varumärkes identitet skapas i traditionell 
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3.2 Kärnidentitet och utökad identitet 

(Aaker, 1996, s. 85) 

mening av organisationen som är ansvariga för varumärket. Syftet är koppla samman 
varumärket med unika associationer som kan berätta för målgruppen vad varumärket 
står för. Associationerna kan vara alltifrån en produkt, en symbol, en person, en 
organisation eller någonting liknande (Aaker, 1996, s. 68). Identiteten ska på så sätt 
hjälpa till med att bygga en relation mellan varumärket och målgruppen genom att 
skapa ett värde som består av funktionella, emotionella eller uttrycksfulla fördelar 
(Aaker, 1996, s. 68). 
 
Ett varumärkes identitet består både av en 
kärnidentitet och av en utökad identitet. 
Kärnidentiteten som representerar tidlösheten i 
varumärket och är central i varumärkets mening 
består av de associationer som är mest troliga att 
hållas konstanta över tid. Därigenom ska 
kärnidentiteten vara mer motståndskraftig till 
förändring än vad den utökade identiteten är. 
Oavsett om varumärkets positionering och 
kommunikationsstrategi förändras så ska 
kärnidentiteten bestå. Den utökade identitetens 
uppgift är att fylla i resten av identiteten med 
beståndsdelar som kan förtydliga identiteten och 
göra den fullständig. Inslag som kan göras visuella 
och som erbjuder mer detaljerad information, till 
exempel produkter eller slogans, utgör element som passar in i en utökad identitet. Även 
varumärkets personlighet, som diskuteras längre fram i uppsatsen, kan fungera som ett 
utmärkt verktyg för att lägga till nödvändig information i syfte att göra varumärket 
komplett. (Aaker, 1996, s. 85ff) 
 
För att förmedla varumärkets identitet till sina kunder gäller det att positionera 
varumärket så att kunderna får en möjlighet att ta till sig identiteten. Positioneringen är 
alltså de delar av identiteten som valts ut för att aktivt kommunicera med den utvalda 
målgruppen med en målsättning att kunna visa varumärkets konkurrensfördelar (Aaker, 
1996, s. 71). Därför bör de som ansvarar för varumärket fastställa sin primära och 
sekundära målgrupp, och kommunicera varumärkets budskap på ett sätt så att det blir 
igenkänt av målgruppen. Ett vanligt misstag som dock kan uppstå i hanteringen av 
varumärken är att positionering ofta blandas ihop med identitetsskapande så att 
varumärkets identitet till slut endast består av en slogan.  
 
När identiteten förmedlats till varumärkets potentiella kunder skapar de sig en bild om 
vad varumärket står för, den här uppfattningen kallas för image. Till skillnad från 
varumärkets identitet skapas inte varumärkets image inifrån organisationen, utan det är 
olika associationer som mottagaren tar till sig genom olika associationer (Nandan, 2005, 
s. 268). Dessa associationer kan vara allt ifrån hur mottagaren upplever produktens 
kvalité, varumärkets namn eller logo, information från reklam, produktens ursprung 
eller andra saker som kan tänkas påverka mottagarens uppfattning (Keller, 2008, s. 56). 
Ett varumärkes image är alltså summan av alla uppfattningar mottagaren har om själva 
varumärket. 
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3.3 Identitet, Positionering, Image  

Utmaningen med att skapa ett framgångsrikt varumärke är därför att först skapa en 
värdefull identitet för varumärket. Sedan gäller det att effektivt kommunicera identiteten 
till de potentiella kunderna så att de kan skapa sig en önskvärd image av varumärket. 
Målet ska vara att minimera eller rent utav eliminera gapet mellan den skapade 
identiteten och den uppfattade imagen (Nandan, 2005, s. 268). 
 
När det gäller just platsvarumärken menar Rainisto (2003, s. 234f) att det viktigaste i ett 
varumärkesbyggande är att skapa en stark och effektiv identitet. Arbetet med en plats 
identitet och image kan skapa fördelaktiga associationer till platsen som i sin tur kan 
attrahera besökare och företag, samtidigt som den bidrar till att öka platsens värde 
(Rainisto, 2003, s. 233). För att ett varumärkes identitet och därav också dess image 
skall vara effektiv måste den uppfylla fem olika kriterier (Kotler, 1993, s. 149ff): 

1. Platsens förmedlade image måste vara verklighetsförankrad. Om en plats lyfter 
fram saker som inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut är chansen 
liten att marknadsföringen lyckas. 
 

2. Den måste vara trovärdig. Även om marknadsföringen stämmer överens med 
verkligheten är den till ingen nytta om ingen finner informationen tillförlitlig.  
 

3. Den skall hållas enkel. Om platsen försöker förmedla alltför många 
associationer runt sig kommer det bara att leda till förvirring. 
 

4. Platsen måste förmedla en attraktionskraft. Utan en attraktionskraft finns det 
ingen anledning för människor att investera, besöka eller bosätta sig på platsen. 
 

5. Den måste vara karaktäristisk. En plats image fungerar som bäst när den 
särskiljer sig från andra platsers image, därför är det viktigt att försöka att 
differentiera sig. 
 

Även om många platser har en organisation som är ansvarig för platsens identitet är det 
inte endast de själva som formar den. Identiteten färgas av de kännetecken som platsen 
har och dess invånare som också präglar platsens identitet. Den ansvariga 
organisationens roll blir mer att kommunicera platsens image så att den överensstämmer 
med platsens identitet. Enligt Zimmerbauer (2011, s. 258) går skapandet av identiteten 
och kommunikationen av platsens image hand i hand, det ena föder det andra. I hans 
studie av finska regioner beskriver Zimmerbauer det som att de båda är sammanflätade 
som sociala konstruktioner. Med det menar han att en regions identitet ligger till grund 
för regionens image samtidigt som regionens image stärker den regionala identiteten. 
Strategin av Umeå kommun med att marknadsföra Umeå som en kulturstad kan 
användas som ett tydliggörande exempel. Deras kampanj med kulturhuvudstadsåret 
2014 kan ses som ett försök till att påverka stadens image samtidigt som den troligtvis 
har stärkt stadens identitet. Umeåborna borde rimligtvis identifiera sig mer med kultur 
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nu än innan kampanjen inleddes. Den regionala identiteten och den regionala imagen är 
alltså resultatet av en parallell process, och på så sätt kan den regionala identiteten 
stärkas av en effektiv kommunikation till omvärlden. 
 
Problem med identiteten kan dock uppstå när de som ansvarar för varumärket inte har 
samma syn på platsens identitet som dess invånare. I samband med sommar-OS 2008 i 
Peking försökte stadens myndigheter att stärka stadens varumärke genom en toppstyrd 
marknadsföringskampanj. Budskapen som sändes kunde dessvärre inte Pekings 
invånare känna igen sig i. En sådan identitetskonflikt går dock att undvika genom att 
beslutsfattare har mer kommunikation och samarbete med berörda intressenter, i det här 
fallet invånarna. För beslutsfattare gäller det att skapa kommunikationskanaler där olika 
intressenter kan ge återkoppling för att skapa en korrigeringsmekanism. (Zhang & Zhao, 
2009, s. 253) 
 
Att en sådan kommunikation är viktig stärks ytterligare av Trueman, Klemm, & Giroud 
(2004) som noterat att den engelska staden Bradfords kandidatur till Europas 
kulturhuvudstad 2008, fallerade då stadens nya identitet som beslutsfattarna försökt 
forma inte stämde överens med invånarnas. De framhäver därför betydelsen av att vara 
ärlig i sitt identitetsbyggande så att den kommunicerade identiteten stämmer överens 
med den verkliga identiteten (Trueman et al., 2004, s. 328). 
 
Att skapa en identitet för en enskild plats kan alltså ses som en komplex uppgift, och att 
skapa en identitet för en region som innehåller flertalet platser bör alltså vara än mer 
komplicerat. Därför bör det reflekteras över om det ens är möjligt att styra över 
regionens identitet då flertalet krafter är intresserade av att sätta sin egen prägel på 
varumärket. 
 

3.3.1 Varumärkets personlighet 
 
Som tidigare nämnts i uppsatsen så spelar ett varumärkes personlighet en roll när det 
gäller att sprida om information om varumärket. Ett varumärkes personlighet kan enligt 
Aaker (1996, s. 141) definieras som en samling av mänskliga kännetecken som kan 
sammankopplas med varumärket. Exempel på kännetecken kan vara kön, ålder, 
klasstillhörighet, värme, vänlighet och mycket annat, och de kännetecken som 
varumärket förknippas med skapar därefter också dess personlighet. Att använda sig av 
varumärkets personlighet kan vara till hjälp med att utveckla en förståelse för kunders 
uppfattning och attityd gentemot varumärket, skapa en differentierad 
varumärkesidentitet, underlätta kommunikation mot intressenter och för att skapa ett 
värde för varumärket (Aaker, 1996, s.150). Av många är ett varumärkes personlighet 
ansedd som en nyckelkomponent i utformningen av ett effektivt varumärke. Aaker 
(1997, s. 352) har tagit fram ett ramverk (se figur 3.4) för vilka dimensioner ett 
varumärkes personlighet består av baserat på de fem dimensioner en mänsklig 
personlighet har.  
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Då Aakers modell är framtagen inom området för konsumentbeteende, och inte specifikt 
för platsvarumärken, har Murphy, Moscardo, & Benckendorff (2007) undersökt om 
modellen är överförbar till att gälla platser också. De når slutsatsen att modellen inte 
helt och hållet kan överföras på platser om den inte modifieras på något sätt. Däremot så 
visar de på att platser och regioner kan differentiera sig från konkurrenter genom att 
använda sig av varumärkets personlighet (Murphy et al., 2007, s. 13). Hosany, Ekincy, 
& Uysal (2006, s. 641) har kommit till liknande slutsatser om Aakers 
personlighetsmodell. De har funnit stöd för att den går att applicera till platser, och i sin 
forskning om destinationer har de modifierat modellen till att omfatta endast tre 
dimensioner, nämligen uppriktighet, spänning och gemytlighet. 

Även Kaplan, Yurt, Guneri, & Kurtulus (2010, s. 1297f) styrker synsättet om att platser 
kan differentiera sig med hjälp av sitt varumärkes personlighet. De har dock identifierat 
ytterligare tre dimensioner utöver det Hosany et al. (2006) redan identifierat, närmare 
bestämt hårdhet, konservatism och ondskefullhet. Att platsers personlighet kan 
sammanknippas med ondska påminner enligt Kaplan et al. (2010, s.1298) om hur 
synsättet är på människors personligheter. Att platser då kan ses som mer mänskliga än 
produkter bör betyda att ett platsvarumärkes personlighet spelar en betydande roll när 
det gäller att skapa konkurrensfördelar.  

3.4 Regional identitet 
 
En region kan se ut på många olika sätt. En allmän definition är att en region är en del 
eller sektion av ett land, men en region kan även sträcka sig mellan två länder, eller 
existera i betydligt större skala. Paasi (2003) studerar olika aspekter av regional 
identitet, och antyder att identitet är en avgörande faktor vid skapandet av en region, 
oavsett om regionen skapas ur sociala eller politiska perspektiv (Paasi, 2003, s. 477). 
Det kan dock vara viktigt att skilja mellan en regions identitet och den regionala 
identiteten för de personer som bor inom regionen (Paasi, 2003, s. 478). Det kan ofta 
finnas ett flertal olika identiteter inom platsen, som kan leda till att platsen i sig får en 
inkonsekvent identitet.  Detta kan skapa svårigheter för att bygga en gemensam identitet 
för platsen, vilket däremot inte betyder att det inte är hanterbart. Dessa olika identiteter 
kan istället rikta sig till olika målgrupper (Saraniemi, 2010, s. 58). Ett gemensamt 

3.4 Varumärkets personlighet (Aaker, 1997, s. 352) 
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       3.5 Konkurrenskraftig identitet (Anholt, 2007, s. 25)  

varumärke behöver alltså inte nödvändigtvis betyda en gemensam identitet, utan det 
finns olika angreppssätt för att sammanfoga de olika intressenternas identiteter och mål. 
Det är däremot viktigt att alltid involvera samtliga intressenter som kan skapa ett värde 
för varumärket (Saraniemi, 2010, s. 58). Varumärkets identitet kommer då att skapas av 
samspelet mellan de interna intressenternas identitet, tillsammans med platsens 
karaktärsdrag i helhet. Ett varumärke uppbyggt av flera olika identiteter bör däremot 
skapa en mer diversifierad samling varumärkesassociationer och måste kanske rikta sig 
till fler målgrupper än annars. Det är också möjligt att det finns någon sorts konkurrens 
mellan dessa identiteter, eller mellan regionens olika beståndsdelar, vilket bör försvåra 
skapandet av ett gemensamt varumärke. 
 
Cai (2002, s. 725) har utvecklat en modell för destinationsvarumärken med identitet, 
varumärkeselement och image i centrum. Hon har försökt applicera denna modell i en 
studie av ett samarbete mellan flera landsbygdssamhällen som försöker nå ett 
gemensamt varumärke för deras region. Cai kommer fram till att både regionen och 
invånarna skulle gynnas av ett samarbete där man skapar en gemensam identitet ur 
gemensamma egenskaper. Cai fann även att ett samarbete skulle gynna regionen mer än 
regionens beståndsdelar när det gäller kopplingen mellan varumärkesidentiteten och 
varumärkesassociationer grundade på attribut, och att ett samarbete i det stora hela 
gynnar regionen som helhet mer än de olika samhällena i regionen (Cai, 2002, s. 736f). 
 
För att en region ska kunna nå framgång med sitt varumärke ska varumärkesbyggandet 
ses som en del i regionens utvecklingsplan, istället för att ses som ett substitut till den 
(Pasquinelli, 2010, s. 570). Varumärkets uppgift är att förmedla och synliggöra 
regionens planer för relevanta intressenter. Därför ska de som är ansvariga för 
utformningen och förmedlingen av varumärket följa de mål som är uppsatta i en redan 
utformad policy. Pasquinelli menar också att det är av yttersta vikt att organisationen 
som ansvarar för varumärket även har ansvar för regionens utvecklingspolicy då det är 
ryggmärgen i varumärksbyggandet. 

3.5 Konkurrenskraftig identitet 
 
Det närmsta man kan komma 
en gemensam modell för 
platsvarumärkesbyggande är 
Anholts (2007) Hexagon of 
Competitive Identity (figur 
3.5). Modellen syftar dock till 
nationell identitet och ett lands 
varumärke, då modellens sex 
punkter grundas i ett lands sex 
olika kommunikationskanaler.  
 
Eftersom det är många olika 
sektorer som arbetar med 
marknadsföring som påverkar 
platsens varumärke är det 
viktigt att dessa sektorer, eller intressenter, förmedlar ett konsekvent budskap. Om alla 
förmedlar samma budskap på ett trovärdigt sätt ger det mycket bra förutsättningar för 
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skapandet av en konkurrenskraftig identitet (Anholt, 2007, s. 31). Man kan dock inte 
förändra platsens identitet på detta sätt, utan för att ändra identiteten måste man även 
ändra på platsens allmänna beteende (Anholt, 2007, s. 35). 
 

3.5.1 Varumärken 
 
Den första punkten, varumärken, härleder till exportvaror och de starka 
produktvarumärken som härstammar från landet. För att dessa varumärken skall kunna 
stärka landets identitet räcker det inte med att exporterade produkter har ett starkt 
varumärke, utan de måste även vara förknippade med landet i fråga (Anholt, 2007, s. 
25). Här syftar Anholt till ursprungseffekten, där konsumenter förknippar en produkt 
med platsen den kommer från. I detta sammanhang är det platsen som stärker 
produkten, och inte tvärtom. Ett land som är förknippat med hög kvalitet och 
trovärdighet skapar stora fördelar för företag inom landets exportsektor, även inom 
branscher där landet i allmänhet inte har något övertag. På liknande sätt kan en viss 
produkt vara förknippad med att ha fördelar om den kommer från ett visst land, som 
italiensk pizza (Anholt, 2007, s. 95f).  
 
Detta bör i vissa fall vara anpassningsbart även till städer och regioner.  
Det måste kanske inte vara varumärken som har en internationell igenkännelsefaktor, 
utan om platsvarumärket istället är för en stad eller region kan nationell igenkännelse 
stärka platsen. En annan fråga är då om platsen stärker produkten eller tvärtom. 
 

3.5.2 Politik 
 
Politiska beslut som syns i media påverkar platsens image och är en punkt som kan ses 
som en viktig kommunikationskanal för både nationer och regioner (Anholt, 2007, s. 
25). Det är dock möjligt att nationella beslut har en större tyngd i dessa sammanhang, då 
nationella regeringsbeslut antagligen har en större effekt på externa parters bild av 
platsen än beslut från kommun och landsting. Politik bör dock inte enbart ses som en 
kommunikationskanal i dessa sammanhang, utan politik bör istället ses som en viktig 
grundpelare för en konkurrenskraftig identitet. Istället för att ur beslutsfattarnas 
perspektiv se hanteringen av varumärket som en egen kommunikationskanal bör de se 
det som en egen typ av policy, där politiska beslut bör ta hänsyn till platsens varumärke 
(Anholt, 2007, s. 33). 
 

3.5.3 Investeringar 
 
Denna kommunikationskanal innefattar hur ett land visar sig utåt när det gäller att locka 
investeringar och företagsetableringar, och även hur rekrytering av utländska studenter 
och andra eftertraktade personer sker (Anholt, 2007, s. 25). För en region bör detta 
fungera på precis samma sätt, men med till exempel större möjligheter att locka 
studenter då även studenter från hela landet är eftertraktade.  
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3.5.4 Kultur 
 
Kultur spelar en stor roll för att förstärka ett lands rykte. Dock så ser vissa personer 
kulturella aktiviteter som icke vinstdrivande, och ser istället aktiviteterna som någon 
sorts skyldighet. Ett lands kultur är istället något värdefullt för en konkurrenskraftig 
identitet, då den kultur en plats innehar är en unik funktion för platsen, och är därför ett 
viktigt verktyg som bör användas för differentiering (Anholt, 2007, s. 97). Kulturen kan 
därmed användas för att förbättra omvärldens bild av en speciell plats, och skapa en 
koppling mellan personers intresse för platsen och deras intresse för den livsstil och 
kultur platsen speglar (Anholt, 2007, s. 101). 
 

3.5.5 Invånarna 
 
I detta sammanhang är det invånarnas uppgift att förmedla en viss bild av populationen. 
Ett stort inflytande kommer från offentliga personer, nyhetsuppläsare och kända 
idrottare, men även den ”vanliga” befolkningen (Anholt, 2007, s. 25). Det är invånarna 
och deras unika kombination av förmågor som skapar förutsättningarna för kultur, 
företagande och turism, och därmed är det invånarna som är en av de viktigaste 
grundpelarna i det som gör en viss plats till vad den är (Anholt, 2007, s. 75). 
 
Freire (2007) studerar lokalbefolkningens påverkan på platsvarumärken, och kommer 
fram till att befolkningen är en faktor som ger goda förutsättningar för att differentiera 
sig från liknande platser och därmed hjälper de till med att sälja varumärket. För att 
detta ska påverka platsvarumärket positivt och inte negativt är det avgörande hur 
befolkningen beter sig mot turister, då personer gärna använder stereotyper för att skapa 
sig en bild av platser. Goda kunskaper i engelska är till exempel en faktor som påverkar 
kvaliteten av det sociala bemötandet. Vissa faktorer är hanterbara medan andra faktorer 
ligger i befolkningens kultur och är därmed inte lika hanterbara. I vilken grad det går att 
påverka lokalbefolkningen för att ge en mer positiv bild är därför något restriktiv. 
(Freire, 2007, s. 433f) 
 
Det är även viktigt att invånarna kan identifiera sig med platsvarumärket, då en sådan 
identifiering påverkar invånarnas beteende positivt (Choo & Park, 2009, s. 5). Intern 
marknadsföring kan därför ses som något väsentligt för att ett platsvarumärke ska 
lyckas, och beslutsfattare inom platsvarumärkesprojekt bör därför ta nytta av invånarna i 
varumärkesstrategin. Choo och Park (2009, s. 5) finner i sin studie att ifall invånarna 
känner sig identifierade med varumärket blir det lättare för dem att medverka i 
gemensamma ansträngningar för att på bästa sätt skapa tillfredsställelse hos turister. Det 
kan även leda till ett större deltagande i turistaktiviteter och andra fritidsaktiviteter som 
ger en för turisterna positiv bild av befolkningen. När invånarna identifierar sig med 
platsens varumärke vill de på så sätt anstränga sig för att visa en positiv bild av platsen i 
fråga i en större utsträckning (Choo & Park, 2009, s. 5). 
 

3.5.6 Turism 
 
Turism är en kommunikationskanal som handlar om marknadsföring men även om de 
intryck man får av att besöka platsen. Detta är möjligtvis den starkaste 
kommunikationskanalen i varumärkessammanhang (Anholt, 2007, s. 25). I en 
diskussion om turism är det svårt att utesluta destinationsvarumärkesbyggande, det 
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område som handlar om att etablera ett varumärke för en turistdestination. Konecnik 
och Go (2008) studerar varumärkesidentitet hos turistdestinationer, och påpekar att en 
turistdestination är en kombination av produkter, tjänster och upplevelser. Med dessa 
olika sektorer inblandade styrs en destinationen av många olika intressenter. Det går 
därför att se varumärkesidentiteten i ett sådant sammanhang som ett slags nätverk för att 
skapa gemensamma mål (Konecnik & Go, 2008, s. 179). I en fallstudie av Sloveniens 
varumärke utvecklar forskarna ett teoretiskt ramverk som har sin utgångspunkt i två 
olika teoretiska områden, nämligen varumärkesidentitet och turistdestinationer. 
Författarna når slutsatsen att arbetet kring varumärket lätt låser sig vid skapandet av en 
logotyp och slogan, och att skapandet av en önskad identitet är en långsiktig process. 

3.6 Platsvarumärken i samverkan 
 
När marknadsföringen av en region med många inblandade platser sker av en 
gemensam organisation finns det risk för att en del platser kan bli orättvist behandlade. 
Då många olika parter med skilda förutsättningar har ett intresse i organisationen är det 
möjligt att de med bäst förutsättningar får mest utrymme i regionens marknadsföring. 
European Travel Commission är en organisation som ansvarar för marknadsföringen av 
Europa som turistmål och består av 36 olika länders turistråd. I en granskning av 
Therkelsen och Gram (2010, s. 125f) där de ser över hur ETC:s kommunikation ser ut 
via deras hemsida, visiteurope.com, noterar de att alla länder får samma uppmärksamhet 
i deras kommunikation oavsett förutsättningar. Att ETC varit väldigt noga med detta 
anser författarna vara relaterat till den nationella protektionism och de olika nationella 
identiteterna som existerar bland de medverkande länderna, strategerna bakom 
visiteurope.com har helt enkelt inte velat trampa någon nation på tårna. En konsekvens 
av att använda sig av en sådan strategi är dock att regionen går miste om drivkrafterna 
starka varumärken kan föra med sig (Therkelsen & Gram, 2010, s. 126). Att samma 
fokus ska läggas på Slovakien som Frankrike kan vara ineffektivt, då ett välkänt och 
starkt varumärke som Frankrike bör besitta mer drivkrafter än en nation som Slovakien 
som för en ganska anonym tillvaro i Europa. Då starka drivkrafter kan vara till nytta för 
hela regionen kan det vara gynnsamt för en region att stå över strategin där allt ska vara 
rättvist, till fördel för en strategi som fokuserar på det bästa för regionen. 
 

3.6.1 Varumärkessystem 

 
Hantering av flera olika varumärken behöver dock inte bara föra med sig problem, utan 
det går givetvis att dra nytta av att de finns inom samma system. I en komplex miljö 
som varumärken oftast finner sig gäller det att inte bara behandla varumärkena 
individuellt utan också som medlemmar i ett system av varumärken (Aaker, 1996 s. 
240ff). Systemet ska fungera som en plattform för alla varumärken, där det enskilda 
varumärket bidrar lika mycket till systemet som systemet bidrar till de enskilda 
varumärkena. Genom ett sådant tankesätt kan ett enskilt varumärke skapa värde genom 
att ge stöd till andra varumärken samtidigt som varumärket genererar värde till sig själv. 
Målen med ett varumärkessystem är enligt Aaker att: 

• Utnyttja gemensamma nämnare för att skapa synergieffekter. De skilda 
varumärkena inom ett system har oftast enskilda identiteter. Utmaningen blir 
därför att försöka dra nytta av de gemensamma nämnare som ändå finns för att 



   

25 

 

skapa synergieffekter som antingen kan bidra till starkare varumärken eller 
minskade kostnader. 
 

• Minska skador på varumärkets identitet. Skillnaderna i varumärkenas identiteter 
och roller i olika sammanhang kan möjliggöra att de kan skada varandra. Därför 
gäller det att underhålla varumärkessystemet på ett sådant sätt att det kan 
undvikas. 
 

• Uppnå tydliga erbjudanden. Systemet måste minska eventuell förvirring bland 
varumärkena och skapa tydlighet i vad det kan erbjuda. 
 

• Underlätta för förändring och anpassning. Alla varumärken måste förändras 
ibland som svar på förändringar som sker runt varumärket. Systemet ska då 
finnas till hands för att underlätta för de nödvändiga förändringarna samt se till 
att de sker på ett vältajmat och effektivt sätt. 
 

• Fördelning av resurser. En investering i ett enskilt varumärke kan vara skadligt 
för ett annat varumärke inom systemet. Därför gäller det att vara noggrann när 
sådant beslut ska tas så att det inte drabbar systemet och dess varumärken 
negativt. 

 
De olika varumärkena som existerar inom systemet kan delas upp i en naturlig 
varumärkeshierarki, där varumärken på skilda nivåer har olika roller inom systemet. För 
att illustrera detta har vi använt oss av Aakers (1996, s. 242) nivåer som ursprungligen 
har sin grund inom varumärkesbyggande för produkter.    

1. Corporate-brand. Varumärket som står på topp i hierarkin identifieras oftast 
som organisationen som står bakom produkterna eller servicen som erbjuds. 
Med detta varumärke förknippas värden, människor och kultur. 
 

2. Range-brand. Ett varumärke som innehåller flera olika produktklasser.  
  

3. Line-brand. En specifik produkt som organisationen erbjuder. 
 

4. Subbrand. En variant av den specifika produkten. 
 

5. Branded feature. De kännetecken som förstärker associeringarna till varumärket 
ytterligare.   

 
Alla dessa varianter av varumärken har olika roller i systemet där varumärken på en 
nivå kan ha en viktig relation till varumärken på andra nivåer inom systemet. En roll 
som ett varumärke kan ta är vad Aaker (1996, s. 243ff) kallar för drivkraftsroll2. 
Varumärken som innehar den rollen är de vars identitet representerar det som kunden 
huvudsakligen förväntar sig att erhålla från sitt köpbeslut, drivkraftsrollen styr alltså 
själva köpbeslutet. Ett varumärke som huvudsakligen har en drivkraftsroll behöver en 
identitet som kan framkalla en respons från kunden för att uppfylla den viktigaste 
aspekten i rollen. Därför behöver varumärken som till en hög utsträckning har en 
drivkraftsroll en tydlig identitet.  

                                                           
2 Fritt översatt från engelskans Driver Role 
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Ett varumärke kan också ha en understödsroll3 som förser varumärket som har en 
drivkraftsroll med stöttning och trovärdighet. Vanligtvis är det ett corporate brand som 
står för den rollen då den oftast representerar en organisation som innefattar människor, 
kultur och specifika värden. Uppgiften för det varumärket blir då att försäkra kunderna 
om att varumärket med drivkraftsrollen kommer att hålla vad den lovar (Aaker, 1996, s. 
245). Varumärket kan antingen vara synligt tillsammans med varumärket det stödjer 
(Polo Jeans by Ralph Lauren) eller så kan den ge ett dolt understöd där vetskapen om 
sambandet finns där (Toyota och Lexus) än fast varumärkena inte är synliga 
tillsammans (Aaker & Joachimstaler, 2000, s. 12). Att då inom platsmarknadsföring 
använda sig av en sådan här struktur kan vara fördelsaktigt då strategiska allianser 
mellan platser kan skapa ett mervärde för alla inblandade parter (Rainisto, 2004, s. 233).  
 

3.6.2 Silver Bullets 
 
När ett varumärke som ligger under ett corporate brand blir så pass framgångsrikt att det 
fungerar som en stark drivkraft till antingen förändringen eller förstärkningen av 
moderföretagets image kallas det för en Silver Bullet (Aaker, 1996, s.261). Det behöver 
dock inte vara själva varumärket som antar en Silver Bullet roll utan även ett 
varumärkes kännetecken kan agera på samma sätt. Då en Silver Bullets roll sträcker sig 
längre än till att bara marknadsföra sig själv, förtjänar varumärket extra resurser till 
både marknadsföring och produktutveckling. Även om extra marknadsföring inte leder 
till någon sorts ökade inkomster för varumärket kan det ändå vara rättfärdigat då övriga 
varumärken inom systemet kan dra nytta av det. Ett bra exempel när det gäller 
platsvarumärken är den amerikanska staden San Jose och dess hockeylag San Jose 
Sharks. Innan San Jose blev tilldelat ett hockeylag i den professionella ishockeyligan 
NHL ansågs San Jose som en sömnig och intetsägande stad i skuggan av San Francisco. 
Sedan 1991 då ishockeylaget gjorde entré i NHL har staden däremot blomstrat tack vare 
stödet den fått från ett ishockeylag som spelar varje match inför utsålda läktare och som 
säljer massor med souvenirer som kan kopplas till San Jose. Framgången med Sharks 
har lyckats ändra stadens image och lockat till sig stora konferenser, ökat turism och 
dessutom attraherat större företag till att etablera sig i staden (Aaker, 1996, s. 262).  
 

3.6.3 Umbrella branding 
 
En varumärkesstrategi som påminner om Aakers idéer om varumärkessystem är 
umbrella branding som har använts inom en del olika områden, dock oftast i samband 
med stora företag, men även forskning runt platsvarumärken har berört ämnet. Umbrella 
branding är då ett företag delar upp sitt varumärke i olika grenar, men det gemensamma 
varumärket verkar även individuellt. Säg att vi har ett företag under namnet Umbrella 
som tillverkar skor och stövlar. En möjlig umbrella-strategi skulle vara att dessa 
produkter får säljas under två separata varumärken, Umbrella Shoes och Umbrella 
Boots. Att använda sig av en umbrella-strategi kan därför vara ett effektivt sätt att 
sammankoppla gemensamma nämnare mellan en organisations olika produkter. 
Fördelen är bland annat att vid en introduktion av ett nytt varumärke kan kostnaden bli 
lägre då varumärket kan dra nytta av redan etablerade associationer bland 
organisationen övriga varumärken (Keller, 2008, s. 451). Riskerna är däremot att om en 
produkt misslyckas kan det få negativa konsekvenser för övriga produkter som 
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marknadsförs under samma namn då alla organisationens produkter starkt förknippas 
med varandra.  
 
Inom området för platsvarumärkesbyggande har Danmark valt att använda sig av en 
umbrella-strategi för att stärka sitt varumärke efter kontroverserna med Mohammed 
karikatyrerna som nått internationell uppmärksamhet i nyhetsflödet (Therkelsen & 
Halkier, 2008, s. 172f). De två nationella organisationerna Invest in Denmark och 
VisitDenmark har där försökt nyttja den här metoden med att dra nytta av både 
varumärket Danmark och de associationer som de båda organisationerna är 
sammankopplade med.  
 
Ett starkt regionalt varumärke kan dessutom hjälpa näringslivet som verkar inom 
regionen, varor och tjänster kan då dra nytta av de egenskaper som regionen har genom 
att de i sin tur använder sig av umbrella branding. Iversen och Hem (2008) menar på att 
ett lands unika kvalitéer kan vara oerhört viktiga som säljargument när landet använder 
sig av en umbrella branding-strategi som fokuserar på ursprungsassocieringar. Detta då 
dessa kvalitéer är ouppnåeliga för konkurrenter och därför kan användas som 
konkurrensfördelar. Problematiken ligger dock i att identifiera värden som 
överensstämmer med underliggande varumärken och som samtidigt kan stärka och 
förena det gemensamma umbrella-varumärket. Iversen och Hem föreslår att platsens 
image ska byggas på antingen starka, positiva, unika, relevanta, abstrakta eller liknande 
associationer som kan stärka den interna anknytningen mellan inblandande parter och 
därigenom stärka det gemensamma varumärket (Iversen & Hem, 2008, s. 620). 
 
En umbrella-strategi behöver dock inte enbart innebära att varumärkena måste gå under 
samma namn, även om associeringarna blir som starkast då. Flagestad & Hope (2001, s. 
9) för fram resonemanget om att skandinaviska skidorter bör profileras under det 
gemensamma umbrella-varumärket ”Scandinavian Winter” för att kunna konkurrera 
med skidorter i Alperna. ”Scandinavian Winter” kan då inta en understödsroll som kan 
tillföra extra värde till de nationella skidorterna genom bland annat en effektivare 
marknadsföring som kan skapas genom skalfördelar och differentiering som i sin tur ger 
bättre konkurrensfördelar. På samma sätt borde alltså regioner och regionsdelar kunna 
inta en understödsroll till specifika orter som får ses som drivkrafter i detta 
sammanhang.  
 
En region som både innehåller fjäll, kust och inland kanske kan ses som något för bred 
för att skapa dessa associationer. Frågan som då uppstår är om en geografisk 
diversifierad region kan dra nytta av umbrella branding genom att skapa varumärken 
som kan vara gemensamma med dess underliggande varumärken. Kotler och Gertner 
(2002, s. 258) går även så pass långt att de menar ett land måste utveckla ett umbrella 
branding-koncept som kan täcka alla sorters brandingaktiviteter och samtidigt vara 
överensstämmande med varandra. Det borde därför också eventuellt gälla större 
diversifierade regioner som har många geografiska likheter med ett land. 
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3.6.4 Offentliga och privata samarbeten 
 
Om en region vill stärka sitt varumärke bör det ligga i regionens intresse att inleda ett 
samarbeta med lokala privata aktörer inom näringslivet. Detta då ett sådant samarbete är 
fundamentalt om en plats ska lyckas överleva i konkurrensen bland andra platser. Ett 
framgångsrikt samarbetskoncept kommer att vara avgörande för den långsiktiga 
framgången inom platsmarknadsföring. Ett samarbete kommer också att leda till ett mer 
trovärdigt och resultatorienterat arbete då den privata sektorn är involverad (Rainisto, 
2004, s. 219). Samarbeten kommer även att bidra till en möjlighet för både den 
offentliga och privata sektorn att ta lärdom från varandra till en låg kostnad, och i en 
sådan process kan nya möjligheter identifieras och mer ingående projekt kan utvecklas 
runt dessa möjligheter. Andra incitament är att de lokala företagens image är viktiga för 
platsens image på samma sätt som platsens image är viktig för företagen, då företagen 
kan dra nytta av en fördelaktig syn av platsen de verkar i. Därför är ett mångsidigt 
samarbete mellan det regionala näringslivet och platsens beslutsfattare av yttersta viktigt 
då de båda kan dra nytta av en sådan samverkan (Rainisto, 2004, s. 235). 

3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
Kotler et al. (1993, s. 19) presenterar en modell för platsmarknadsföring, med en i 
modellen central planeringsgrupp bestående av invånare, näringsliv och regering. Denna 
grupp diagnostiserar platsens förutsättningar och skapar sedan en vision och en plan för 
framtida investeringar. Även Rainisto (2004, s. 219) talar om samarbeten mellan privat 
och offentlig sektor, och betonar hur viktigt ett sådant samarbete är för en plats som vill 
vara konkurrenskraftig. Investeringar ska sen gå till vissa förutbestämda 
marknadsföringsfaktorer, som i sin tur ska skapa en nytta hos målgrupperna, som 
exempelvis investerare, nya invånare och företag. Se figur 3.1. 
 
Med detta syftar Kotler et al. (1993 s. 19) inte till att skapa platsvarumärken, utan bara 
marknadsföra platsen. Vi anser tillsammans med andra forskare att 
varumärkesbyggande är en väsentlig del inom marknadsföring. Varumärkesbyggande 
kan i sin tur menas ha starka anknytningar till image och identitet. Nandan (2005, s. 68) 
antyder samtidigt att utmaningen för att skapa ett framgångsrikt varumärke är att först 
skapa en stark identitet, för att sedan på bästa sätt förmedla denna identitet till 
omvärlden och på så sätt uppnå en önskad image. Det kan illustreras i en 
trestegsmodell. Se figur 3.3.  

3.6 Umbrella Branding 
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Dessa är: 

• Varumärkets identitet – Hur ägarna vill att varumärket ska uppfattas 
• Varumärkets positionering – Delar av identiteten som aktivt kommuniceras 
• Varumärkets image – Hur varumärket uppfattas 

Detta kan återkopplas till de tre stegen i modellen av Kotler et al. (1993, s. 19) som 
beskriver platsmarknadsföring. Planeringsgruppen kan anses ligga bakom skapandet av 
varumärkets identitet, dock med ytterligare faktorer än de Kotler et al. (1993, s. 19) 
nämner. Marknadsföringsfaktorerna har en tydlig koppling till positionering, även om 
dess syfte inte är direkt kopplade till varumärkesbyggande, och denna anknytning 
mellan de två modellerna är något svagare än de två andra. De sista stegen i de två 
modellerna är kanske de mest förenade. Kommuniceringen av det budskap som de 
ansvariga för varumärket vill nå ut med har en direkt koppling till varumärkets image, 
vilket kan sägas är hur varumärkets identitet uppfattas av målgruppen. 
 
Ett varumärkes personlighet är också en relevant faktor i samband med identitet och 
image. Detta är då mer kopplat till hur ett varumärke kan spegla mänskliga 
personlighetsdrag, såsom uppriktighet, spänning och kompetens. Varumärkets 
personlighet kan hjälpa att utveckla målgruppen uppfattning och attityd mot 
varumärket, och bidrar till arbetet om att skapa en differentierad varumärkesidentitet 
(Aaker, 1997, s. 150). 
 
Vi har i detta kapitel presenterat en modell utvecklad av Anholt (2007, s. 35). Denna 
modell visar på hur en plats med hjälp av sex olika kommunikationskanaler kan skapa 
en konkurrenskraftig identitet.  Dessa kommunikationskanaler handlar om varumärken, 
politik, investeringar, kultur, invånare och turism. Se figur 3.5. Det talas här om ett stort 
antal intressenter, tillhörande både privat och offentlig sektor. Även invånare agerar 
som en egen kommunikationskanal, och därmed kan samtliga intressenter kategoriseras 
tillsammans med någon av aktörerna i planeringsgruppen som Kotler et al. (1993, s.19) 
tagit fram. 
 
Det bör därmed med fördel gå att innefatta dessa kommunikationskanaler i en modell 
där man hanterar den praktiska marknadsföringen och skapandet av ett varumärke. 
Kotler et al. (1993, s. 19) och Nandan (2005, s. 68) behandlar liknande saker ur två 
olika perspektiv. Att kombinera dessa och samtidigt innefatta Anholts 
kommunikationskanaler bör därför ge en tydligare bild av hur en plats kan positionera 
sig med en stark identitet. 
 
Det vi vill undersöka med denna studie är hur varumärkesarbetet bör gå till för en 
diversifierad region. Hur kan detta på bästa sätt appliceras tillsammans med ovan 
nämnda teorier? En plats som kan delas upp i flera olika områden innefattar en mängd 
olika identiteter. Detta kan inverka på arbetet för att skapa en regional identitet och kan 
leda till att identiteten blir inkonsekvent. Det blir därför svårt för invånarna att känna 
igen sig i den regionala identiteten och istället bör de skilda identiteterna rikta sig till 
olika målgrupper (Saraniemi, 2010, s. 58). Ett gemensamt varumärke behöver därför 
inte byggas ur en enda identitet. Västerbotten går att dela upp på flera olika sätt, då länet 
innefattar tre städer och 15 kommuner. Samtidigt går det att dela upp regionen efter 
fjäll, inland och kust. Det sistnämnda kan tyckas passande då en sådan indelning kan 
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anses innehålla mer homogena identiteter som fyller en bra funktion i samband med 
marknadsföringen. 
 
Detta leder oss in på en diskussion kring samverkan mellan olika varumärken. Det kan 
då gälla samverkan mellan befintliga varumärken som städer och kommuner, eller ett 
samarbete mellan delarna av en skapad uppdelning. Hur ska då dessa varumärken 
interagera med varandra och med vilka ska de interagera med? 
 

3.7.1 Modell 
 
Våra förhoppningar är att ifall varumärket fungerar som det ska, ska det fungera som ett 
understöd för de underliggande varumärkena. Se figur 3.7. Orter inom regionen, som till 
exempel Skellefteå och Lycksele, ska kunna ta nytta av att använda namnet 
Västerbotten i samband med ortens namn eller i vart fall skapa starka associationer till 
länet. 
 
I modellen kan ”Regionsdel” stå för olika uppdelningar av regionen beroende på vad det 
är för region. I vårt fall gör vi uppdelningen fjäll, inland, kust, då vi anser att denna 
uppdelning passar bäst för Västerbotten. Inom dessa områden bör det finnas ett 
samarbete mellan privat sektor, offentlig sektor och invånare. För att få någon struktur 
på detta bör det kanske utgå från ett samarbete på kommunal nivå, där kommunerna 
sedan samarbetar med varandra. Detta bör leda till intern marknadsföring, där alla 
intressenter blir medvetna om arbetet och varumärkets identitet. Man bör därifrån 
fortsätta med att analysera och utvärdera identiteten, innan man positionerar sig och 
påbörjar den externa marknadsföringen. Den externa marknadsföringen kan på så sätt 
hjälpa att skapa en önskad image av regionens varumärke, en image som i sin tur 
kommer att gynna de orter och kommuner som ingår i arbetet. 
 
Denna modell syftar till att ge en förförståelse för hur vår intervjukonstruktion utformas, 
då modellen är uppbyggt efter tidigare forskning inom områden men kombineras med 
aspekter kring diversifierade regioner. Modellen skapar också en förståelse för läsaren 
för vilka förföreställningar vi har och hur våra kommande slutsatser påverkats av dessa 
teorier. I samband med våra slutsatser utformar vi ytterligare en modell grundad på en 
analys av empiriska fynd och dess kopplingar till befintlig teori. 
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3.7 Teoretisk grundmodell 
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4. Praktisk Metod 

Tidigare i uppsatsen har problemet och de teoretiska utgångspunkterna presenterats 
och diskuterats. I det här avsnittet beskriver vi hur den praktiska delen av studien 
genomfördes samtidigt som vi förklarar varför vi genomfört den på just detta sätt. 

4.1 Fallstudien 
 
Det som gör att en undersökning kan klassificeras som en fallstudie är beslutet om att 
inrikta studien mot ett specifikt exempel (Merriam, 1994, s. 58). Det specifika exemplet 
vi valt att rikta in oss på är Västerbottens varumärke vars uppgift är att hjälpa oss 
redogöra för hur processen med en diversifierad regions varumärke kan se ut. Att det är 
lämpligt att använda oss av en fallstudie i just den undersökningen beror på att vi velat 
skapa en bättre förståelse för den dynamik som omger problemet vi undersöker 
(Merriam, 1994, s. 44). Västerbotten får i det här fallet representera verkligheten för 
diversifierade regioner och dess varumärken. Valet att använda oss av en fallstudie för 
med sig möjligheten att samla in information från många olika variabler och vi kan 
därigenom utveckla en helhetsförståelse för varumärkesprocessen (Halvorsen, 1992. s. 
68). En konsekvens av att använda den här metoden är dock att studiens slutsatser får 
betraktas mer som indikationer än regelrätta pekpinnar då en fallstudie aldrig kan 
representera verkligheten till fullo (Ejvegård, 1996, s. 31). Vi anser ändå att det är det 
mest passande tillvägagångssättet då vi på ett begränsat utrymme kan skildra 
varumärkesprocessens helhet.  
 
För att genomföra fallstudien valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi 
ville ta reda på vad vissa utvalda personer vet och vad de har för åsikter om det 
särskilda problemområdet. Då det inte går att få fram den informationen genom 
observationer och iakttagelser föll det naturligt att använda sig av intervjuer då det gör 
det möjligt för oss att inta deras perspektiv (Merriam, 1994, s. 86).  

4.2 Val av respondenter 
 

Fallstudien ämnar undersöka något som styrs av kommuner och andra organisationer 
som kan anses ha ett intresse av varumärket Västerbotten, varför urvalets 
representativitet kan anses vara extra viktigt. Andra forskare som utför kvalitativa 
intervjuer kan annars mena att den kvalitativa studiens djupgående intervjuer gör 
representativiteten mindre viktig (Bryman & Bell, 2005. s. 377). Genom att studera 
ämnet platsvarumärkesbyggande har vi tidigt uppfattat vilka som skulle kunna vara av 
intresse för vårt urval. Detta gällde då de organisationer vi ville vända oss till för att på 
bästa sätt uppfylla vårt syfte. På så sätt har denna undersökning ett ändamålsenligt 
urval. Det ändamålsenliga urvalet är inte på något sätt slumpmässigt, utan 
intervjuobjekten väljs ut för att de är mest lämpliga i samband med att finna svaret på 
problemformuleringen (Saunders et al., 2003, s. 175). I en kvalitativ fallstudie är det 
dessutom lämpligast att använda sig av ett sådant icke-sannolikhetsurval då vi inte har 
för avsikt att svara på frågor som ”hur ofta” eller ”hur mycket” (Merriam, 1994, s. 61). 
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Det faktum att vi utför en fallstudie av varumärket Västerbotten leder oss till vissa 
nästan självklara val av intervjuobjekt. Region Västerbotten som till viss del kan ses 
som varumärkesansvarig är en sådan och likaså kommuner belägna inom Västerbottens 
län. Vår uppsats behandlar diversifierade regioner och urvalet bör därför ha ett sådant 
innehåll att samtliga geografiska delar (kust, inland, fjäll) får representera den empiri 
som i sin tur ska ligga till grund för den modell vi har som mål att skapa. Därför har vi 
valt att inkludera två kommuner som gränsar till kust, en kommun som gränsar till fjäll, 
och en kommun som ligger beläget i inlandet. Även det faktum att Umeå arbetar med en 
kulturhuvudstadssatsning väcker intressanta frågor kring eventuella intervjuobjekt, då 
detta kan vara relevant ur ett varumärkesperspektiv. Dessa anledningar har tillsammans 
med befolkningsmängd gjort att vi beslutat oss för att intervjua personer vid Lycksele 
kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, och Vilhelmina kommun för att kunna 
få information från kommunernas perspektiv. 
 
Vi har även valt att intervjua Länsstyrelsen Västerbotten då det är en övergripande 
organisation som på uppdrag av staten verkar för bland annat en hållbar utveckling, 
vilket kan påverka Västerbottens varumärke. För att få näringslivets perspektiv på 
varumärket har vi valt att intervjua Västerbottens Handelskammare där de får agera som 
språkrör för länets företagare då organisationen är en mötesplats för länets näringsliv. 
Vi finner det också intressant vilken roll varumärket har när det gäller att locka företag 
att etablera sig i regionen. Därför föll valet på att intervjua Västerbotten Investment 
Agency som ger ytterligare grund för näringslivets inverkan. VästerbottensTurism 
bestämde vi oss också för att införskaffa information ifrån då turism är ett centralt 
område inom platsmarknadsföring. 
 
Efter att vi klartgjort vilka dessa organisationer skulle vara, gått igenom prioriteringar, 
samt utnämnt reserver, var det dags för det andra urvalet som gällde vilka personer som 
ska representera dessa organisationer. Detta blir därmed inte bara en fråga om urval utan 
även access. Eftersom denna undersökning studerar ämnet platsvarumärkesbyggande 
kan det anses logiskt att marknadsföringschefer och dylikt kan bidra mer än andra 
yrkeskategorier då de borde vara bekant med ämnesområdet. Ifall någon organisation 
inte skulle kunna bidra med lämpliga intervjuobjekt kanske det därför blir tal om att 
räkna bort hela organisationen. Här spelar andrahandsalternativen sin roll, som 
förhoppningsvis kan bidra minst lika mycket till studien.  Även detta andra urval kan 
anses vara ändamålsenligt. Dock kan det finnas en del restriktioner när det gäller 
tillgången till önskade intervjupersoner inom organisationerna. Sådana restriktioner kan 
exempelvis vara att organisationerna själva vill välja den intervjuperson som ska 
representera organisationen (Bryman & Bell, 2005, s. 377). Vi kan i det läget inte själva 
välja den mest lämpliga för studien, utan får nöja oss med den person som 
organisationen valt ut. Det andra urvalet kan därför även anses vara ett 
bekvämlighetsurval, och i vissa fall kan det även finnas en risk att denna person inte 
uppfyller våra krav på representativitet. För att hitta rätt intervjuobjekt har vi kontaktat 
de personer som vi funnit varit lämpliga för studien och ställt en intresseförfrågan samt 
om de ansåg sig lämpliga till att delta i studien. I vissa av fallen har personen ifråga 
rekommenderat en annan person från organisationen och i dessa fall har vi följt deras 
råd.  
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4.3 Intervjuobjekt 
 

4.3.1 Region Västerbotten 
  
Respondent: Thomas Hartman, kommunikatör 
 
Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation som bildades 1 januari 2008, och 
har ansvaret för den regionala utvecklingen i Västerbottens län. Region Västerbotten ägs 
av dess medlemmar som består av länets 15 kommuner och Västerbottens läns 
landsting. I den här studien representerar de rollen som samordnare och 
varumärkesansvarig. I deras uppgifter ingår det att företräda länet nationellt och 
internationellt och att vara ett forum för övergripande samarbeten mellan organisationer, 
myndigheter och andra som arbetar med regional utveckling. De ansvarar även för att 
prioritera och planera länets infrastruktur och beslut runt vissa statliga och regionala 
medel för regional utveckling bland annat. Från Region Västerbotten intervjuar vi 
Thomas Hartman som arbetar som kommunikatör i organisationen. Hartman är utbildad 
inom bland annat företagsekonomi, nationalekonomi och statskunskap, han har viss 
erfarenhet av varumärkesbyggande men har i huvudsak arbetat med marknadsföring 
med sponsring som huvudinriktning. Han har även arbetat vid UD med press och media 
och har erfarenhet från kampanjarbete, och hans senaste anställning var på Västerbotten 
läns landsting.  
 

4.3.2 Länsstyrelsen Västerbotten 
 
Respondent: Elisabeth Berglund-Andersson, informationschef  
 
Länsstyrelsen Västerbotten ansvarar för att de beslut som tas i riksdagen och av 
regeringen verkställs i länet, och de arbetar även en för hållbar utveckling i länet. 
Länsstyrelsen ska fungera som en länk mellan invånarna och kommunerna till riksdagen 
och centrala myndigheter. Länsstyrelsen styrs av landshövdingen, som är tillsatt av 
regeringen. Från Länsstyrelsen Västerbotten deltar Elisabeth Berglund-Andersson, 
informationschef. Berglund-Andersson är utbildad socionom från förvaltningslinjen och 
har en mastersutbildning inom offentlig administration. Hon har också förvärvat 
akademisk kunskap inom informationsteknik. Hennes erfarenhet av marknadsföring 
kommer från organisationens arbete med Västerbotten.  
 

4.3.3 VästerbottensTurism 
 
Respondent: Thomas Carlsson, länsturistchef 
 
VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och är Västerbottens läns 
regionala turistorganisation och de representerar besöksnäringen i den här studien. 
VästerbottensTurism har ansvaret att samordna länets turistmarknadsföring både 
nationellt och internationellt, och organisationens mål är att skapa en stark och effektiv 
turistindustri i länet. VästerbottensTurism fungerar även som kontaktorgan för Visit 
Sweden vars uppdrag är att marknadsföra Sverige och svenska destinationer 
internationell. Visit Sweden ägs till hälften av den svenska staten via 
näringsdepartementet.  Från VästerbottensTurism intervjuar vi Thomas Carlsson som 
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innehar titeln länsturistchef vid organisationen. Carlsson är utbildad samhällsplanerare 
som har arbetat med turism sedan 1981 och har varit länsturistchef sedan år 2000. Sin 
kompetens inom marknadsföring har han förvärvat under sina år i branschen då han 
varit ständigt i kontakt med området.  
 

4.3.4 Västerbottens Handelskammare 
 
Respondent: Jan Bergmark, VD 
 
Västerbottens Handelskammare har en stark regional förankring och tillför ett 
näringslivsperspektiv som är av intresse för vår studie. Handelskammaren ägs, styrs och 
finansieras av deras 300 medlemsföretag och de fungerar som en mötesplats för dessa 
företag. Västerbottens Handelskammare arbetar för att skapa goda förutsättningar för att 
företag ska kunna driva sin verksamhet i länet. Ifrån Västerbottens Handelskammare 
intervjuar vi deras VD, Jan Bergmark. Han är utbildad socionom med specialisering på 
kommunal ekonomi och förvaltning. Någon större erfarenhet av marknadsföring tycker 
han inte att han har förutom från då han jobbade på Lycksele kommun där han var med 
och tog fram nya logotyper till Lycksele.  
 

4.3.5 Västerbotten Investment Agency 
 
Respondenter: Anders Wangby, direktör och Inger Edlund, marknadschef/ 
affärskoordinator 
  
Västerbotten Investment Agency är en investeringsfrämjande organisation som arbetar 
för att framställa Västerbotten som attraktivt för utländska investeringar. Organisationen 
finansieras av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Skellefteå kommun, 
Umeå kommun och två regionala energibolag. I den här studien intervjuas deras 
direktör, Anders Wangby, och deras marknadschef/affärskoordinator Inger Edlund. 
Wangby är utbildad civilekonom och har stor erfarenhet av varumärken då han arbetat 
med det på Kraft Foods. Han har även arbetat på ALMI och exportrådet innan 
nuvarande anställning. Edlund är även hon civilekonom med inriktning mot 
marknadsföring och entreprenörskap, och hon har under hela sin verksamma karriär 
arbetat med marknadsföringsfrågor. 
 

4.3.6 Lycksele kommun 
 
Respondent: Nina Hagfors, marknadsföringsansvarig och informatör 
 
Lycksele kommun är Västerbottens läns tredje största kommun med ungefär 12 000 
invånare. Kommunen är geografiskt belägen i inlandet och tillhör Lapplands landskap. 
Lycksele är även inblandat i ett samarbete med destinationsbolaget Gold of Lapland. 
Från Lycksele kommun intervjuar vi deras informatör och marknadsansvarige Nina 
Hagfors. Hon har studerat medie- och kommunikationsvetenskap och innehar en 
magisterexamen inom informationsvetenskap. Hon har tidigare arbetat med 
företagsutveckling. Hon har erfarenhet från varumärken genom kommunens arbete med 
sina egna varumärken.  
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4.3.7 Skellefteå kommun 
 
Respondent: Ola Mannberg, näringslivschef 
 
Skellefteå kommun är länets näst största räknat i befolkning med över 70 000 invånare. 
Kommunen angränsar till kusten och ligger i både Västerbottens län och landskap. 
Skellefteå kommun är delägare i destinationsbolaget Swedish Lapland. Ola Mannberg 
som vi intervjuat är näringslivschef i kommunen. Han är utbildad civilingenjör och har 
bland annat arbetat som entreprenör i byggbranschen och med metallåtervinning. I dessa 
yrken har han skaffat sig erfarenhet inom marknadsföring, främst då inom 
kundrelationer. För tillfället genomför Skellefteå kommun en kraftansamling för sitt 
eget platsvarumärke varför Mannberg kan anses ha god insikt runt 
platsvarumärkesbyggande.  
 

4.3.8 Umeå kommun 
 
Respondent: Anna Olofsson, marknadschef 
 
Umeå är Västerbottens största kommun med över 110 000 invånare och är en av 
Sveriges mest växande kommuner. Kommunen gränsar även den till kusten och ligger i 
både Västerbottens län och landskap. Anna Olofsson som deltar i studien är 
marknadschef i kommunen. Hon har som hon själv beskriver det en halvfärdig 
doktorsavhandling i marknadsföring och har tidigare undervisat i marknadsföring vid 
Handelshögskolan i Umeå. Hon har dessutom erfarenhet av eget företagande och 
projektledning. 
 

4.3.9 Vilhelmina kommun 
 
Respondenter: Göran Lidström, 1:e näringssekreterare & Mats Grönlund, 
näringssekreterare 
 
Vilhelmina kommun sträcker sig geografiskt över både fjäll och inland och har strax 
över 7 000 invånare. Vilhelmina kommun har tillsammans med Dorotea kommun och 
Åsele kommun skapat varumärket Södra Lappland.  Göran Lidström som vi intervjuar 
är utbildad socionom och har läst påbyggnadsutbildningar runt ledarskap, ekonomi och 
regional utveckling, och hans erfarenhet av varumärken kommer ifrån kommunens 
arbete med deras varumärke. Mats Grönlund är utbildad inom fiskevård och turism och 
har förvärvat kunskap om varumärken på samma sätt som Lidström. 

4.4 Access 
 
För att komma i kontakt med önskade intervjuobjekt skickade vi en förfrågan och en 
kort beskrivning av studien via e-post till de personer som vi identifierade som 
intressanta. De blev även informerade om möjligheten att vidarebefordra informationen 
till någon annan person vid deras organisation om de tyckte att den personen vore bättre 
passande för studien. Att få fysiskt tillträde till informanterna har vi inte upplevt några 
problem med, utan alla de som har fått en förfrågan och ansett sig passande har varit 
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villiga att ställa upp utan att behöva övertalas. Det enda som varit problematiskt ur den 
aspekten har varit att en del av intervjuobjekten har haft problem att hitta lediga tider för 
intervjun. Av den anledningen genomfördes intervjun med Region Västerbotten i slutet 
av informationsinsamlingen, även fast vårt mål var att genomföra den först för att kunna 
få en övergripande bild av varumärket innan vi gick vidare och intervjuade resterande 
informanter. Vi fick därför omarbeta vår intervjustrategi vilket måste ske när sådana här 
situationer uppstår (Saunders et al., 1997, s. 95).  
 
För att få informanterna att känna sig avslappnade under intervjusituationen har de 
själva fått välja intervjuplats. Alla valde att genomföra intervjun på sina egna kontor 
förutom Göran Lidström och Mats Grönlund vid Vilhelmina kommun som hellre ville 
att intervjun skulle ske på ett närbeläget konditori. Anna Olofsson vid Umeå Kommun 
ville att intervjun skulle ske på hennes kontor men på grund av en oförutsedd händelse 
blev intervjun flyttad till en lounge på en lokal restaurang på hennes eget initiativ. Innan 
intervjuerna informerade vi alla informanter om valfriheten om att vara anonyma om så 
önskades och att de även kunde ta ställning till det även efter intervjun om de kände sig 
osäkra. En möjlighet till anonymitet bör finnas med i en sådan här studie då det tillåter 
den intervjuade att vara mer öppen (Ejvegård, 1996. s. 48). Vi tror att valfriheten fick 
respondenterna att vara mer avslappnade samt att de vågade prata mer fritt. Ingen av de 
intervjuade valde dock att vara anonyma vilket i vår åsikt har lett till en mer lättläst och 
trovärdig rapport. 

4.5 Konstruktion av intervjuguide 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjuguide då vårt önskemål var 
att intervjuerna skulle vara öppna för att röra sig i olika riktningar så att vi kunde få 
fram det respondenterna upplever som viktigt (Bryman, 2004, s. 300). Att vi inte 
använde oss av ostrukturerade intervjuer beror på att vi ville ha ett visst mönster i 
samtalen, och att vi som oerfarna intervjuare bör undvika ostrukturerade intervjuer 
(Merriam, 1994, s. 89). Guiden har konstruerats utifrån tre centrala teman som 
behandlats i den teoretiska referensramen – Varumärket, Samverkan och Identitet. Runt 
dessa teman har det sedan konstruerats öppna frågor runt mer specifika områden som 
varit intresserade av att införskaffa information om. Vi har varit noga med att inte ställa 
alltför specifika och ledande frågor då det kunnat leda till att våra egna förutfattade 
meningar avspeglat sig i det empiriska materialet. 
 
Totalt konstruerades sex stycken olika intervjumallar då det var sex olika 
organisationstyper vi genomfört intervjuer med. Den första intervjuguiden 
konstruerades för Region Västerbotten och fick stå som grund för de övrigas vilka 
modifierades till att passa respektive respondents roll i studien. Intervjun till 
Västerbottens Handelskammare är exempelvis mer anpassad till näringslivet medan 
intervjun med VästerbottensTurism har mer fokus på frågor runt turism. Även 
följdfrågor var förberedda för att generera en öppen diskussion och finna nya aspekter. 
Dessa intervjuguider finns bifogade i bilaga. 
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4.1 Tabell – Intervjuer  

4.6 Genomförandet av intervjuerna 
 
Då vi båda två har levt i Umeåregionen under hela vårt liv har vi givetvis en relativt stor 
förförståelse runt Västerbottens län och kanske framförallt runt Umeå. Det tror vi endast 
har varit till vår fördel då vi med den kunskapen kunnat hitta ämnen som kunnat 
engagera och väcka tankar hos intervjupersonerna. Att vi har bättre kännedom om 
Umeå än de andra kommuner som deltagit har inte påverkat studien på något sätt då vi 
använt samma intervjuguide till alla kommuner. Frågorna som vi ställt har dessutom 
varit öppna för att förhindra att våra egna åsikter ska kunna färga respondenterna. 
  
Under intervjuernas gång har vi varit noga med att låta respondenterna få prata till punkt 
utan att skynda oss vidare till nästa fråga, på grund av detta har vi också fått väldigt 
uttömmande svar. Även fast vi använt oss av en intervjuguide har vi inte låst fast oss i 
det formatet under intervjuerna, utan när intressanta frågeställningar dykt upp under 
intervjuerna har vi ställt dem. Frågor som vi egentligen planerade att ställa senare i 
intervjuerna tidigarelades i de fall då respondenterna närmat sig det området i tidigare 
svar. Alla de personer som vi har intervjuat har visat ett genuint intresse för studien 
vilket vi tror har lett till att de velat dela med sig av de kunskaper och erfarenheter de 
har runt området.  
 
Datum Veckodag Tid Organisation Intervjutid 

  6 april Onsdag 09:30 Länsstyrelsen Västerbotten ca 60 min 

  8 april Fredag 12:00 Umeå Kommun ca 45 min 

11 april Måndag 16:00 Västerbottens Handelskammare ca 65 min 

12 april Tisdag 08:30 Västerbotten Investment Agency ca 70 min 

12 april Tisdag 11:00 Skellefteå Kommun ca 60 min 

19 april Tisdag 09:00 Vilhelmina Kommun ca 60 min 

26 april Tisdag 13:00 Lycksele Kommun ca 40 min 

27 april Onsdag 10:15 Region Västerbotten ca 55 min 

27 april Onsdag 13:00 VästerbottensTurism ca 50 min 

 

Ovan syns en tabell som sammanfattar detaljerna runt genomförandet av intervjuerna. 
Vi hade uppskattat att intervjuerna skulle vara i ungefär en timme vilket visade sig vara 
någorlunda korrekt, då tidsspannet slutligen sträckte sig mellan 40- och 70 minuter. I 
syfte att undvika en stressig intervjusituation hade vi dock bett respondenterna att 
avsätta 90 minuter av deras tid för medverkandet i studien. Alla intervjuer spelades in 
med en diktafon och vi fick mestadels tydliga ljudupptagningar. Undantagen var 
intervjuerna med Umeå kommun och Vilhelmina kommun som ägde rum på offentlig 
plats, vilket medförde mycket bakgrundsljud och brus. 

 4.7 Databearbetning och framställande av empiri 
 
Alla intervjuer transkriberades ordagrant så att vi fick med all information som fanns 
tillgänglig, även sådant som inte kändes relevant vid tillfället då transkriberingen 
genomfördes. Att intervjuerna transkriberades i exakthet utan att vi förskönat språket 
har lett till att den empiri vi senare analyserade inte är färgad av våra egna ord, vilket 
minskat risken för missförstånd. Respondenterna har även fått ta del av det 
transkriberade materialet för att säkerställa att inga misstag begåtts i överförandet av 
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intervjuerna, samt att de fått möjligheten att ändra uttalanden om de så velat. I de fall 
ändringar har gjorts så har det materialet legat till underlag för empiriavsnittet då man 
enligt Ejvegård (1996, s. 47) bör godta sådana ändringar. Det transkriberade materialet 
har sedan bearbetats systematiskt genom användande av nyckelord för att ta fram 
relevant information och göra den lätthanterlig (Lindblad, 1998, s. 27).  
 
I empirikapitlet redovisas var och en av intervjuerna för sig för att hjälpa läsaren att på 
ett smidigt sätt ta till sig texten utan att blanda ihop respondenternas åsikter och tankar. 
I empirikapitlet refererar vi i texten till organisationernas namn eller respektive 
kommun, då intervjupersonerna är utsedda som representanter för dessa. Vi vill dock 
understryka att intervjupersonernas personliga åsikter och uppfattningar givetvis 
återspeglats i deras svar. Redovisningen av empirin i var och en av intervjuerna följer 
samma tre centrala teman som använts i intervjuerna, detta då vi upplever att en tydlig 
struktur underlättar för både läsning och framställande av analys. Vår ambition med 
kapitlet är att förmedla verkligheten som studerats till läsaren genom att hålla ett 
avpersonifierat avstånd till texten så att respondenternas budskap tydligt framgår. För 
att lyckas med det har vi även använt oss av citeringar som framhäver budskapet och 
som samtidigt ger en mer lättläst text. Syftet med den här strategin är att den ska vara 
analysförberedande vilket ger oss möjlighet att tolka verkligheten i analyskapitlet 
(Nylén, 2005, s. 70ff). 
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5. Empiri 

Var och en av intervjuerna är uppdelade efter de tre temana Varumärket, Identitet och 
Samverkan för att ge en tydligare bild och lättare uppdelning av texten. Kapitlet börjar 
med att ge de övergripande organisationernas upplevelser och synpunkter för att kunna 
ge läsaren en översikt att varumärket. Avsnittet fortsätter sedan med att ta upp 
kommunernas syn på Västerbottens varumärke. Ingen rangordning har skett bland 
kommunerna utan de står listade efter bokstavsordning. 

5.1 Region Västerbotten 

5.1.1 Varumärket 
 
Enligt Thomas Hartman på Region Västerbotten har länet, bortsett från turismen, inte 
intresserat sig nämnvärt i någon praktisk mening för ett varumärkesarbete runt 
Västerbotten tidigare. Det är någonting som kommit nu sedan Region Västerbotten 
bildades för ungefär två år sedan. Innan det arbetet sjösätts planeras dock ett 
varumärkesarbete för organisationen, eftersom organisationens personal kommer ifrån 
olika organisationskulturer då regionförbundet fått överta arbetsuppgifter ifrån andra 
organ som verkar i Västerbottens läns intresse. 
 
”De här olika kulturerna har ännu inte riktigt smält in, vilket betyder att Region 
Västerbotten idag spretar ganska mycket. Fördelen med det, det positiva med det, det är 
ju att varumärket inte är laddat. Så man kan ju alltså se det som att vi har potential att 
göra någonting av det…” 
 
Arbetet med Region Västerbottens varumärke är den första fasen i 
varumärkesprocessen. Enligt Region Västerbotten måste de börja med att få ordning på 
varumärkesägaren, och det arbetet handlar om att involvera förbundets uppdragsgivare 
och organisationens personal. Om Region Västerbotten som organisation har påbörjat 
och definierat sitt eget varumärkesarbete kommer de då att redan ha processerna 
kopplade innan de påbörjar arbetet med länets varumärke. De kommer då även att ha en 
naturlig roll i arbetet.  
 
På frågan om vad de ser för generell nytta med Västerbottens varumärke får vi 
förklaringen att det gäller att kraftsamla resurserna bättre för att kunna främja 
inflyttning, arbetstillfällen, turism och att skapa en attraktion för platsen. Därtill också 
att Västerbotten ska kunna fungera som en opinionsbildare ifrån norra Sverige i en 
nationell debatt. Region Västerbotten hänvisar till en debatt i DN som handlat om att 
infrastruktursatsningar runt tåg har varit missriktade, och menar på att sådant färgar 
bilden av Norrland och vad infrastruktursatsningar ska vara till för. ”Vad ska vi göra? 
Ska vi bara titta på, eller ska vi delta i den här debatten? Och här kan också 
varumärkesarbetet bidra, till att ge en annan bild. För det är liksom många facetter på 
det där.” 
 
Region Västerbotten diskuterar två olika strategier för att genomföra varumärkesarbetet. 
Det ena är att tävla genom att lyfta fram spetsar för att visa sina styrkor och det andra är 
att hitta gemensamma nämnare, men risken finns då att det blir urvattnat och Region 
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Västerbotten exemplifierar med den gamla devisen ”Västerbotten – det kompletta 
länet”: 
 
 ”… den kan du skicka var som helst. Du kan skicka den till Småland, du kan skicka den 
till Norrbotten, den skulle du kunna skicka vars som helst. Och det kan vara vår risk 
som jag ser i ett sådant här arbete att ett diversifierat län resulterar i det”.  
 
För att undvika detta skulle tävlingsstrategin kunna fungera, där de i så fall utgår från 
det som finns i länet och lyfter fram spetsarna som regionen särskilt vill framhäva. 
Dessa spetsar gäller det att förankra och jobba målmedvetet utifrån. För att lyckas med 
det måste dock alla ha möjligheten att kunna få vara bäst inom sitt område för att kunna 
känna sig trygga i strategin. En fördel är också att det går att jobba genom redaktionell 
media med det arbetssättet och att det kan skapa stolthet, vilket kan vara viktigt i dagens 
digitala värld där det går att få medskapande kring varumärken. Region Västerbotten 
understryker också vikten av att få fler människor att vilja var inblandade i att skapa och 
bära varumärket.  
 
”Jag menar tiden är förbi då man bara gör en logotyp och sätter en etikett och en 
slogan och så har man löst ett problem. Det bygger ju på att det finns processer i 
bakgrunden eller när de här storheterna som jag nämnde tidigare känner att de är 
med.” 
 

5.1.2 Identitet 
 
Att Västerbotten kan nå internationell igenkännelse är något som Region Västerbotten 
tror och lyfter fram saker som ibland tas förgivet, exempelvis allemansrätt, demokrati 
och naturen som Västerbotten har att erbjuda. Det kan dock vara svårare att 
marknadsföra sig ju större den geografiska ytan är, och det blir svårare att få en samsyn 
och att skapa en gemensam identitet. Om man jobbar med turism i Sverige måste 
Sverige fungera som ett paraply för andra satsningar, men det kan också vara positivt då 
det i slutändan öppnar för fler varumärken i portföljen. Även infrastrukturen spelar en 
stor roll för varumärket då befolkningstäta regioner som har en annan infrastruktur kan 
samla opinionsbildare på ett enklare sätt för att skapa en gemensam identitet. 
 
”Hönan och ägget, vad är det som kommer först? Jo, först bygga infrastrukturen för att 
se till att folk får träffas och umgås, känna förtroende och tillit till varandra. Sedan 
bygga varumärken. Om vi inte har varumärket kan vi inte heller argumentera för 
ytterligare infrastruktur. De här påverkar varandra.”  
 
Region Västerbotten tycker inte bara att fysisk infrastruktur är viktigt, utan även den 
logiska infrastrukturen spelar en stor roll. Det ska finnas en önskan och vilja att umgås 
och samarbeta med varandra. Detta är i grunden en attitydfråga, det vill säga att vilken 
attityd folk har i mötet med andra organisationer är minst lika viktigt som att det finns 
en väg. 
 
Identiteten i Västerbotten kan Region Västerbotten vara med och påverka, men inte som 
avsändare av reklambudskap utan som en arena där aktörer får tillfälle att mötas. Region 
Västerbottens roll ska vara att diskutera grundförutsättningarna tillsammans med andra 
och se hur de kan stötta de varumärken som finns i regionens varumärkesportfölj. Ett 
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mål med varumärkessatsningen skulle kunna vara att få Västerbottningen att bli rik. 
Regionen är rik på tillgångar men förädlingen ligger oftast utanför länet, och det kan 
vara önskvärt att bli förknippade med utveckling istället för ett tärande Norrland. 
Region Västerbotten menar också att ett problem med att få finansiering är att det inte 
finns några stora huvudkontor belägna i Umeå. 
 
Region Västerbotten menar att det kan vara bra att lyfta fram företag och produkter som 
kan ge en önskvärd bild av länet såsom Västerbottensost. Exempelvis kan Region 
Västerbotten tacka av internationella gäster med en Västerbottensost och berätta om 
sådant som väcker ett intresse, som det unika med osten, hur den kom till och dess 
anknytning till Västerbotten. Verum Hälsofil är ett annat bra exempel med dess 
koppling till regionen, och Umeå Universitet med många kopplingar till olika 
näringsområden. Sådant är en styrka för Västerbotten, menar Region Västerbotten. 
 

5.1.3 Samverkan 
 
För att lyckas med en varumärkessatsning för länet finns fyra storheter som avgör om 
du får en bra regional utveckling eller inte. Dessa är det civila samhället, näringslivet, 
akademin och politiken. Dessa måste jobba tillsammans och de regioner som lyckas 
med ett sådant samarbete kommer att få en bra utvecklingskraft. Det finns ett antal 
starka varumärken inom Västerbotten som måste tas hänsyn till och hanteras och 
Region Västerbotten menar att de inte har som ambition att försöka hämma dessa 
varumärken på något vis. ”Men däremot så skulle vi kunna knyta samman och resonera 
med de som driver de här varumärkena kring den bild som det ger...”. En tanke som 
Region Västerbotten funderar kring är att knyta samman kommunikatörerna och att 
försöka bygga mötesplatser som gör att de kan jobba tillsammans med olika 
frågeställningar som handlar om regionens skyltfönster utåt. 
 
När det gäller andra regionala sammanslutningar som finns inom Västerbotten, 
exempelvis att en del kommuner gärna förknippar sig med Lappland, anser Region 
Västerbotten att det är någonting som de måste bejaka. 
 
”… man ska vara väldigt tillåtande… Grundtanken måste vara att den som gillar att 
samarbeta med någon ska göra de. Antagligen så gör de det för att de vinner något på 
det. Eller tror sig vinna något på det. Finns ingen anledning till att ha ett 
varumärkesbyggande som är restriktivt”. 
 
Det är då viktigt att låta människor vara medskapande och att de måste få prägla den här 
typen av processer också, men det är önskvärt att resonera och att samordna mellan 
varandra. 
 
När det gäller hur länet ska kunna dra nytta av Umeås kulturhuvudstadsår finns det inte 
någon naturlig strategi kring den regionala aspekten, och frågan är om det är Umeå som 
ska servera länet med lösningar eller om de andra kommunerna ska ta ett eget initiativ 
för att vara delaktig. Runt detta ser Region Västerbotten att det finns en risk att nyttan 
för länet kan falla mellan stolarna. 
 
Avslutningsvis verkar Region Västerbotten dock tycka att det inte är varumärket i sig 
som är det viktigaste, utan att det är arbetet med varumärket som ger värde.  
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”… jag tror att de här processerna, även om man i slutändan, säg att man skulle landa i 
en tåfjutt, så är processarbetet väldig väldigt betydelsefullt. Det tar tid, och sedan när 
man väl har gjort det måste man nästan börja om igen, därför att det är ingenting som 
säger att man vunnit. Man blir aldrig klar. Utan det ska laddas, det ska fyllas, man ska 
göra den här positioneringen verkligen. Man ska fylla den med ett innehåll.” 

5.2 Länsstyrelsen Västerbotten 

5.2.1 Varumärket 
 
Elisabeth Berglund-Andersson uppger att Länsstyrelsen Västerbotten har som uppdrag 
att förvalta Västerbotten och Västerbottens intressen i förhållande till regeringen. Det är 
dels av den anledningen som Länsstyrelsen är intresserade av varumärket Västerbotten 
och därför arbetar för att stärka varumärket och länet, även fast varumärkesarbetet 
egentligen ligger utanför det ordinarie förvaltningsuppdraget. I huvudsak arbetar 
Länsstyrelsen däremot med andra frågor som har att göra med hur länet fungerar, såsom 
naturvård, naturreservat, miljömål och kommunikationsplanering, vilket indirekt 
påverkar varumärket Västerbotten. Länsstyrelsen är dock också engagerad i olika typer 
av projekt runt Västerbotten, och på så sätt arbetar de även direkt med varumärket, som 
till exempel ”Västerbottensveckorna” på Grand Hotel i Stockholm som är en stor 
marknadsföringssatsning för Västerbotten. Ett annat bra exempel är ett projekt startat av 
landshövdingen själv, ”Landshövdingen Samtalar”, som syftar till att öka länets 
attraktionskraft när det gäller allt ifrån turism till företagsamhet och att leva och bo i 
länet. Länsstyrelsen samarbetar också med andra organisationer som har länet som 
arbetsområde, såsom Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten, men även 
med Umeå Universitet i vissa projekt. Det finns ett antal mål som Länsstyrelsen har satt 
upp för Västerbotten, till exempel så vill landshövdingen att Västerbotten ska ses som 
det attraktiva länet. Det finns även mer konkreta mål, som att Västerbotten ska vara det 
hållbaraste länet 2020. 
 
Länsstyrelsen har arbetat med varumärket Västerbotten sedan slutet av 80-talet då en 
landshövding som hette Sven Johansson hade en satsning som han kallade för 
”Västerbotten – Det Kompletta Länet”. Detta var en satsning som då engagerade hela 
länet. Länsstyrelsen anser dessutom att ett regionalt varumärke är jätteviktigt då de 
bland annat har Norrbotten att konkurrera emot. Problemet är däremot att det är svårt att 
ha ett varumärke som både är ett län och ett landskap, som ger skilda åsikter om vad 
varumärket är och står för. Vissa inlandskommuner anser istället att Lappland är ett 
bättre varumärke och tycker inte att Västerbottens varumärke är adekvat för dem. 
 

5.2.2 Identitet 
 
Vi frågar vilka förutsättningar varumärket Västerbotten har och Länsstyrelsen förklarar 
att de är goda, men att allt handlar om resurser och vad varumärket står för. Idag står 
nämligen Västerbotten för väldigt många olika saker. 
. 
”Jag menar, vi har kust, vi har fjäll, vi har stora skogar, vi har glesbygd, vi har stora 
städer, vi har snö och vinter, vi har sol och sommar, vi har skogar, vi har mineraler, vi 
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har universitet med bra utbildning, vi har forskning, vi är framstående inom vissa 
industrigrenar.” 
 
Länet blir däremot inte bara framstående som Västerbotten, utan alla kommuner slåss 
för sina egna varumärken. Länsstyrelsen ger sen exempel på Västerbottens kreativa 
näringar och den stora omfattning av småföretagande som finns inom länet, ”… Så att 
kreativitet och innovationskraft och entreprenörskap, det är något präglar det här länet 
väldigt kraftigt kan man säga.”. En stor möjlighet för just länet Västerbotten är att man 
har tillgång till kust, inland och fjäll men problemet är sedan att kunna nyttja tillgången 
och göra den tillgänglig för så många som möjligt. Där är infrastrukturen och 
kommunikationerna viktiga, eftersom närmarknaden inte är så stor i ett glest län. 
Infrastrukturen är jätteviktig för fjällvärlden, men inte bara för länets turism utan även 
företagandet. Även bredband är en viktig del av infrastrukturen, ett område där länet är 
bland de bästa i Sverige. ”Eftersom vi är ett glest län, och eftersom vi har mycket 
tillgångar men inte så stor närmarknad så har ju problemet genom tiderna varit för oss 
att kunna välja ut och prioritera.”. Till exempel har staten satsat mycket pengar på 
Hemavan/Tärnaby, för att bland annat kunna nyttja närmarknaden till Norge. 
 
Länsstyrelsen anser att de som skapar Västerbottens identitet är de som är verksamma i 
länet, det vill säga allt ifrån invånarna till näringslivet. Hur länsstyrelsen involverar 
invånarna i arbetet kring Västerbottens varumärke är däremot mer indirekt än direkt, då 
kommunerna ligger närmare medborgarna än Länsstyrelsen, som jobbar mer mot 
organisationssidan. Länsstyrelsen kan samtidigt inte bestämma Västerbottens identitet, 
men de kan ge den en knuff i rätt riktigt genom att tillföra pengar, exempelvis till 
marknadsföring. På lång sikt vill Länsstyrelsen att Västerbotten ska förknippas med att 
det är ett hållbart län. Det är dock ett lika stort internt kommunikationsproblem som 
externt. Det gäller att få med sig alla medarbetare och att få alla att känna sitt 
sammanhang i att skapa det hållbara Västerbotten. Vad Länsstyrelsen inte vill att 
Västerbotten ska förknippas med är tysta, inbundna och tjuriga norrlänningar, den 
stereotypa norrlänningen som ofta målas upp i media. Därför är det viktigt att försöka 
lyfta fram andra individer, som till exempel viktiga profiler som Ingemar Stenmark och 
Anja Persson. 
 
Det finns även tankar kring de idéer som finns om att bilda en storregion, Norrland, som 
bland annat kan ge bättre förutsättningar i ett internationellt 
marknadsföringsperspektiv.”… med mera folk, så följer mera kapital. Och det är ju det 
vi saknar.”. Det är ibland svårt att få fram pengar till intressanta projekt, som 
exempelvis till storälgsprojektet Stoorn4 utanför Skellefteå, och Västerbotten har för få 
kapitalstarka individer eller företag som kan satsa pengar. De personlighetsdrag som 
förknippas med Västerbotten är att invånarna är innovativa och kreativa men också att 
det finns ett visst mått av tjurighet i Västerbotten. ”Att vi är pålitliga och strävsamma, 
tror jag också.”. 
 

 
  

                                                           
4 Ett för tillfället inställt projekt för en turistattraktion utanför Skellefteå bestående av en 45 meter hög älg 
i trä som ska inrymma bland annat restaurang och konsertsal. 
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5.2.3 Samverkan 
 
Länsstyrelsen hanterar en del EU-pengar samt att de delar det regionalpolitiska anslaget 
med Region Västerbotten, och för dessa resurser kan de lämna bidrag för att vara med 
att stödja projekt som de upplever som bra. ”Och jag tror att det är rätt också. Jag tror 
inte att Länsstyrelsen som myndighet är den som ska driva projekt och förvalta 
varumärket ensamt så att säga.” När det kommer till satsningen om att Västerbotten 
ska vara Sveriges hållbaraste län år 2020 så förklarar Länsstyrelsen att det är ett stort 
lobbyarbete. Kommunerna sätter upp kommunala mål för miljöarbete, och företag, 
statliga myndigheter och andra sätter upp sina mål, och samtidigt hänger satsningen 
ihop med miljömålen i ett nationellt uppdrag. Idag finns det därmed ungefär 8-10 
arbetsgrupper inom länet som jobbar med detta.  
 
Hur kan då ett starkt Västerbottniskt varumärke öka attraktionskraften hos länets orter? 
Och är det Västerbotten eller de enskilda orterna som ska vara en drivkraft? Enligt 
Länsstyrelsen går det åt båda hållen med ett växelspel där de kan dra nytta av varandra, 
och det ena behöver inte utesluta det andra. Umeå kan vara ett starkt varumärke för sig, 
och visa att det är en bra ort att bo i. Samtidigt ligger Umeå i Västerbotten, och 
Västerbotten äger fjäll som inte Umeå äger, exemplifierar Länsstyrelsen. I samband 
med Umeå som kulturhuvudstad 2014 så involveras till exempel rennäringen och 
samekulturen, och på så sätt kan Umeå stärka hela länet. Alla kommuner i länet har 
möjlighet att bidra med sina egna projekt, och länsstyrelsen kan då bidra med 
projektpengar till bra idéer. När det gäller andra regionala sammanslutningar inom 
Västerbotten, som Södra Lappland och Gold of Lapland, så fungerar det enligt 
Länsstyrelsen bra, så länge de inte slåss inbördes utan istället fokuserar på att hitta 
synergierna. 

5.3 VästerbottensTurism 

5.3.1 Varumärket 
 
Thomas Carlsson berättar att VästerbottensTurism var mellan 2000 och 2008 en del 
utav Västerbottens läns landstings organisation, och under den tiden utformade 
VästerbottensTurism sitt eget sätt att arbeta och de skapade även sitt eget varumärke. 
Idag tillhör VästerbottensTurism organisationen Region Västerbotten, och då måste de 
också förhålla sig till den övergripande organisationen och vilket varumärke den har, 
samt vilka kärnvärden som gäller för den. Samtidigt har Region Västerbotten inte ännu 
gjort något eget varumärkesarbete, men är på väg att initiera ett sådant. 
 
Det har däremot aldrig gjorts något varumärkesarbete för regionen som sådant, och 
eftersom det är en politiskt styrd organisation är det väldigt viktigt hur den ser ut. När 
det kommer till hur organisationen agerar i dessa sammanhang pratas det ibland om 
geografin i Västerbottens län och ibland om geografin Västerbotten/Lappland, och i 
vilka sammanhang som dessa används är beroende på var de fungerar bäst. 
VästerbottensTurism arbetar mycket med olika europeiska researrangörer och då är det 
dessa som paketerar och säljer området. Området kan då stå under exempelvis 
Skandinavien, norra Sverige, Västerbotten eller Lappland.  
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”Det är hur de vill beskriva det här som är det viktiga. Inte vad vi vill att de ska 
beskriva. För de har sina kunder och de har sina marknader och vet vad som 
attraherar. Så det är lite olika. Och det måste man vara ödmjuk inför.”. 
 
Samtidigt är VästerbottensTurism medveten om att begreppet Lappland är en drivkraft 
på olika håll. I norra Tyskland till exempel är det väldigt väsentligt med Lappland 
samtidigt som det i södra Tyskland är nästintill ointressant, för där känner de inte till 
begreppet. VästerbottensTurism har inte bundit sig till något begrepp, utan då det 
kommer någon konkret riktlinje om vad regionen ska kallas sår får det gälla. Det finns 
även ambitioner om att bilda en storregion med de fyra nordligaste länen, och då 
kommer man definitivt bestämma sig för vad regionen ska heta. Att kunna enas vid ett 
begrepp kan vara svårt och det bör istället vara mer genomförbart att kunna enas vid 
vissa kärnvärden. I sådana sammanhang är VästerbottensTurism även beroende av de 
kärnvärden Visit Sweden satt upp. ”Men att ha ett starkt varumärke är naturligtvis 
väldigt viktigt. Om man tittar på Norrbotten så är ju det kanske lika okänt begrepp som 
Västerbotten är. Men då har de valt begreppet Swedish Lapland när det gäller turism.”. 
Det tar lika mycket arbete att få in ett sådant varumärke i människors medvetande som 
något annat. I Norrbotten har de däremot Ishotellet i Jukkasjärvi som fungerar som ett 
mycket starkt landmärke, och det skulle vara önskvärt att det fanns något sådant som 
representerar Västerbotten och som hade samma attraktionskraft. Särskilt om det går att 
utveckla detta och koppla ihop den typen av höjdpunkter med ett redan känt varumärke 
som exempelvis Hemavan/Tärnaby, vilket VästerbottensTurism tror skulle ha en väldigt 
stor betydelse. 
 

5.3.2 Identitet 
  
Vi frågar vad det är som skapar Västerbottens identitet, och får svaret att det framförallt 
är människorna i länet, och särskilt när det gäller mottagandet av de människor som 
kommer hit. VästerbottensTurism arbetar till viss del med att kunna styra detta, och 
berättar om svenskt värdskap där Västerbotten helt klart ligger i framkant. Det handlar 
då om värdskapsutbildningar och bemötandet av gäster, och exempelvis så utbildas det 
coacher för att arbeta direkt mot turistföretagen. Detta ger en väldigt bra bild av 
Västerbotten och de som bor i länet, som gör Västerbotten till ett bra ställe att komma 
till. Västerbotten bör förutom gott värdskap förknippas med lugn och ro, storslagen 
natur och stort utrymme, och enligt VästerbottensTurism används detta idag som 
kärnvärden för Västerbotten. Vad Västerbotten inte får förknippas med är trängsel, dålig 
luft, dålig miljö och sådana saker som Skandinavien inte står för. Det kan däremot ses 
som svårt att differentiera sig från andra regioner i Sverige såsom Norrbotten, eftersom 
det inte finns något som är påtaligt olikt. VästerbottensTurism ser inte heller någon 
anledning att konkurrera på detta sätt, utan istället kan länen samarbeta då de ur ett 
turistiskt perspektiv har ganska lika målgrupper. Västerbotten har inte heller några stora 
kännetecken eller landmärken som är jämförbara med exempelvis Ishotellet i 
Jukkasjärvi, och då får de använda en större yta för att attrahera besökare. När det gäller 
personlighetsdrag som passar Västerbotten så är västerbottningar bland annat trofasta 
och försiktiga. Förutom dessa så vill VästerbottensTurism för turismens skull att 
Västerbotten förknippas med professionalitet, eftersom det är ett begrepp som rymmer 
så mycket, såsom inom entreprenörskap och gott värdskap. När det gäller det goda 
värdskapet bör det inte marknadsföras allt för mycket, utan det är bättre att besökare får 
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uppleva det på plats. Detta följer VästerbottensTurism upp väldigt noggrant för att se 
hur besökare upplever sitt besök i olika sammanhang, så att de hela tiden kan förbättras. 
 
Om länet kan enas om kärnvärden och attribut så tror VästerbottensTurism att ett 
varumärke kan ha ett väldigt stort värde. Däremot går det inte att enbart se på detta 
utifrån turismens perspektiv, eftersom Västerbottenbotten är så mycket mer. Det har till 
exempel gjorts en undersökning i Lycksele om huruvida Lappland skulle användas i 
varumärkessammanhang. Medborgarna tyckte det, samtidigt som företagen var emot 
detta.  
 

5.3.3 Samverkan 
 
Visit Sweden har gjort ett varumärkesarbete på egen hand och de har profilerat sig 
utifrån ett antal kända begrepp. VästerbottensTurism måste då anpassa sig till detta så 
att de har samma profil när de presenterar Sverige internationellt. På samma sätt måste 
de orter som finns i länet också anpassa sig till den begreppsbilden, men det finns 
samtidigt utrymme för enskilda orter att profilera sig själva oberoende av hur regionen 
ser ut eller hur landet ser ut. 
 
När det kommer till länets infrastruktur finns det enligt VästerbottensTurism väldigt bra 
förbindelser från Stockholm och även från utlandet, men inom länet är infrastrukturen 
något sämre med exempelvis en del gropiga vägsträckor. Detta påverkar helhetsbilden 
av turistprodukten, som också är beroende av allt från mottagande och värdskap till 
vägarna och bilden av destinationers anläggningar. Därför arbetar VästerbottensTurism 
mycket med att analysera hela processen hur allt detta fungerar.  
 
”Det spelar ingen roll vilka varumärken vi har eller hur vi kallar länet om det inte är så 
att vi har bra produkter, och vi har framförallt satsat väldigt mycket på att ha bra 
produkter för att det är det viktigaste.”.  
 
Det arbetas idag med en internationell strategi som handlar om att Sverige ska bli 
internationellt konkurrenskraftigt som turistnation till år 2020. Idag ökar hela tiden 
intresset för Sverige när det gäller turism, men det finns för få produkter enligt 
VästerbottensTurism. Det är därför väldigt viktigt att utveckla nya produkter och 
destinationer, vilket är vad denna strategi handlar om.  
 
Idag finns det tio destinationer i länet som VästerbottensTurism jobbar med, och dessa 
ansvarar för sitt eget område och ansvarar då även för att arbeta med företagen inom sin 
geografi. Detta fungerar inte alltid så bra, utan informationen stannar ofta i en 
mellannivå mellan VästerbottensTurism och företagen. Därför arbetar 
VästerbottensTurism i vissa sammanhang direkt mot företagen. Ibland uppstår då 
diskussioner om att gå ihop med Swedish Lapland eftersom det är ett så starkt begrepp, 
men eftersom VästerbottensTurism tillhör regionförbundet så är det väldigt svårt rent 
organisatoriskt, och VästerbottensTurism tror inte heller att det skulle vara lyckat. De 
anser återigen att det handlar om att hitta bra produkter som kan representera det 
varumärket som ska användas, oavsett vilket varumärke det är. Det handlar mycket om 
destinationerna i sig och det är dessa som researrangörerna använder sig utav, men 
sedan ska någon självklart samordna det som de olika destinationerna gör. 
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När det gäller Umeå som kulturhuvudstad 2014 så finns det ett stort intresse från hela 
länet att skapa evenemang och till och med attraktioner för att ta tillvara på de 
möjligheter kulturhuvudstadsåret kan medföra. Det bör vara en förutsättning att folk 
som kommer till Umeå för detta även ska kunna resa runt och ändå uppleva en del av 
arrangemanget. Det är däremot viktigt att tänka på åren efter 2014 så att de positiva 
effekterna blir långsiktiga. 

5.4 Västerbottens Handelskammare 

5.4.1 Varumärket 
 
Enligt Jan Bergmark på Västerbottens Handelskammare arbetar de inte i någon direkt 
mening med Västerbottens varumärke, utan de är mer en slags ambassadör för länet när 
de är på möten med politiker och arbetar för sina ståndpunkter. Någon generell uppgift 
att arbeta med varumärket Västerbotten finns inte. På internationella resor kan det 
plockas fram material som handlar om Västerbotten, men syftet är då att marknadsföra 
handelskammarens medlemsföretag, inte länet. Det är också en fråga om hur många av 
företagen som egentligen vill förknippas bara med Västerbotten, och det är antagligen 
många av medlemmarna i till exempel Umeå som hellre vill bli förknippade med just 
Umeå. Västerbottens Handelskammare är därför osäkra på om företagarna skulle se en 
varumärkessatsning för Västerbotten som en viktig fråga. De skulle däremot kunna vara 
en part i ett sådant arbete beroende på vad det är för konkreta projekt som ska till, men 
upplever inte att det finns någon önskan ifrån näringslivet att de ska gå i front och sälja 
Västerbotten i sig. 
 
Enligt Handelskammaren är Västerbotten som varumärke inte särskilt starkt i Sverige, 
och det kan vara svårt att associera till något speciellt när folk tänker på just 
Västerbotten. ”Det skulle ju vara om man kan lyckas sälja in turismen… Om man blir 
stark turistiskt i Västerbotten kanske man kan vinna på det till näringarna.” 
 
Västerbotten har en väldigt dynamisk och expansiv kuststräcka, och det gäller inte bara 
Umeå utan även Skellefteå. Det finns väldigt bra företag där vilket det gör i inlandet 
också, men de är mycket färre. Turistiskt så är det fjällvärlden som är stark, men det går 
inte att komma ifrån att länet är väldigt delat. Till exempel så finns det en 
befolkningstillväxt i Umeå som är väldigt stark även i ett internationellt perspektiv, och 
i inlandet är det tvärtom. Västerbottens Handelskammare tror därmed inte att det går att 
bygga ett gemensamt varumärke där alla företag kan känna igen sig, förutom om det i 
en sådan satsning går att spendera stora summor pengar. Då är istället frågan ifall det är 
värt kostnaderna. 
 
Vi frågar ifall ett arbete för att stärka Västerbottens varumärke skulle kunna leda till fler 
nyetableringar i länet och även stärka befintliga företag, och får svaret att det i alla fall 
aldrig kan vara en nackdel. Frågan är istället vad de satsade pengarna ska användas till 
för bästa resultat, och i en sådan satsning skulle det finnas ett hundratal olika viljor om 
hur man ska gå tillväga. En stad fungerar lättare som en drivkraft, eftersom en stad har 
mycket enklare kännetecken. ”… om Umeå kan vara så attraktivt så att det är lätt att 
rekrytera folk hit så nog kan jag tänka mig åtminstone att kranskommuner kan ha stor 
glädje av det.”. När det då gäller att rekrytera personal är det viktigt för företagen att 
kompetens finns tillgängligt. 
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Även om Västerbottens Handelskammare ser tydligare kännetecken i städer än regioner 
finns en positiv syn på mindre regionala sammanslutningar såsom Södra Lappland och 
Gold of Lapland, eftersom det då finns ett tydligt underliggande syfte med varumärket. 
Däremot så kanske inte alla företag i dessa regioner vill förknippas som 
lapplandsföretag, som till exempel högteknologiska företag inom GIS-sektorn som är 
stor i Lycksele. ”De ville nog hellre säga att de tillhörde Västerbotten än tillhörde 
Lappland alltså…”. I Västerbottens näringsliv finns de flesta branscher representerade, 
och det finns vissa specialiteter som Västerbotten har inom dessa. De stora företagen i 
Västerbotten idag är däremot mest produktionsenheter. Det skulle därför vara bra att få 
hit fler huvudkontor, beslutsfattare och rika kapitalister, vilket Handelskammaren ser 
som viktigt. Det är däremot inte alltid så enkelt att förverkliga. För att locka hit dessa 
gäller det återigen att det finns tillgång till den kompetens som eftersöks och bra 
kommunikationer. 
 

5.4.2 Identitet 
 
När det gäller Västerbottens identitet så förknippar Handelskammaren identiteten 
mycket till berättarlänet Västerbotten, med många kända författare som Torgny 
Lindgren, P.O. Enquist och Sara Lidman. Även landshövdingen nämns, som är en 
person som förmedlar varumärket Västerbotten på ett mycket bra sätt. Som 
stockholmska med bara några få år i länet speglar hon kanske däremot inte just 
Västerbottens identitet på samma sätt som de som är födda och uppvuxna här. 
Västerbotten har också andra starka symboler förutom personer, exempelvis den kända 
Västerbottensosten, som återkommer många gånger under intervjun. När det gäller 
näringslivet så är även basnäringarna något som associeras med Västerbotten, som 
exempelvis gruvindustrin och skogarna. Vad vill då Handelskammaren att Västerbotten 
ska förknippas med? ”Bra näringslivsklimat och generös attityd och välkomnande och 
allt sånt där…”, och det understryks hur viktigt det är med duktigt folk, eftersom 
näringslivet kommer att flytta och finnas där det finns kompetens. Det måste hela tiden 
också finnas utveckling i länet, eftersom konkurrensen hela tiden hårdnar. Här finns 
goda utvecklingsmöjligheter i den process och de aktiviteter som uppstår i samband 
med kulturhuvudstadsåret.  
 
Länet får inte förknippas med tillbakagång, resignation och oenigheter, för då lockas 
människor inte hit. Om Västerbotten ska kunna differentiera sig från andra regioner 
måste det först framgå vilka värden som finns i länet, och detta måste vara 
verklighetsförankrat. Innan marknadsföringen sen sker utåt måste man vara besjälad av 
det och det måste genomsyra hela organisationen eller platsen, så att den utåtriktade 
marknadsföringen är förankrad i Västerbotten. När det gäller företagslivet i 
Västerbotten så finns det till exempel på ett positivt sätt en viss tjurskallighet och 
envetenhet. Företagarna är också besjälare och lite egensinniga. Handelskammaren 
försöker däremot inte på något sätt lyfta fram specifika företag för att ge en önskvärd 
bild av Västerbotten, men de försöker istället lyfta fram de företag som är duktiga och 
kommer med bra idéer. Ifall företagen inte fick ut något av Handelskammaren skulle det 
inte finnas någon anledning att vara medlem. En association som är viktig för 
Västerbottens näringsliv är den norrländska dialekten som låter trygg och trovärdig, 
vilket leder till ett ganska stort förtroende hos människor. 
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5.4.3 Samverkan 
 
Infrastrukturen är en utav Handelskammarens kärnfrågor och infrastrukturen påverkar 
absolut Västerbotten, men Handelskammaren har svårt att se detta ur ett 
varumärkesperspektiv. De som påverkas av infrastrukturen är enligt Handelskammaren 
framförallt företag som kör gods, och de syftar då på tågförbindelserna. Går det att köra 
1000 ton på stambanan och 1500 ton i södra Sverige blir det självklart dyrare att vara 
verksam i Västerbotten, och det går även långsammare. ”Och det är klart, ju snabbare, 
ju bättre det går desto effektivare blir det ju för alla företag. Det är lägre kostnader, det 
är enklare att etablera sig.” 
 
När vi frågar om Umeå som kulturhuvudstadsår 2014 har Handelskammaren en positiv 
inställning, och de ser mycket intressant på den process som dragit igång där alla på 
något sätt ska enas. Det är därmed inte bara kulturhuvudstadsåret i sig som ger positiva 
effekter, utan det är den process och de aktiviteter som företag och organisationer 
engagerar sig i. ”… det här fina med att man har nånting och se framemot på några år 
va så att man jobbar mot ett gemensamt mål, man drivs av nånting…”. Detta bör 
förhoppningsvis smitta av sig på andra orter i länet.  

5.5 Västerbotten Investment Agency 

5.5.1 Varumärket 
 
På frågan om vad Västerbotten Investment Agency har för mål med varumärket 
Västerbotten svarar Anders Wangby och Inger Edlund att det är att få utländska företag 
att etablera sig inom länet, och för att kunna göra det måste länet ha någonting att 
erbjuda. Idag är kompetens eftersökt och därför måste de se till att det finns rätt 
kompetens inom regionen. Västerbotten Investment Agency fokuserar däremot inte 
enbart på Västerbotten utan talar gärna om norra Sverige för att det ska bli lättare för 
investerare att positionera området på kartan. 
 
”… när vi pratar med någon som vi träffar för första gången då börjar vi ju prata om 
hela Norden eller Barentsregionen. Och sen så pratar vi om Sverige, och efter det så 
börjar vi prata om norra Sverige, och sedan nämner man liksom att vi kommer från 
Västerbotten. För ett företag eller en investerare är det ju totalt ovidkommande om det 
heter Jämtland eller Västerbotten där de väljer att etablera sig.” 
 
Nyttan med ett starkt Västerbottniskt varumärke är att få fler bärare av samma budskap 
vilket kan leda till att nå ut till fler, men svårigheten är just att enas om vad det är som 
ska förmedlas genom varumärket. När det däremot gäller företagen och framförallt life-
science företagen så skulle de antagligen inte vilja förknippas med Västerbotten om det 
bara uppfattades som vildmark. Däremot känner Västerbotten Investment Agency också 
att de är något kluvna då de arbetar för Västerbotten men finner North Sweden lättare 
att kommunicera, men de tror ändå att Västerbotten kan nå internationell igenkännelse, 
fast då inom specifika sektorer som gruvnäringen och automotives där Västerbotten kan 
gör sig ett namn. Däremot när det gäller life-science så är det Umeå som gäller, och allt 
beror på vem målgruppen är. 
 



   

51 

 

Västerbotten Investment Agency tycker att det viktigaste med Västerbotten är att det ska 
vara en region som kan attrahera unga människor och som samtidigt ska få dem att vilja 
stanna kvar. De menar att bilden av Västerbotten borde vara att det är en dynamisk 
region där det händer saker, och där spelar utländska företag en viktig roll. Unga 
människor vill jobba med internationella kontakter, och om Västerbotten kan förse 
dessa människor med sådana arbetsmöjligheter blir regionen attraktiv för dem. 
Samtidigt som det är en region där det är okomplicerat att driva näringsliv ska det också 
förknippas med att det går att leva ett bra liv i regionen. 
 
Infrastukturen i regionen påverkar egentligen inte bilden av Västerbotten förrän någon 
försökt ta sig hit. När utländska investerare kommer hit märker Västerbotten Investment 
Agency också av en stor attitydförändring när de ser allt som finns i regionen, och då 
inte bara gällande infrastrukturen. Bland annat en besökare från Montana som utbrast 
”ni har ju ingen permafrost!” när hon kom hit första gången. Det tyngsta lasset är 
därmed egentligen att få investerare att komma hit första gången. 
 

5.5.2 Identitet 
 
Västerbotten Investment Agency lägger tonvikten på vad Västerbotten har att erbjuda 
och inom vilka områden de är trovärdiga, och nämner gruvindustrin som en viktig sådan 
del. Verkstadsindustrin, träindustrin, life-science, clean-tech, automotives, kreativa 
näringar, GIS-sektorn och turism är andra områden där Västerbotten har någonting att 
erbjuda. Dock så är inte hela länet starkt inom dessa områden utan att det finns kluster 
inom var och ett som är utspridda över länet. Därför kan inget av dessa områden sägas 
vara signifikant för hela Västerbotten. 
 
När Västerbotten Investment Agency beskriver Västerbotten nämns saker som 
entreprenörsanda och välutbildad arbetskraft men att de ibland känner att regionen 
saknar folk som vill få sitt företag att växa. När det gäller geografin tar de upp 
diversifieringen i regionen, och menar att det finns en otrolig bredd i länet då det 
innefattar både kust, fjäll och inland. Samtidigt som det är en styrka att ha dessa 
förutsättningar blir det väldigt komplicerat att kommunicera det utåt, ”… att säga att vi 
har allt det funkar ju inte. Det är ju ingen som lyssnar på det, utan det gäller ju liksom 
hitta de här speciella nischerna.” Det är därför viktigt att ha en gemensam bild av hur 
Västerbotten ska lyftas fram som ett attraktivt län.  
 
Västerbottens styrka är dess naturtillgångar, ”… det som finns i backen, det som växer 
på backen, och det som rinner på backen. Det är hörnpelarna i vår ekonomi”. 
Västerbotten Investment Agency vill att Västerbotten ska bli känt för är att det är ett län 
med bra klimat för utländska företag, och inom dessa branscher finns förutsättningarna. 
När det gäller differentiering av regionen gentemot andra län är det däremot ingenting 
Västerbotten Investment Agency jobbar med. De ser snarare en styrka i att Västerbotten 
är likt Norrbotten i många avseenden, då det förstärker bilden av norra Sverige om 
länen kommer med liknande budskap, ”… men när vi har saker som är unika, då lyfter 
vi såklart fram dem”.  
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5.5.3 Samverkan 
 
Något som är avgörande för varumärkets framgång är också politikerna och vilka 
resurser som finns att tillgå. Det är också viktigt att regionen har pengar och en 
långsiktig strategi som politikerna är införstådda med, och som de har modet att hålla 
sig kvar vid. Det finns härmed en risk med att politiker välj på fyra år i Sverige och att 
de under den tiden vill visa att de åstadkommit någonting. Att byta strategi var fjärde år 
kan vara skadligt då en investerare inte alltid kan investera omedelbart ifall företaget 
kanske är låst i en längre affärsplan. Då gäller det att bibehålla bilden av regionen tills 
de får möjligheten att genomföra investeringen. 
 
Andra regionala varumärken i länet som gärna förknippar sig med Lappland ser 
Västerbotten Investment Agency inga större problem med, förutom att ”… det bidrar ju 
till förbryllelsen egentligen om man ska vara ärlig”.  Även att Lappland inte står för 
företagande utan för vildmark nämns i sammanhanget, men de tycker att det viktigaste 
är att dessa varumärken kan konsolidera och få ihop en gemensam bit. När det gäller 
Västerbotten lägger de tonvikten på att det är möjligheterna i länet som ska vara 
drivkraften för att etablera sig här, och att länets uppgift är att göra det enklare för 
företag att etablera och driva sin verksamhet inom regionen. Att implementera 
landshövdingens idé om att ha möjlighetsprövningar istället för hindersprövningar är då 
en del i detta.  
 
Angående kulturhuvudstadsåret 2014 så arbetar Västerbotten Investment Agency inte 
någonting med detta, förutom när de pratar om Umeå med potentiella investerare. De 
tror däremot att det kan ha stort värde för länet.  ”Visst har det betydelse att man gör 
sådant här, men jag tror att det är själva processen. Att vinna den där utmärkelsen det 
är större än själva utmärkelsen”. Ett annat event som Västerbotten Investment Agency 
anser att Västerbotten skulle kunna nyttja ytterligare är ”Västerbottensveckorna” på 
Grand Hotel i Stockholm. Där skulle det vara en möjlighet att försöka nå ut mer externt 
istället för att det ska vara ett slags internt event för västerbottningar. 

5.6 Lycksele kommun 

5.6.1 Varumärket 
 
Enligt Nina Hagfors på Lycksele kommun arbetar kommunen mycket tillsammans med 
VästerbottensTurism, och pratar då mycket om Västerbotten som både varumärke och 
som destination. Lycksele ligger i mitten av Västerbotten, något som de använder sig av 
i sin egen platsmarknadsföring. ”… i texter och när vi marknadsför oss så berättar vi 
geografiskt vart vi finns och vad som finns i Västerbotten också såklart.”. Däremot 
arbetar Lycksele Kommun mer med Lappland som varumärke. 
 
Något som är väldigt typiskt för Västerbotten och som är en utav regionens styrkor är 
att det sträcker sig mellan kust och fjäll. Det är kontrastrikt och ger valmöjligheter, då 
man kan uppleva de större kuststäderna, fjällvärlden och inlandets skog och natur. 
Samtidigt går det väldigt snabbt att ta sig mellan de olika platserna. När företag 
marknadsför en upplevelse i Lycksele eller ett paket av upplevelser behöver det absolut 
inte utesluta aktiviteter i andra orter. ”… man tittar inte så mycket specifikt på ort och 
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kommun utan man tittar mer på vad turisterna och besökarna vill ha, och vad de vill 
uppleva.”. 
 
Lycksele kommun ser däremot att det skulle vara enklare att arbeta med varumärket 
Lappland, eftersom Västerbotten inte är lika internationellt känt. Turistiskt så är norra 
Sverige idag uppdelat i Swedish Lapland och Västerbotten genom Visit Sweden, och 
det kanske skulle vara önskvärt att hela norra Sverige gick under begreppet Swedish 
Lapland istället. Inte bara på grund utav varumärket, utan man får också större 
samverkansmöjligheter. Är man större och fler kan det då satsas mer pengar på 
marknadsföring, men nackdelen är att det samtidigt kan bli svårare att samarbeta. 
 
För nuvarande genomför Visit Sweden en analys av Västerbotten för att se vilka de 
stora destinationerna är, vilka Västerbottens styrkor är och vad man kan jobba med när 
det gäller marknadsföring. Jämför man sedan skillnaden mellan att marknadsföra städer, 
regioner eller länder, så kan man vara mycket mer specifik om man jobbar på lokal och 
regional nivå. Ser man på hur Sverige marknadsför sig så är det mer generella saker. En 
annan skillnad är att en strategi för Sverige handlar om att vända sig till en internationell 
målgrupp, men för städer och regioner går det istället att välja en strategi för att till 
exempel bara vända sig till Norrbotten eller Stockholm. I ett varumärkesarbete på lokal 
eller regional nivå är det också en fråga om pengar när det gäller hur långt det går att 
sträcka sig med sin marknadsföring. 
 
”Det är ju därför det är så bra att vi samarbetar regionalt och nationellt för då kan vi 
vara med på deras större kampanjer… … när Visit Sweden marknadsför Sverige så 
kanske de nämner några av våra besöksmål i Sverige, till exempel Lycksele djurpark… 
… Då hänger vi ju med på det, så det är jätteviktigt att samverka både regionalt och 
nationellt.” 
 

5.6.2 Identitet 
 
Vi frågar om ett starkt Västerbottniskt varumärke kan öka attraktionskraften hos 
Lycksele eller andra orter i Västerbotten, och det tycker Lycksele kommun.”Om 
Västerbotten blir känt nationellt och internationellt så blir ju allt inom Västerbotten 
också känt på ett bättre sätt. Det följer som med automatiskt, då gäller det att man är 
med på tåget…”. På liknande sätt kan Lycksele i sin tur stärka Västerbotten, till 
exempel med besöksmål som Lycksele Djurpark som är den enda djurparken i länet, 
och underjordskyrkan i Kristineberg. En tredje styrka är den gynnsamma 
konferensverksamheten som Hotel Lappland bidrar med.  
 
När det gäller att involvera medborgare i varumärkesbyggandet så gör Lycksele det för 
sin egen ort, så att medborgarna blir goda ambassadörer för Lycksele. Dels genom olika 
typer av marknadsföringsmaterial, men de arbetar också med värdskapsutbildningar för 
anställda hos kommunen och olika företag. När vi frågar vilka som skapar Västerbottens 
identitet är det enligt Lycksele kommun utan tvekan medborgarna själva. Det är därför 
inte alls bra om medborgade går och pratar illa om sin egen ort. Hur enskilda orter 
sedan kan påverka Västerbottens identitet är väldigt situationsbundet, som exempelvis 
Umeås kulturhuvudstadssatsning som just nu har stor inverkan på hela länet.  
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Det Lycksele kommun vill att länet ska förknippas med är återigen variationen av kust 
och fjäll, för det kan Västerbotten har stor nytta av. Sedan kan det ändå vara enskilda 
platser som bör lyftas fram inom dessa områden, såsom Hemavan/Tärnaby när det 
gäller fjällen, och vid kusten så kan något annat lyftas fram. Västerbotten förknippas för 
övrigt ganska mycket med renar och risken finns att det kan missuppfattas. Vissa tror 
till och med att det går omkring renar på torget. Detta är kanske inte är en jättestor 
nackdel, men det poängteras att platsmarknadsföring inte får vara missvisande. Därför 
bör det undvikas att använda renar i marknadsföringssyfte. Vi frågar vilka kännetecken 
eller landmärken som Lycksele kommun skulle vilja lyfta fram i ett 
varumärkesbyggande för Västerbotten, och får svaret att Lycksele Djurpark och 
Gammplatsen5 är två viktiga sådana sett ur Lyckseles perspektiv.   
 
De personlighetsdrag som definierar Lycksele är stolthet, trygghet och nyfikenhet, och 
Lycksele kommun hoppas att samma personlighetsdrag skulle kunna definiera hela 
Västerbotten. ”När det gäller just trygghet så är det ju en styrka som vi har i norra 
Sverige, med minst kriminalitet och allt…”. Västerbotten bör även förknippas med att 
det är spännande, kul och oväntat. 
 

5.6.3 Samverkan 
 
När det sen gäller infrastrukturen så är E12:an och Blå Vägen en gemensam sak för hela 
Västerbotten då de sträcker sig igenom hela länet. Därför är det också väldigt viktigt att 
dessa vägar fungerar bra. Lycksele är även beroende av bra flygförbindelser, och det 
skulle vara kritiskt ifall det till exempel uppstod ekonomiska nedskärningar för 
flygplatsen. ”Då kan det bli ganska tufft eftersom vi har Hotel Lappland här som är ett 
av Sveriges mest lönsamma konferenshotell, och det är många som kommer med flyget 
hit.” . 
  
Lycksele kommun anser att det alltid behövs någon drivkraft på både regional och 
kommunal nivå. Det positiva med de lokala varumärkena är att de kan stärka varandra 
med vad de olika platserna har att erbjuda. Nackdelen och hotet kan vara att det blir för 
många varumärken i en och samma marknadsföring, och därför är det väldigt många 
som går ut med ett och samma varumärke för en hel region. Det är också viktigt att de 
lokala varumärkena samordnas på något sätt, men det går inte att komma ifrån att alla 
orter vill ha ett eget varumärke. När det kommer till Umeå Kulturhuvudstad 2014 är det 
väldigt bra för hela Västerbotten, och Lycksele kommun ser mycket positivt på att 
satsningen sträcker sig över flera år. Lycksele har tänkt engagera sig ända fram till 2014 
och marknadsföra Lycksele som en del av Västerbotten. Vidare så ingår Lycksele även i 
en mindre regional sammanslutning, Gold of Lapland, som är en satsning som inte bara 
har syftet att främja turism utan medlemskommunerna samarbetar även i 
inflyttningsfrågor. Det finns många möjligheter med ett sådant samarbete och det är 
nästan en förutsättning för att marknadsföra sig på en internationell nivå, och det skulle 
vara bra om Västerbotten fungerade på samma sätt. Fördelarna är att man kan gå ihop 
med mer pengar, och att man tillsammans har mycket mer att erbjuda. 
 
 ”För att man ska kunna öka befolkningen eller öka antalet besökare till exempel, man 
har ju som ett gemensamt mål. Alla jobbar ju med de sakerna, varför inte göra det 

                                                           
5
 Gammplatsen blev på 1500-talet utsedd av kungen som samernas kyrkomarknadsplats och var den plats 

där Lycksele grundades, för att senare flyttas till den plats staden befinner sig idag. 
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tillsammans. Och det är likadant med Västerbotten eller med, med Lappland. Gör det 
tillsammans.”. 
 
När det kommer till marknadsföring så har dock inte alla i länet samma målgrupper. 
Alla vill till exempel inte vända sig till den internationella marknaden, och då är det 
kanske inte intressant att bidra till den gemsamma kassan. De flesta som sitter i 
besöksnäringsgrupperna är eniga om att det bör arbetas med större regioner, men rent 
konkret och operativt kan det vara en stor utmaning. 

5.7 Skellefteå kommun 

5.7.1 Varumärket 
 
Ola Mannberg på Skellefteå Kommun anser att Västerbotten påminner ganska mycket 
om Skellefteå. Både Västerbotten och Skellefteå är väldigt spretiga och har svårt att 
bestämma sig för vad de egentligen är. Sedan nämns den geografiska spridningen med 
kust, fjäll och inland, och att det finns väldigt mycket kreativitet i Västerbotten. Umeå 
och Skellefteå skiljer sig däremot ganska mycket åt. ”Vår del är ju mycket baserad på 
råvaror och basindustri, Umeå har ju kanske haft en annan utveckling med universitet 
och offentlig sektor på ett annat sätt”.  
 
Möjligheterna för Västerbottens varumärke är stora enligt Skellefteå kommun. 
Framförallt inom turistsektorn, men då innefattar Västerbottens län samtidigt Lappland, 
och detta måste det funderas och resoneras kring. När det gäller problem så är 
svårigheterna att skapa en känsla och lojalitet för varumärket,”… att få inlandsborna 
och skellefteåborna att tycka att det här är bra, att vi står för det… för i det yttersta är 
det vi alla som ska kunna gå ut och säga att: Västerbotten är liksom det här!”. 
 
Skellefteå kommun använder sig dock inte så mycket av varumärket Västerbotten utan 
de är mer kommunorienterade. När det gäller turism så vill de dock förknippas med 
Lappland genom destinationsbolaget Swedish Lapland där de är delägare. ”… vad är 
intressant för en besökare? Jo, det är nog inte Västerbotten, det är nog att åka till norra 
Sverige eller till Lappland”. Samtidigt finns det en nytta i att ha en koppling mellan 
Skellefteå och Västerbotten ur ett varumärkesperspektiv då kommunen har som 
målsättning att jobba mer regionalt. Då gäller det däremot att det finns en förankring i 
varumärket så att det stämmer överens med Skellefteås uppfattning, annars kan det 
uppstå konflikter.  
 
Att ett starkt regionalt varumärke kan hjälpa Skellefteå råder det ingen tvekan om, och 
samtidigt kan Skellefteå bidra med deras företagsanda och entreprenörskap till 
varumärket. Inom besöksnäringen så har Skellefteå däremot behov av något större. ”… 
vi är helt på det klara med att visst man ska komma till Skellefteå, men det är inte 
Skellefteå stad som är liksom, man åker inte hit för att bo på stadshotellet”. Samtidigt 
tror Skellefteå Kommun att Västerbotten kan vara för litet för att fylla just det behovet, 
och att någonting ännu större behövs för att kunna locka besökare. När det kommer till 
att bo och verka inom länet så kommer det ändå att vara respektive ort som står för 
drivkraften, men orterna kan även dra nytta av de regionala styrkorna som de omges av.  
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5.7.2 Identitet 
 
Förutsättningarna finns för att lyckas med ett varumärkesarbete för Västerbotten, och 
något som kan exemplifiera detta är Västerbottensveckorna i Stockholm. ”… när jag 
var ner på det nu första gången här, det är fantastiskt. Vad bra vi är!”. Nyckeln till att 
lyckas är dock resurser och ett långsiktigt tänkande, och för att kunna nå internationell 
igenkännelse måste länet nischa sig och trycka på det som de är bra på. Det kan 
Västerbotten göra med exempelvis gruvnäringen i Skellefteåområdet, men det viktigaste 
i varumärkesarbetet är att ha en bra process, ”… men det får inte kännas som att det är 
en Sorseleprodukt, en Umeåprodukt, eller en Skellefteåprodukt”. 
 
Infrastrukturen är en annan viktig del i länet eftersom det leder till bättre samhörighet, 
och på grund av geografin så är västerbottningarna lite isolerade ifrån varandra. Med en 
bättre infrastruktur så kan man komma närmare varandra och en gemensam bild kan 
skapas. Näringsstrukturen är också intressant i dessa sammanhang eftersom den är så 
pass olika i skilda delar av länet, vilket i sin leder till att de i länet upplever sig som 
olika.  
 
På frågan om vad det finns för kännetecken eller landmärken i länet så får vi svaret att 
det saknas, och Västerbotten behöver en ikon såsom Norrbotten har Ishotellet i 
Jukkasjärvi. Här kommer projektet Stoorn på tal, ”… oavsett om den blir av eller inte så 
symboliserar den att vi har förbaskat duktiga entreprenörer, att det finns visionärer, 
och att ingen idé är liksom så tokig så att man inte kan driva den vidare”. 
 

5.7.3 Samverkan 
 
Skellefteå kommun arbetar med destinationsbolaget Swedish Lapland och de ser inga 
problem med att kommuner förknippar sig med andra regioner än Västerbotten, förutom 
att för många konstellationer kan stöka till det litegrann. Syftet är att få lyfta fram sin 
specialitet och att kunna samverka genom att vara med i någonting större,”… att den 
lilla entreprenören ska kunna vara med i ett större paraply som i sin tur är med i ett 
större paraply… det är bara det att det kanske är för många paraplyer”.  
 
Konkurrenssituationer inom varumärkesbyggandet kommer alltid att finnas, och det ska 
få finnas så länge det finns en positiv attityd. Varumärkets identitet är det medborgarna 
som skapar och kommunen kan inte påverka den på andra sätt än att bidra med resurser. 
Det Skellefteå kommun helst skulle vilja se är att Västerbotten ses som en expansiv och 
offensiv region där det händer saker. ”… tittar du på Skellefteå, det förknippas litegrann 
med Norrland som förknippas lite med glesbygd… Inte sådär jättelajbans.”. Då bör 
Västerbotten hellre förknippas med regionens rikedomar som naturtillgångarna och 
kunskapen som finns inom länet.  
 
Angående kulturhuvudstadsåret 2014 så finns det en fråga om vem som ska ta initiativet 
till att resten av länet kan delta. ”Är det Skellefteå som ska ta för sig eller är det Umeå 
som ska släppa från sig?”. Att inte hela länet skulle kunna nyttja kulturhuvudstadsåret 
vore dock fel och Skellefteå kommun vill gärna ta del av satsningen. 
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5.8 Umeå kommun 

5.8.1 Varumärket 
 
Umeå Kommun försöker inte att framhäva Västerbottens i sin marknadsföring berättar 
Anna Olofsson. Ett varumärkesarbete för Västerbotten skulle även kunna vara 
kontraproduktivt ur Umeås perspektiv. ”… När det handlar om att positionera 
Västerbotten som ett varumärke måste man fråga sig, för vilka är detta intressant?”. Ett 
varumärke måste anpassas efter målgrupperna, som kan vara svårt för just Västerbotten 
då Umeå kommun inte kan se det som ett lämpligt varumärke för varken investerare, 
studenter eller besökare. Detta beror mestadels på att det blir för diffust då Västerbotten 
är så många olika saker. När det då gäller destinationsmarknadsföring kan istället 
Lappland vara ett mer lämpligt varumärke, som till exempel Swedish Lapland som är 
ett begrepp med tydligare associationer ur ett internationellt perspektiv. Människor får 
mängder av budskap varje dag, och att då försöka skapa nya associationer till en plats i 
människors medvetande tar enormt mycket tid och kraft och kostar jättemycket pengar, 
och det tydliggörs att det helt enkelt är ineffektivt.  
 
Däremot har Umeå Kommun inte alls något emot Västerbotten, men det räcker oerhört 
väl att positionera Umeå. När det gäller Umeås infrastruktur och andra saker som är 
situationsberoende för staden så skiljer sig Umeå jättemycket från övriga delar av 
Västerbotten. Om det däremot bildas en storregion med övriga län i norra Sverige är det 
en annan fråga. ”Där kan det vara en helt annan sak att lyfta fram varumärket 
Västerbotten. Men, det måste utgå ifrån målgrupper och kommunicera på 
målgruppernas villkor och inte utifrån vad en plats har hetat tidigare.”. 
 
När vi frågar hur Umeå Kommun skulle beskriva Västerbotten som region, får vi svaret 
att det geografiskt sett är en region som sträcker sig från kust till fjäll. Regionen är även 
differentierad på andra sätt, då det dels finns delar med snabb tillväxt som levererar 
produkter, upplevelser, kompetens, kunskap och innovationer som absolut ligger i 
framkant globalt sett. Inåt landet finns sen väldigt stora områden med glesbefolkning 
som har större svårigheter att utvecklas. Frågan är då vad som egentligen är produkten 
och hur den ska paketeras. Det behöver däremot inte vara negativt för Umeå att 
förknippas med Västerbotten, och i dagsläget är Västerbotten så okänt. 
 
Att då skapa ett varumärke för Västerbotten som alla i regionen kan känna igen sig i är 
svårt. Om varumärket ska formas så att alla ska känna sig hemma i det kommer det att 
resultera i att det blir sönderkompromissat och saknar spets. ”Då blir det allgiltigt, och 
då står det inte ut kommunikativt. Och sedan så är det inte säkert att man återigen 
kommunicerar på mottagarnas villkor.”. Det fungerar sällan att skapa ett varumärke 
som passar alla, och ett bra exempel är lyxvarumärken med sina undervarumärken som 
är anpassade efter exempelvis plånbok och livsstil. Det behövs på detta sätt olika 
varumärken för olika målgrupper. 
 

5.8.2 Identitet 
 
En regions identitet skapas dels utav historia och även utav nutida och historiska 
förebilder, det vill säga nyckelpersoner som har varit med och bidragit till något. 
Identiteten skapas också av företagskulturen och utav hur medborgarna är mot varandra. 
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Regioners identitet förändras däremot väldigt mycket, och det kommer alltid att finnas 
olika känslor. Det är framförallt dessa delar som man brukar titta på när man ska 
försöka klargöra en regions identitet.  
 
För att inte förknippas med avfolkning, utflyttning och nedläggning bör Umeå inte 
jobba med begreppet Norrland. Istället används norra Sverige, som har en mer positiv 
ton. När det då gäller kännetecken som skulle kunna användas i ett 
varumärkesbyggande för Västerbotten nämns kreativitet, öppenhet, nytänkande, 
möjligheter och tillväxt. När vi frågar efter personlighetsdrag som kan definiera Umeå 
får vi svaret att den personen är nytänkande, internationell och idealistisk.  
 
”Även auktoritetsorädd och lite bråkig, i en positiv bemärkelse. Det finns massor av 
människor i Umeå som känner att de kan gå ut och förändra världen, och gör det. Do it 
yourself-mentalitet som är grundad i en förvissning om att man kan gå ut och göra 
världen bättre.” 
 

5.8.3 Samverkan 
 
Ett starkt regionalt varumärke skulle kunna öka attraktionskraften för Umeå, på samma 
sätt som att det är bra för Umeå om Sverige eller Skandinavien blir mer känt. ”… att ett 
varumärke för Västerbotten skulle kunna segla upp och bli mer känt än vad Umeå är, 
och liksom kunna bli en viktig draghäst, jag menar det kräver jättemycket arbete 
men…”. Det är då effektiviteten i arbetet som är det väsentliga, men detta fungerar 
givetvis åt motsatt håll också. ”… om det går bra för Umeå så stärker det ju naturligtvis 
Västerbotten.”. Samtidigt handlar det ändå om att hitta det kommunikativt bästa 
varumärket, då det finns många orter i Västerbotten som konkurrerar med varandra. Ett 
exempel på detta är antagonismen som ibland kan råda mellan Umeå och Skellefteå. 
Detta kan bli kontraproduktivt, och kan resultera i att man kanske inte kommunicerar på 
mottagarens villkor då orterna i för stor skala bara vill lyfta fram sitt eget namn. På 
frågan om hur Umeå Kommun då ser på regionala samarbeten och 
varumärkessatsningar inom Västerbotten, förklaras det att det är jättebra att de på så sätt 
blir starka och tillsammans hittar gemensamma målgrupper där de kan göra saker 
gemensamt. Det finns dock även en risk med sådana varumärkessatsningar. ”… bara 
för att det finns ett samarbete här, som kanske också heter någonting… … då ska man 
skapa ett varumärke kring detta. Utan att ha koll på vad är vår produkt, och framförallt 
vilka är målgruppen?”.  
 
En regional aktivitet som är bra är Västerbottensveckorna på Grand Hotel i Stockholm, 
men då är inte den främsta styrkan Västerbotten i sig, utan styrkan den västerbottniska 
maten. Ifall det går att jobba med Västerbotten som varumärke även för den politiska 
arenan, då är det också jättebra därför att då går det kanske att bli starkare på flera olika 
sätt. Samtidigt är delar i Västerbotten väldigt olika. ”… ska man börja kompromissa 
ihop det hela så att alla känner sig hemma, då är risken att man vattnar ur varumärket, 
och så funkar det inte.”. 
 
När det gäller att involvera invånare i varumärkesarbeten så har Umeå Kommun ett 
adaptivt koncept som heter ”Umeå. Vill mer”. ”Och eftersom ett platsvarumärke ägs av 
ingen och skapas av alla så handlar det om att ta tillvara på den kraft och energi som 
finns…”. Med detta försöker Umeå Kommun ta tillvara på den kreativitet som finns i 
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Umeå, där det är de som är kreativa som ska berätta varför man vill bo i Umeå. 
Marknadsföringskonceptet kan därför anpassas till olika målgrupper beroende på vilka 
som är involverade och det kan till exempel vara ”Umeå. Mer fotboll.” ”… 
platsmarknadsföring handlar inte om att kunna sitta där egentligen och styra, utan 
platsmarknadsföring handlar om att ta upp det som finns.” 

5.9 Vilhelmina kommun 

5.9.1 Varumärket 
 
Göran Lidström och Mats Grönlund på Vilhelmina kommun menar att de är lite kluvna 
i sitt förhållande till Västerbotten. ”Åker du till Vilhelmina far du upp mot Lappland, du 
åker inte till Västerbotten, för då far du till Umeå. Det är lite knepigt…”.  De har 
däremot varit med i satsningar som ”Västerbotten – det kompletta länet”, ”Västerbotten 
– Matlänet” och andra samarbeten, och arbetar till viss del fortfarande med att bli 
förknippade med Västerbotten. Vilhelmina kommun anser däremot att Lappland är 
mycket mer känt än Västerbotten, framförallt internationellt. Vilhelmina kommun har 
då skapat varumärket ”Södra Lappland” tillsammans med ett antal angränsande 
kommuner, och de anser att de har större nytta av begreppet Lappland än av 
Västerbotten.”… Man kommer fram till det hela tiden. Västerbotten finns bara där, 
alltså det är Västerbottens län. Det är ett län. Det är ingen som ringer till oss och 
frågar om hur det är i Västerbotten, utan det är Lappland…”. Vilhelmina kommun de 
måste ha sin målgrupp i fokus när det gäller vad de kommunicerar, och Västerbotten är 
lite diffust. 
 
När vi ber Vilhelmina kommun att beskriva Västerbotten nämner de fjäll, hav och 
mittemellan, men erkänner samtidigt att det blir en konflikt i hjärnan då de egentligen 
först tänker på Umeå och Skellefteå. Vilhelmina kommun tänker inte så mycket på 
Västerbotten utan de jobbar istället aggressivt i sitt samarbete med Lappland. De ser 
ändå en nytta med att bli sammankopplade med Västerbotten då det bland annat finns 
ett stort intresse för skogslandet. Vilhelmina kommun har även kommunala politiker 
representerade i organisationen Region Västerbotten, till skillnad från när mer ansvar 
låg hos Länsstyrelsen.  
 
Vilhelmina kommun ser absolut inget negativt med att bli sammankopplade med 
Västerbotten, men de tror inte att begreppet kan få samma internationella igenkännelse 
som Lappland. Det finns däremot många begrepp att sammankopplas med som 
exempelvis Skandinavien, Sverige och Norrland. Norrland är dock ett begrepp som de 
känner sig lite tveksamma till, ”… det känns som att det var mera förr. Lite 70-tal”. 
Samtidigt upplever de en konflikt med Lappland också, då många utomlands förknippar 
det med Finland eftersom de varit duktiga på att marknadsföra begreppet. När det gäller 
varumärket Västerbotten har de svårt att se hur hela regionen ska kunna känna igen sig i 
det, men möjligtvis skulle kusten kunna tycka att det var användbart.  
 
När det gäller länets infrastruktur anser Vilhelmina kommun att den är extremt viktig då 
de bland annat har en stor del bilburen turism, och då vägarna genom området är dåliga 
avstår många från att åka vägen genom Vilhelmina. De berättar om ett stort europeiskt 
bussföretag som tidigare körde genom Vilhelmina och sov över på ortens hotell, men nu 
tycker de att vägen är för dålig så därför kör de istället efter kusten. I sådana frågor har 
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hela kustregionen en konkurrensfördel. En annan åsikt är att rykten om dåliga vägar 
sprider sig snabbt, ”… som en löpeld… jag vet inte hur det fungerar men det går 
snabbt”. Vilhelmina kommun anser även att flyget är en viktig del och de jobbar i 
dagsläget för en utbyggnad, men när det gäller bredband anser de sig ha det gott ställt. 
 

5.9.2 Identitet 
 
Vilhelmina kommun ställer sig positiva till att det jobbas mer med Västerbottens 
varumärke då det kan ge spillningseffekter till Vilhelmina, men de är ändå frågande till 
om det är det mest effektiva för dem. Att de själva kan bidra till att stärka Västerbottens 
varumärke finns det ingen tvekan om, och de lyfter fram att kommunen har en stark 
kultursida med en berättartradition som även är en bas i Västerbottens identitet. Andra 
saker som de anser höra till Västerbottens identitet är företagsamhet och lyckade 
verksamheter inom läkemedelsindustrin, ”… men man hamnar mycket i Umeå när man 
tänker på Västerbotten, det gör ju vi själva”. 
 
Önskan är att hela Västerbotten ska kunna förknippas med att det är ett nydanande län 
inom bland annat teknik och medicin, men också med den variation som finns i 
regionen. Just företagande och entreprenörskap är något de tycker är viktigt då det är en 
del av Vilhelmina, men också för att de har ett behov av fler entreprenörer i kommunen. 
Det som de vill komma bort ifrån är den fastrotade jaktkulturen och nämner filmen 
Jägarna som de tycker tonar ned bilden av Norrland, ”… liksom Helly Hansen och 
någon som sitter i en stuga och liksom, att det inte är utveckling och att det finns en 
ingroddhet och liksom inget nytänkande…”. Västerbotten ska istället kunna attrahera 
unga personer som kanske vill flytta hem och starta eget företag. 
 
När de försöker tänka på personlighetsdrag som kan definiera Vilhelmina kommun 
nämner de trygg, humoristisk och erfaren. Personlighetsdrag för Västerbotten är svårare 
då de upplever länet som ombytligt ur en geografisk synpunkt, och säger lite skämtsamt 
att de upplever länet som lite schizofrent och låghalt. När de jämför länet med de 
angränsande länen Norrbotten och Jämtland så tycker de att Västerbotten är mindre 
aggressivt och att länet inte är lika sammanhållet. 
 

5.9.3 Samverkan 
 
Att kommunen samarbetar med tre andra kommuner under begreppet Södra Lappland 
motiverar de med att de kan samarbeta och komma fram till bättre lösningar 
gemensamt. De tar bland annat upp ett exempel där övriga Västerbotten ville satsa på 
turism från Schweiz medan Vilhelmina kommun ville rikta in sig på Tyskland och 
Danmark där de redan hade saker på gång, ”… man är inte alltid överens om varandras 
strategier”. Samarbetet leder även till att de blir starkare när det gäller att driva lokala 
frågor som att till exempel bygga ut Vilhelminas flygplats, ”… om det bara var vi som 
drev den här frågan det skulle vi vara mycket svagare” . 
 
De tycker inte att Västerbotten ska vara någon drivkraft för Vilhelmina utan att det är 
Vilhelmina eller Södra Lappland som ska vara drivkraften för deras egen region där de 
kan värna om sina egna frågor. En sådan strategi kan däremot även stärka länet, ”… jag 
tror att om varje kommuns varumärkesarbete utvecklas och att varje enhet blir starkare, 
då påverkar det Västerbotten positivt”. Ett västerbottniskt samarbete kan dessutom ge 
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en konkurrensfördelar gentemot Norrbotten som är starka utåt mot övriga Sverige, men 
har stridigheter inom länet. Det är också inom Västerbotten mycket närmare till allt 
jämfört med i Norrbotten, då de har mycket längre till allting, och här har Västerbotten 
ännu en fördel.  
 
Vilhelmina kommun involverar invånarna i sin marknadsföring dels genom ett 
annonsblad som heter Vilhelmina aktuellt och även kommunens hemsida. Det finns 
också intern marknadsföring inom kommunen för kommunala tjänster, för att föra in 
vissa budskap och skapa ett bra bemötande och värdskap inom exempelvis äldre- och 
barnomsorgen. 
 
Om någon kommun missköter sitt eget varumärke så drabbar det naturligtvis 
Västerbottens varumärke, och ett instabilt politisk klimat kan hindra viljan att investera i 
regionen. Det största problemet som de ser med varumärkesarbetet är dock hur 
resurserna fördelas då resurserna finns efter kusten. ”Ska man göra det där det finns 
människor eller ska man göra det där det inte finns några människor. Hur ser man på 
det här alltså…?”, och där kan det uppstå en konflikt. 
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6. Analys 

I det här avsnittet börjar vi med att beskriva hur det analytiska arbetet av studien 
genomförts, för att sedan med hjälp av sju olika kategorier ställa det empiriska 
materialet emot den teoretiska referensramen. I analysen har vi gett oss själva fritt 
spelutrymme för att kunna tolka verkligheten utifrån den förvärvade informationen för 
att hitta intressanta vinklar och möjligheter. Avsnittet kan ses som en grund för de 
slutsatser och rekommendationer som vi framför i nästkommande kapitel.  

6.1 Analytiskt tillvägagångssätt  

 
Under datainsamlingens gång har informationen analyserats fortlöpande och vi har 
genom kontinuerlig reflektion kunnat relatera vissa fynd till befintlig teori. Detta har lett 
till att vi efter varje intervju kunnat hitta intressanta områden att fördjupa oss i till 
nästkommande intervju. Det här arbetssättet har medfört att vi i slutfasen av 
datainsamlingen inte riskerat att endast ha oklar information som endast upprepat det vi 
redan hade kunskap om (Merriam, 1994, s. 137f).  
 
När vi sedan påbörjat vårt mer konkreta analysarbete har vi börjat med att läsa igenom 
den empiriska informationen ett flertal gånger med vår frågeställning konstant 
närvarande i medvetandet. På så sätt har vi kunnat notera idéer och infallsvinklar som 
borde kunna ligga till grund som svar på problematiken som vi undersöker. Det här 
arbetssättet har sedan hjälpt oss att skapa sju olika kategorier som formats av de 
regelbundenheter och återkommande företeelser som uppkommit ur det empiriska 
materialet. Då vi tolkat materialet har vi strävat efter att hitta mönster i informationen 
som gjort att vi kunnat förena empirin till den befintliga teorin. Vi har även letat efter 
det som vi funnit mest sannolikt att påträffa, vilket Merriam (1994, s. 160) menar 
möjliggör för forskare att ta tillvara på idéer, intryck och möjligheter.  
 
För att dra slutsatser och utveckla teori har vi använt oss av ett kontextuellt tänkande för 
att skapa en greppbar bild av området. Via kvalificerade spekulationer där vi sökt efter 
relationer och förklaringar har vi sedan arbetat fram våra slutsatser genom att jämföra 
våra egna empiriska upptäckter med den redan befintliga teorin inom området. 

6.2 Målgrupper och marknadsföringsfaktorer 
 
Region Västerbottens mål med varumärket är att kraftsamla regionens resurser för att 
främja inflyttning, arbetstillfällen, turism och allmän attraktion, men även att 
Västerbotten ska kunna fungera som en opinionsbildare i en nationell debatt. 
Länsstyrelsens mål å sin sida är att se till att regeringens målsättning och politik får 
genomslag i länet. Utifrån det arbetar Länsstyrelsen Västerbotten bland annat med att 
Västerbotten ska vara Sveriges hållbaraste län år 2020 för att på så sätt bli ett attraktivt 
län att bo i. Dessa två organisationers målsättningar är övergripande för hela länet 
medan de tre andra länstäckande organisationerna har mer specifika mål. Västerbotten 
Investment Agency arbetar för att locka investerare till länet och vill givetvis ha 
draghjälp från Västerbottens varumärke i det avseendet. Västerbottens Handelskammare 



   

63 

 

    3.1 Platsmarknadsföring (Kotler et al., 1993, s. 19) 

vill främja länets näringsliv och önskar fler 
huvudkontor då det är en bristvara inom 
regionen. Ett annat mål för Västerbottens 
Handelskammare är att kunna hjälpa fler 
företag att nå ut på den internationella 
marknaden. VästerbottensTurism vill locka 
hit fler turister och skapa bättre 
förutsättningar för dessa. 
 
I platsmarknadsföringsmodellen som 
Kotler et al. (1993, s. 19) utvecklat finns 
alla dessa mål, förutom de politiska, i den 
yttersta cirkeln som utgör målgrupper. På 
grund av detta bör således alla dessa 
organisationer ha ett intresse av att samarbeta med varandra för att etablera ett starkt 
platsvarumärke. Dessa målgrupper är även attraktiva på kommunal nivå, men alla 
kommuner har inte de resurser som krävs för att attrahera samtliga målgrupper med sitt 
eget varumärke på ett effektivt sätt. Detta styrker argumentet om att även använda sig 
av ett regionalt varumärke i sin marknadsföring då större resurser betyder större 
möjligheter att nå ut till alla målgrupper. Kotler et al. (1993, s. 19) argumenterar även i 
samband med denna modell att det bör investeras i marknadsföringsfaktorer som 
infrastruktur, attraktioner, människor, livskvalitet och image. Även här bör det gå att 
relativt enkelt skapa en bra arbetsfördelning, då Västerbottens Länsstyrelse bland annat 
jobbar för livskvalitet med olika miljömål, och Region Västerbotten är aktiv i många 
infrastrukturfrågor tillsammans med Västerbottens Handelskammare som kan ses som 
en viktig opinionsbildare i det sammanhanget. VästerbottensTurism kan ses ha ett stort 
ansvar runt länets attraktioner, medan kommunerna innefattar människorna. 
 
Att detta kan ses som en bra kombination av aktörer samstämmer med Hankinsons 
(2001, s. 140) påståenden om de fyra faktorer som avgör hur väl städers varumärken 
kan utvecklas. Tre faktorer handlar om organisatoriskt samarbete, varav produktens 
komplexitet är en av utav dessa och beskriver hur viktigt det är att skapa en plats som 
målgruppen upplever som attraktiv. Här menar Hankinson (2001, s. 140) att detta bara 
är genomförbart ifall rätt aktörer samarbetar mot det målet. Det är något som kan anses 
vara fallet med de organisationer som medverkar i den här studien, då de arbetar mot 
samtliga målgrupper som Kotler et al. (1993, s. 19) beskriver som viktiga för ett 
platsvarumärke. Även alla de marknadsfaktorer som anges för att nå ut till 
målgrupperna finns med.  
 
För att regionens varumärke och därmed marknadsföring ska kunna bli effektiv är det 
viktigt att det finns en central planeringsgrupp (Kotler et al. 1993, s. 19).  Det är också 
viktigt att varumärkesbyggandet ses som en del i regionens utvecklingsplan, och 
därmed bör de som ansvarar för varumärket även ansvara för utvecklingsplan 
(Pasquellini, 2010, s. 570). I Västerbottens fall sköter Region Västerbotten båda dessa 
delar vilket stärker argumentet för att varumärkesarbetet ligger hos just den 
organisationen. En viktig uppgift för organisationen, förutom att bedriva ett effektivt 
samarbete med övriga intressenter, är att de följer målen som är uppsatta i 
utvecklingsplanen. De måste även kunna visa hur effektiv varumärkesstrategin är och 
ansvarar därmed för att kunna mäta varumärkets framgång vilket är nödvändigt för att 
de ska kunna få utökade resurser för att utveckla varumärket ännu mer (Hankinson, 
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2001, s. 140). Samarbetet bör rimligtvis bli mer organisatoriskt komplext än för en 
mindre och mer homogen region, men samtliga målgrupper inom länet bör kunna nås då 
samtliga marknadsföringsfaktorer finns tillgängliga. 

6.3 Turism och näringsliv 

 
Caldwell och Freire (2004, s. 57) visar med sin studie att länder har en högre grad av 
representativitet ur ett turistperspektiv, det vill säga att besökare förknippar länder mer 
med trend och livsstil. Städer och regioner har däremot en högre grad av funktionalitet 
då de i en större utsträckning förknippas med kännetecken och vissa upplevelser. När 
det gäller Västerbotten är det däremot en region som är geografisk diversifierad med 
stora avstånd som följd, och av den anledningen innehåller länet olika livsstilar i olika 
geografiska delar. Västerbottens Turism hanterar regionen genom att använda sig av 
begreppet Lappland i vissa fall och Västerbotten i andra fall, beroende på vilken 
målgrupp de vill nå. Att de använder sig av denna metod går att tolka som att 
organisationen upplever Västerbottens län som mer representativ än funktionell då de 
lyfter fram två skilda varumärken som står för olika saker. Huruvida det i detta 
sammanhang går att kategorisera regionen är något oklart då målgrupperna inte varit 
delaktiga i studien. Möjligheten finns härmed att de två varumärkena har olika styrkor, 
och att Lappland förknippas med funktionalitet medan Västerbotten ses som mer 
representativ. Detta skulle i sådana fall stärka Caldwell och Freires (2004, s. 57) tes om 
att regioner påminner om städer, samtidigt som det skulle addera en dimension om att 
diversifierade regioner har mer gemensamt med länder. 
 
Västerbottens Handelskammare tror inte att deras medlemmar är speciellt intresserade 
av Västerbotten som varumärke, då varumärket inte är speciellt starkt. De anser 
samtidigt att om turismen i länet växte sig starkare så kan näringarna dra fördel av det. 
Det samstämmer med Anholts (2007, s. 25) ståndpunkt om att turism är en av de 
starkaste kommunikationskanalerna i varumärkessammanhang. Anholt (2007, s. 95f) 
menar också att ursprungseffekten är en viktig faktor för ett lands export då de 
exporterade varorna kan dra nytta av landets positiva egenskaper för att kommunicera 
viktiga associationer såsom trovärdighet och kvalité. 
 
Då vi runt turismen sett tendenser till att marknadsföringen av en diversifierad region 
påminner om ett lands marknadsföring kan det argumenteras för att detta även är fallet 
för Västerbotten. Västerbottens Handelskammare har dock ingenting emot ett starkt 
regionalt varumärke men sätter frågetecken runt de resurser som ska till, och att den 
eventuella kostnaden kan överstiga vinsterna. Bortsett från finansieringsfrågan bör det 
finnas ett intresse från näringslivet att ta till vara på de fördelar som ett regionalt 
varumärke kan föra med sig, på samma sätt som Region Västerbotten bör vara 
intresserade av att involvera näringslivet på grund av de värden som det kan tillföra 
varumärket. 

6.4 Strategi och samarbete 
 
Enligt Region Västerbotten kan ett varumärke för Västerbotten utvecklas genom att 
hitta gemensamma nämnare, något som de dock ser en risk med då det kan resultera i ett 
urvattnat varumärke. Det går dock ändå att hitta gemensamma associationer som kan 
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skapa synergieffekter inom de mindre regionala sammanslutningarna som är mer 
homogena än Västerbotten som helhet. Samtidigt så hör Aakers (1996, s. 240ff) tankar 
om att minska förvirringen mellan varumärkena ihop med den alternativa strategin som 
handlar om att de olika platserna bör framhäva sina egna styrkor. På så sätt kan det bli 
tydligt hur de olika platserna är unika, samtidigt som det ur ett turistiskt perspektiv 
möjliggör för länets olika destinationer att differentiera sig för att skapa ett så brett 
spektrum av produkter som möjligt, något som VästerbottensTurism anser är viktigt. 
 
För att lyckas med den grad av samverkan som krävs i ett regionalt varumärkesarbete är 
infrastruktur viktigt då ett samarbete kräver bra kommunikation, både när det gäller 
fysisk transport och det faktum att invånarna kan kommunicera med varandra. 
Infrastrukturen är något som alla respondenterna ser som mycket viktigt, och som 
Västerbottens Handelskammare och Västerbottens Länsstyrelse arbetar aktivt för. 
Region Västerbotten anser också att den är viktig för varumärket, då en bra infrastruktur 
skapar möjligheter för att folk kan träffas och skapa en identitet och samhörighet. 
Svårigheten är dock att argumentera för utvecklad infrastruktur om det inte finns något 
varumärke, anser de. Det finns därför anledning att argumentera för att infrastrukturen 
och identitetsskapandet för en diversifierad region är en parallell process där det ena ger 
det andra och vice versa. Infrastrukturen bör därför inte ingå i varumärkets 
positionering, utan istället ska infrastrukturen verka som en förutsättning för att kunna 
stärka länets områden om det så är företagsliv, turism eller samarbeten mellan länets 
orter. Detta bör i sin tur hjälpa att skapa ett starkt varumärke, då det finns starkare delar 
att framhäva som exempelvis goda förutsättningar för att etablera företag. Detta är 
direkt kopplat till argumentet om att infrastrukturen är en av fyra faktorer där 
investeringar bör göras för att underlätta skapandet av ett starkt varumärke (Kotler et al., 
1993, s. 18). Bra infrastruktur kan då skapa bättre förutsättningar för att nå ut till 
målgrupper som exempelvis investerare och turister. 
 
Rainisto (2004, s. 219) argumenterar för att det är viktigt att inleda samarbeten mellan 
privata och offentliga aktörer för att stärka en regions varumärke. Den privata sektorns 
roll i ett platsvarumärkesbyggande kommer även med ett framgångsrikt 
samarbetskoncept att leda till ett mer resultatorienterat arbete. Det är också viktigt att 
involvera samtliga intressenter som kan skapa ett värde för varumärket (Saraniemi, 
2010, s. 58). Detta styrker argumentet om att Västerbottens näringsliv bör vara delaktiga 
i ett regionalt varumärkesarbete. Det är dock inte självklart vilken plats företag i länet 
vill förknippas med då de bland annat har Västerbotten, Lappland och olika städer att 
välja mellan. De bör därför finnas representerade i arbetet för att få gehör för sina 
önskemål. Det finns exempelvis indikationer på att turistföretag gärna vill bli 
förknippade med Lappland, medan teknikföretag hellre förknippas med Västerbotten 
eller Umeå. Då en del företag gärna förknippas med andra delar än just Västerbotten 
medför det att varumärket kan gå miste om värdefulla associationer. Västerbottens 
varumärke måste då innefatta värderingar som kan ge bättre förutsättningar för företag 
som vill förknippas med regionen samtidigt som det ska vara tillräckligt öppet för att 
företag ska kunna frikoppla sig från varumärket. Dessa empiriska fynd tyder på att 
varumärkesarbetet måste vara fördelaktigt för alla inblandade så att det inte blir 
kontraproduktivt. Arbetet bör således baseras på samma premisser som gäller för städer 
då Hankinson (2001, s. 140) menar att städers varumärkesarbete bör utgå från dessa 
grunder. 
 



   

66 

 

6.5 Kärnidentitet och utökad identitet 
 
De flesta intervjuobjekt är eniga om att det är de personer som bor och är verksamma 
inom länet som skapar Västerbottens identitet. Västerbottens Länsstyrelse anser dock att 
det till en viss del går att styra identiteten i en viss riktning. Ur ett näringslivsperspektiv 
är det enligt Aaker (1996, s. 68) organisationen som äger och ansvarar för varumärket 
som skapar varumärkets identitet. I samband med platsvarumärken är dock 
ägandefrågan mer otydlig då ingen rättmätig ägare kan sägas äga begreppet, men de 
som bor och verkar på en viss plats bör kunnas ses som ägare till platsens namn. Att de i 
sin tur ska ansvara och styra över varumärket har i Västerbottens län lösts genom att den 
offentliga organisationen Regionen Västerbotten ansvarar över detta arbete. De bör i sin 
tur ha en viss förmåga att styra identiteten i den riktning som deras ägare önskar då det 
enligt Anholt (2007, s. 41) är viktigt att hantera sitt eget varumärke istället för att någon 
utomstående gör det. 
 
Identitetens roll är att skapa en relation mellan varumärket och dess målgrupp (Aaker, 
1996, s. 68) och målgruppen kan i detta sammanhang vara många olika aktörer, även de 
befintliga invånarna som dessutom kan ses som ägare till varumärket. 
Identitetsbyggandet är med andra ord mer komplext för platser, och här kan skillnaden 
mellan kärnidentitet och utökad identitet ha en relevant roll. Kärnidentiteten ska stå för 
tidlösheten i varumärket med associationer som är mer konstanta och motståndskraftiga 
(Aaker, 1996 s. 85ff). Detta kan i Västerbottens fall kopplas till de kärnvärden som 
finns i hela regionen för att alla involverade ska känna en gemenskap och tillhörighet till 
varumärket. Exakt var som ska ingå ligger utanför den här studiens syfte men då kultur, 
berättartradition och vissa personlighetsdrag nämns av flertalet respondenter kan det 
vara olika alternativ. Att personlighetsdrag ska ta plats i kärnidentiteten hos ett 
platsvarumärke skiljer sig från teori runt traditionella produktvarumärken då Aaker 
(1996, s. 85ff) menar att personlighet passar bättre i den utökade identiteten. En 
förutsättning är dock att värdena är trovärdiga och har verklighetsförankring (Kotler et 
al., 1993, s.149ff).  
 
Den utökade identiteten ska komplettera kärnidentiteten med utfyllnader som kan 
förtydliga identiteten och vara mer anpassad till förändring (Aaker, 1996, s. 85ff). Här 
borde då värden som passar Västerbotten bäst under en kortare tidsram passa in. Om 
ansvariga för varumärket anser att gruvnäringen är viktig för länet bör exempelvis det 
värdet adderas till identiteten för att sedan kunna bytas ut då den tappat sin betydelse 
och andra näringar anses vara viktigare. Även undervarumärken som Södra Lappland 
och Gold of Lapland bör knytas till Västerbottens utökade identitet då det både kan vara 
svårt och icke önskvärt att reglera vad dessa varumärken i sin tur förknippas med. 
Varumärket Västerbotten kan då dra nytta av vad dessa varumärken för med sig för att 
sedan distansera sig om värdena emellan varumärket Västerbotten och 
undervarumärkena skulle hamna i konflikt. 
 
Då det ändå upplevs som att det är länets invånare som skapar Västerbottens identitet 
kan det tyckas att det är en övermäktig uppgift för Region Västerbotten att forma 
regionens identitet. Det enda de egentligen kan göra är att förmedla identiteten för att 
skapa en önskvärd image av Västerbotten. Enligt Zimmerbauer (2011, s. 258) löper 
dock processen med skapandet av en plats identitet parallellt med kommunikationen av 
dess image. Det bör på så sätt finnas förutsättningar för Region Västerbotten att forma 
regionens identitet genom förmedling av de värden som ansvariga vill att Västerbotten 
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ska förknippas med. Om de lyckas skapa en image av att Västerbotten har stora 
kulturella värden kommer då den kulturella identiteten att stärkas ytterligare.  
 
Det gäller dock att dessa förmedlade värden är något som länets invånare kan känna 
igen sig i, då det enligt Zhang och Zhao (2009, s. 253) och Trueman et al. (2004, s. 328) 
kan få negativa konsekvenser om den kommunicerade identiteten skiljer sig alltför 
mycket från den verkliga identiteten. För en diversifierad region bör dock en sådan 
avvägning vara betydligt svårare än för en stad då en region har flertalet identiteter att ta 
hänsyn till. Varumärkesstrategin att använda sig av gemensamma nämnare som Region 
Västerbotten nämner som ett alternativ kan på så sätt ses som ett alternativ med låg risk. 
Strategin att välja ut specifika styrkor att lyfta fram kan däremot innebära att den 
kommunicerade identiteten kommer för långt ifrån en del av de identiteter som existerar 
inom regionen. 
 
Utan att ha undersökt det på något närmare sätt i studien finns det tendenser som tyder 
på att den verkliga identiteten ligger för långt ifrån den kommunicerade redan nu i delar 
av regionen. Vilhelmina kommun berättar bland annat att de mest tänker på 
Umeåregionen när de hör ordet Västerbotten och att de identifierar sin egen kommun 
mer med Lappland. En utmaning i varumärkesarbetet blir därmed att få alla inblandade 
att bli intresserad av varumärket och det borde rimligtvis endast kunna ske om de är 
delaktiga både i arbetet och i varumärket. 

6.6 Förmedling av identitet 
 
Enligt Rainisto (2003, s. 234f) är det viktigaste i ett platsvarumärkesbyggande att skapa 
en stark identitet för varumärket, eftersom arbetet kring varumärkets identitet och image 
kan skapa fördelaktiga associationer och locka besökare eller företag. När det gäller att 
styra en plats identitet och även platsens image, måste fem kriterier uppfyllas enligt 
Kotler (1993, s. 149ff).  
 
Platsens förmedlade image måste vara verklighetsförankrad. Detta håller många av 
våra respondenter med om, som dock förklarat att det lätt kan uppstå missförstånd 
angående vad Västerbotten är för typ plats, särskilt i samband med internationell 
marknadsföring. Lycksele kommun antyder att finns det en bild av att norra Sverige är 
mörkt, kallt, och att det finns renar överallt. Dessa associationer behöver dock inte vara 
negativa, men den bild som förmedlas utåt måste vara verklighetsförankrad vilket 
kanske inte riktigt är fallet med det som Lycksele kommun påstår är bilden av norra 
Sverige. Även Västerbottens Handelskammare uttrycker ett önskemål om att de värden 
som varumärket står för bör vara förankrade i hela organisationen, så att den utåtriktade 
marknadsföringen är väl förankrat i länet.  
 
Marknadsföringen måste vara trovärdig. Med detta menas att den 
verklighetsförankrade identiteten förmedlas på ett tillförlitligt sätt. Om Västerbotten 
exempelvis vill profilera sig som ett kulturlän gäller det att det sker på ett trovärdigt 
sätt. Att då nå ut till målgrupper med att Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 bör i 
detta fall vara av yttersta vikt för att uppnå en trovärdighet inom detta område. Det 
räcker inte med att endast interna intressenter är medvetna om länets kulturrikedom. 
Eftersom de flesta av respondenterna däremot är medvetna om vikten av 
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verklighetsförankring bör organisationerna tillsammans kunna skapa en trovärdig image 
genom samarbete. 
 
Platsens image måste hållas enkel. Med allt för många olika associationer kan det 
skapas förvirring. Associationerna ska däremot ha sin grund i orternas egna starka 
områden. Det är därmed viktigt att det är väl genomtänkt vilka styrkor som ska 
framhävas för de olika orterna så att de kan samspela på ett sätt som inte skapar 
förvirring. Här kan även undervarumärken som kommunernas egna varumärken och 
varumärken som Södra Lappland och Gold of Lapland spela en viktig roll då de kan 
bära associationer som inte får plats i Västerbottens varumärke. Västerbotten kan istället 
skapa kopplingar till dessa för att nyttja värden som de varumärkena står för.  
 
Platsen måste förmedla en attraktionskraft. Utan attraktionskraft är det problematiskt att 
locka besökare, investerare och nya invånare. Umeås utnämning som kulturhuvudstad 
2014 kan vara en potentiell styrka för att skapa en attraktionskraft i hela regionen, då 
övriga kommuner har ett intresse av att vara med och delta i evenemanget. 
VästerbottensTurism har ett önskemål om att ha ett starkt landmärke eller en sevärdhet 
som kan öka attraktionen för länet. Även Skellefteå kommun känner ett behov av en 
ikon och antyder att det inte bara kan fungera som en sevärdhet utan också som en 
symbol för länets identitet. För att uppnå en önskad attraktionskraft bör det därför vara 
av intresse för länets kommuner att gemensamt engagera sig i skapandet av det Aaker 
(1996, s.261) kallar för en Silver Bullet för att dra nytta av de fördelar den kan föra med 
sig. Det är givetvis en fråga om vart en sådan attraktion bör placeras i länet, men för att 
främja turismen kan den med fördel placeras i samband med en stark destination. 
 
Platsens image måste vara karaktäristisk. Enligt Kotler et al. (1993, s. 149) måste en 
plats kunna skilja sig från andra platser för att vara effektiv på ett kommunikativt plan. 
Vissa som medverkar i studien ser dock svårigheter med att differentiera sig från andra 
län i Sverige, då de flesta är relativt lika. Andra ser att Västerbotten har något som 
särskiljer sig från andra län, exempelvis både kust och fjäll som annars bara Norrbotten 
har. Västerbotten Investment Agency ser dock en fara i en alltför stark differentiering då 
de menar att investerare skulle uppleva det som konstigt om Västerbotten var alltför 
annorlunda jämfört med angränsande län. En alltför stark differentiering skulle då 
eventuellt kunna skada länets trovärdighet hos vissa målgrupper, därför borde det vara 
av yttersta vikt att ha en väl avvägd balans i differentieringen för att minimera 
eventuella skador. 
 
Region Västerbotten anser att det blir svårare att marknadsföra en plats desto större ytan 
är, för att det då blir svårare att få en samsyn och skapa en gemensam identitet. Som 
Saraniemi (2010 s. 58) förklarar så finns det på regional nivå oftast ett flertal olika 
identiteter, och dessa identiteter bör rikta sig till olika målgrupper istället för att 
kompromissa om en gemensam image. Ett gemensamt varumärke behöver därmed inte 
ha en gemensam identitet, utan de olika intressenternas mål bör ligga i fokus. I detta fall 
så kan vi dels koppla till orterna inom Västerbotten, som visat sig ha relativt skilda 
identiteter. Påståendet stödjer även en av Region Västerbottens möjliga strategier som 
handlar om att varje ort i länet visar sin spets med respektive specialisering. Det skulle 
nå ut till respektive målgrupper utan att orterna nödvändigtvis måste tävla mot varandra. 
Via det här synsättet skulle då Västerbottens identitet skapas av samspelet mellan de 
interna intressenternas identiteter. 
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6.7 Kommunikationskanaler 
 
Enligt Anholt (2007, s. 25) så skapas en konkurrenskraftig identitet för en plats genom 
de sex kommunikationskanalerna varumärken, politik, investeringsmöjligheter, kultur, 
invånare och turism. Varumärken är en intressant kommunikationskanal i den här 
studien då Västerbotten innefattar flera underliggande platsvarumärken, även om Anholt 
i det här sammanhanget främst syftar på produktvarumärken för export. Som 
VästerbottensTurism antyder så spelar det ingen roll ifall länet har ett bra varumärke så 
länge länet inte har bra produkter, och syftar då till attraktioner, aktiviteter och dylikt i 
samband med destinationer. De menar även att det skulle ge väldigt bra förutsättningar 
ifall man kan sammankoppla en stark destination med en stark produkt. Västerbottens 
Handelskammare nämner i likhet med många andra respondenter varumärket 
Västerbottensost i intervjun, och det produktvarumärket kan anses ha stor nytta av 
Västerbottens varumärke på grund av den starka namnkopplingen. Samtidigt har 
Västerbotten nytta av produktvarumärket eftersom det är ett så pass känt varumärke. 
Handelskammaren nämner även ett antal stora produktionsföretag som är grundade i 
Västerbotten, men som för utomstående inte förknippas med Västerbotten. Här är ännu 
ett argument för att näringslivet borde ingå i varumärkesarbetet så att företag blir 
intresserade av att lyfta fram sitt ursprung och på så sätt förmedla värden som 
Västerbottens varumärke kan dra fördel av.   
 
Den politiska kommunikationskanalen kan tyckas vara mindre viktig på regional nivå 
jämfört med nationell nivå då regeringsbeslut ofta får större genomslagskraft i media. 
Kommunikationskanalen är ändå viktig då den kan främja näringslivet i regionen 
genom att bland annat föra en fördelaktig näringspolitik för att underlätta för företagare 
och investerare. Västerbotten Investment Agency anser att det är viktigt att politikerna 
kan stå fast vid en långsiktig strategi då det kan gynna investeringarna i länet, och 
Region Västerbotten vill att ett starkt regionalt varumärke ska bidra med politisk styrka. 
Därför bör den politiska kanalen inte underskattas även om den kan tyckas vara mindre 
väsentlig ur ett större perspektiv. 
 
Kommunikationskanalen som står för hur platsen lockar investerare och företag är för 
de organisationer som deltar i studien främst kopplad till Västerbotten Investment 
Agency, men även till Västerbottens Handelskammare och de enskilda kommunerna. 
Hur Västerbotten Investment Agency lockar investerare handlar mycket om att visa upp 
länets naturtillgångar men även att visa upp den kompetens som finns tillgänglig inom 
länet. Inom kompetensområdet är de beroende av att andra organisationer i länet ser till 
att den finns tillgänglig genom att framställa Västerbotten som en plats som är 
fördelaktig för kompetenta personer. Det är något som således även måste 
kommuniceras via varumärket. Västerbotten Investment Agency är även beroende av att 
kopplas samman med en geografiskt större yta för att kunna nå ut till investerare om var 
länet finns beläget. Där finns därför ett behov av att koppla samman varumärket med 
norra Sverige. 
 
Kulturen är en mycket betydelsefull och aktuell kommunikationskanal för länet idag, 
tack vare det faktum att Umeå blir Kulturhuvudstad 2014. I denna satsning medverkar 
hela länet, och även samekulturen som främst kan anses vara ett kännetecken för 
Lappland har en stor roll i vissa aktiviteter. Som Anholt (2007, s. 105) förklarar så kan 
kulturen användas för att förbättra omvärldens bild av en plats, och skapa en koppling 
mellan personers intresse för platsen och den kultur och livsstil platsen speglar. Runt 
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kulturen bör det därför finnas goda möjligheter att inte bara påverka Umeås identitet 
och image utan även Västerbottens. Därför bör ett sådant här centralt event i länet 
inbäddas i det regionala varumärkesarbetet. 
 
Invånarna är självklart en viktig del i ett platsvarumärke, och många som medverkar i 
studien anser att det är dessa som skapar Västerbottens identitet. Samtidigt är det också 
en viktig kommunikationskanal för en konkurrenskraftig identitet (Anholt, 2007, s. 25). 
Kommunerna arbetar i dessa sammanhang med intern marknadsföring för att involvera 
invånarna i orternas platsvarumärkesarbeten. Umeå Kommun har ett adaptivt koncept 
som heter ”Umeå. Vill Mer.”, och alla som är kreativa och verksamma inom olika 
områden ska kunna känna igen sig i detta koncept som då anpassas till respektive 
område. På så sätt tar man tillvara på så mycket som möjligt av vad invånare och 
verksamhetsområden kan erbjuda stadens identitet. Anholt (2007, s. 75) förklarar att det 
är invånarnas unika kombinationer av förmågor som skapar förutsättningarna för kultur, 
företagande, turism etc., vilket Umeå Kommun med denna satsning gör invånarna 
medvetna om. Även Freire (2007, s. 427) håller med om detta som ser invånarna som en 
faktor som skapar förutsättningar för platsen att differentiera sig från andra platser. 
Lycksele kommun och Vilhelmina kommun nämner också att de arbetar en del med 
intern marknadsföring. Dels genom enklare annonsblad och via kommunernas 
hemsidor, men båda kommunerna arbetar även med värdskapsutbildningar för att skapa 
ett bra värdskap och bemötande. Dessa utbildningar riktar sig bland annat till 
kommunens anställda. Då Freire (2007, s. 427) menar att invånarna är ett bra sätt att 
differentiera sig från andra platser bör även det vara väldigt väsentligt för Västerbotten 
då vissa respondenter anser att Västerbotten inte skiljer sig märkvärt från andra län. 
Choo och Park (2009, s. 5) menar att det underlättar för invånare att göra gemensamma 
ansträngningar för att skapa tillfredsställelse hos turister ifall de kan identifiera sig med 
platsvarumärket. Här är värdskapsutbildningar en intressant del utav den interna 
marknadsföringen, då det kan vara ett effektivt sätt att få invånarna involverade i 
varumärket. 
 
Den sjätte kommunikationskanalen är turism. Kanalen gäller inte bara 
destinationsmarknadsföring utan även de intryck besökare får när de kommer till en 
plats. Som det ser ut i Västerbotten idag så är den utländska turistmarknadsföringen inte 
särskilt regionalt styrd, utan det är externa researrangörer som beskriver Västerbottens 
region utifrån vad som bäst passar deras egna målgrupper. Huruvida detta är positivt 
eller negativt är en svår fråga då researrangörerna troligtvis valt detta grepp för att det 
lockar fler turister, samtidigt som Västerbotten låter någon annan skapa platsens image. 
Som Anholt (2007, s. 41) förklarar så är det viktigt att själv styra omvärldens bild av 
platsen för annars kommer någon annan att göra det istället, medvetet eller omedvetet. 
Det kan i så fall leda till en bild av platsen som inte stämmer överrens med verkligheten 
och platsens identitet. Att utomstående organisationer bestämmer själva hur de vill 
paketera platsen är svårt att hindra, men här bör en dialog finnas mellan 
varumärkesansvarig och de externa intressenterna för att undvika ännu mer komplexitet 
i varumärkesfrågan. Då samarbetet mellan VästerbottensTurism, länets destinationer 
och destinationernas företag är en något komplicerad process bör de som Konecnik och 
Go (2008, s.179) menar använda sig av varumärkesidentiteten som ett nätverk för att 
skapa gemensamma mål. Detta då en turistdestination är en kombination utav produkter, 
tjänster och upplevelser, och att arbeta med varumärkesidentiteter för turistdestinationer 
är en långsiktig process mellan många olika intressenter. 
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6.8 Platsvarumärkets roll 
 
Då det framkommit bland respondenterna att det finns flera platsvarumärken att ta 
hänsyn till inom länet är det intressant att klargöra hur Västerbottens varumärke bör 
agera i samverkan med dessa. De platsvarumärken som berörts i empirin förutom 
kommunernas egna är Södra Lappland, Gold of Lapland och Swedish Lapland. Även 
Norrland och Sverige har till viss del berörts, men då studien är genomförd ur ett 
regionalt perspektiv har vi valt att endast analysera dessa varumärkens roll på ett ytligt 
plan. 
 
Lycksele kommun nämner att alla orter vill ha sitt eget varumärke och deras arbete med 
varumärken involverar både Lycksele och Gold of Lapland, ett arbetssätt som påminner 
om hur de andra kommunerna också arbetar på. Vilhelmina kommun arbetar med 
varumärket Södra Lappland då de både anser att de kan identifiera sig mer med det 
begreppet och att de kan komma fram till bättre lösningar med det varumärket. 
Skellefteå kommun använder sig inte av begreppet Västerbotten i sin marknadsföring 
utan förlitar sig på att det är Skellefteå som ska vara drivkraften, och inom turistsidan 
använder de sig av varumärket Swedish Lapland. Umeå kommun använder sig i stort 
sett uteslutande av varumärket Umeå i sin marknadsföring, än fast de antyder att 
Swedish Lapland kan vara ett bra begrepp internationellt på turistsidan. 
VästerbottensTurism använder sig inte av något specifikt varumärke för att locka 
besökare förutom att de har begreppet inkluderat i organisationsnamnet. Istället låter de 
olika researrangörer paketera resmålet och bestämma vilket varumärke de vill använda, 
och det blir ofta begreppet Lappland som används för att locka besökare.  
 
Gemensamt för alla dessa är att de använder det Aaker (1996, s. 242) kallar för Range-
brands eller Line-brands som drivkrafter när de försöker framhäva sig själva sett ur ett 
regionsperspektiv, framförallt när det gäller att locka besökare. Västerbotten Investment 
Agency använder möjligheterna och det som länet kan erbjuda när de försöker locka till 
sig investeringar till regionen. Majoriteten av Västerbottens Handelskammares 
medlemsföretag använder sig inte av något platsvarumärke som drivkraft, än fast en del 
företag nog gärna förknippar sig med Västerbotten eller en annan del i regionen. För 
Västerbotten Investment Agencys del kan det tolkas som att de använder sig av branded 
features och till viss del subbrands när de lyfter fram naturtillgångarna i länet eller life-
science klustret i Umeå. Näringslivet använder sig bland annat av regionens corporate 
brand eller en orts line-brand (exempelvis Umeå). Inom regionen existerar och används 
med andra ord alla de olika varumärkestyper som Aaker (1996) menar finns i ett 
varumärkessystem.  
 
Det kan därför vara av vikt att få systemet att fungera som en plattform där de enskilda 
varumärkena kan gynna systemet lika mycket som systemet kan gynna var och ett av de 
olika varumärkena. Då alla de olika varumärkena också har enskilda identiteter ska 
målet med ett sådant system vara att skapa synergieffekter, minska skador på 
varumärkena, uppnå tydliga erbjudanden, korrekt resursfördelning samt att underlätta 
för förändring och anpassning (Aaker, 1996). Varumärkessystemet är ursprungligen 
framtaget för produkter varför den kan vara komplicerad att anpassa till en region på 
grund av skilda ägarförhållanden. Bland traditionella varumärken agerar allt som oftast 
moderföretaget som äger de övriga varumärkena som ett corporate brand, men när det 
gäller platser är äganderätten till varumärkena mer diffusa. De flesta respondenterna 
anser nämligen att det är människorna inom regionen som skapar identiteten för länet 
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och det går därför att argumentera för att invånarna också är varumärkesägare. I 
förlängningen borde det betyda att närmsta folkvalda organisation, alltså kommunerna, 
är de som kan uppfattas som varumärkets styrelse. Därmed uppstår en situation där 
varumärken längre ner i hierarkin styr det varumärke som står högst i hierarkin.  
Eftersom ägarfrågan är så pass komplex ställer det därför stora krav på att regionen har 
en passande struktur för att arbeta med varumärket, vilket Hankinson (2001, s. 140) 
anger som en faktor för att lyckas utveckla ett platsvarumärke.   
 
Något som alla respondenter dock har gemensamt är att ingen använder eller känner 
behovet av att använda sig av begreppet Västerbotten som en drivkraft i sin 
marknadsföring. Däremot är de alla överens om att varumärket utgör en nytta. Det 
stärker argumentet om att använda Västerbotten som en understödsroll för att förse 
övriga varumärken, som på ett eller annat sätt är drivkrafter, med stöttning och 
trovärdighet. Detta är något som stämmer överrens med vad Aaker (1996) påstår, då 
corporate brands ofta intar den rollen. Även Flagestad och Hope (2001, s. 9) förordar ett 
arbetssätt där ett umbrella brand bidrar med stöttning åt mindre varumärken, då det kan 
tillföra ett extra värde samt skapa skalfördelar. Då Västerbotten innehåller flertalet 
platsvarumärken med egna identiteter kan det vara en fördel för varumärket att till 
huvudsak agera i en understödroll, då dess identitet inte behöver vara lika tydlig som 
om den har en drivkraftsroll (Aaker, 1996). 
 
I ett varumärkessystem för Västerbottens län kan ett lämpligt alternativ vara att 
varumärket Västerbotten får agera som ett umbrella brand till de övriga 
platsvarumärkena fast i en mer undanskymd roll än i den traditionella meningen. 
Varumärket Västerbotten kommer då inte att ha någon namnkoppling till de övriga 
varumärkena utan det får istället ge ett dolt understöd genom att förmedla ett samband 
mellan de olika varumärkena, än fast de inte är synliga tillsammans (Aaker & 
Joachimstaler, 2000, s. 12). 
 
En typ av varumärke som länet dock verkar sakna i sitt system är ett varumärke som 
starkt bidrar till mer än bara marknadsföringen av sitt eget varumärke, något som Aaker 
(1996) benämner som en Silver Bullet. Skellefteå kommun tar bland annat upp 
saknaden av en ikon som Ishotellet i Jukkasjärvi är i Norrbotten, och att projektet 
Stoorn skulle kunna ha samma effekt på Västerbotten om det blev av. 
VästerbottensTurism nämner också saknaden av ett landmärke i likhet med övriga 
respondenter. Alla respondenter nämner dock Västerbottensost som ett stark budbärare 
för varumärket Västerbotten. Även om det är en produkt finns det tendenser till att se på 
detta varumärke som en Silver Bullet ur Västerbottens perspektiv, på grund av den 
starka kopplingen till regionen. Även Kulturhuvudstadsåret 2014 är något som alla ser 
en nytta i, och därför bör kanske även det falla in under begreppet. Dock så är 
Kulturhuvudstadsåret inte ett så tydligt och långsiktigt varumärke, utan mer ett 
kännetecken (branded feature) för Umeå och övriga regionen. Det går därför att 
argumentera för att kulturen i länet kan ses som en sorts Silver-Bullet och bör därför 
prioriteras då det kan leda till ökade inkomster även för andra näringar. Möjligtvis kan 
kulturen också främja mer sekundära inriktningar i form av ökade inkomster för 
näringslivet, ökad inflyttning och större investeringar till länet. 
 

 

 



   

73 

 

7. Slutsatser 

I det här kapitlet avser vi att framföra de slutsatser och rekommendationer som vi 
kommit fram till genom det analyserade materialet som tidigare gåtts igenom. Avsnittet 
inleds med att vi återknyter till våra syften och försöker besvara dem, för att sedan gå 
vidare och belysa problemet och hur det kan hanteras. Vi kommer även att ge 
rekommendationer till berörda parter för att sedan avsluta kapitlet med att tydliggöra 
hur studien bidrar teoretiskt till problemområdet och vilka praktiska implikationer som 
resultatet kan ge. 

7.1 Studiens syfte 
 
Vårt syfte är att ta reda på hur en region med en diversifierad miljö och många 
inblandade intressenter kan agera för att hantera sitt varumärke på bästa möjliga sätt. Vi 
vill därmed studera hur inblandade parter kan skapa en varumärkesidentitet för en icke 
homogen region.  
 
Vi syftar också till att utveckla en modell som visar hur en diversifierad region bör 
hantera sitt varumärke. Därmed vill vi skapa en nytta för de som ansvarar för regioners 
varumärken, då de i sin tur kan skapa en nytta för sin regions invånare genom att 
effektivisera regionens varumärke vilket kan gynna regional tillväxt.  
 
Ett delsyfte är att utreda om varumärkesarbeten för diversifierade regioner besitter 
gemensamma nämnare med städer, länder och homogena regioner. 
 

7.1.1 Diversifierade regioner och befintlig teori 
 
Då befintlig teori runt platsmarknadsföring och platsvarumärkesbyggande inte gör 
någon skillnad på homogena och heterogena regioner valde vi att undersöka om 
varumärkesbyggande för diversifierade regioner samstämmer med den teori som finns 
tillgänglig. Slutsatserna som går att dra runt detta visar att det till stor del går att 
använda de befintliga teorier som finns på även diversifierade regioner.  
 
Platsmarknadsföringsmodellen som Kotler et al. (1993, s. 19) tagit fram har visat sig 
kunna fungera som arbetssätt för en diversifierad region. De tre centrala delarna 
målgrupper, marknadsföringsfaktorer och planeringsgrupp finns alla representerade 
inom länet, liksom de variabler som omger de centrala delarna. På grund av det bör 
Västerbotten kunna använda dessa principer i sin marknadsföring. Tre av fyra faktorer 
som Hankinson (2001, s. 140) uppger som viktiga för att utveckla en stads varumärke 
verkar också stämma överens för diversifierade regioner. Detta då dessa faktorer verkar 
vara synnerligen viktiga även i Västerbottens varumärkesarbete. Den fjärde faktorn som 
handlar om att kunna mäta framgång har vi dock inte lyckats få fram något empiriskt 
material om, men det mest sannolika är att även denna faktor är viktig för en 
diversifierad regions varumärke. Utan mätbara resultat blir det svårt att motivera ett 
fortsatt varumärkesarbete. 
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Den mest intressanta skillnaden som vi däremot lyckats urskönja är att det bör finnas en 
skillnad på hur heterogena och homogena regioner uppfattas ur ett turistperspektiv. Att 
VästerbottensTurism både använder varumärket Lappland som kan uppfattas som 
homogent, och varumärket Västerbotten, som kan uppfattas som heterogent, i sin 
marknadsföring kan bero på att det förstnämnda varumärket förmedlar funktionalitet 
medan det senare förmedlar representativitet. Då vi inte har undersökt målgrupperna i 
studien kan vi inte dra några direkta slutsatser om detta, men däremot är det en 
indikation på att diversifierade regioner har mer gemensamt med länder än homogena 
regioner gällande dessa variabler. 
 

7.1.2 Skapandet av identitet 
 
Alla som medverkar i studien anser att länet har en diversifierad uppbyggnad, både 
geografiskt och identitetsmässigt. Denna bredd medför att det blir svårt att tydligt 
kommunicera länets egenskaper, men samtidigt bidrar bredden till att länet kan 
differentiera sig ifrån övriga län i Sverige. Även om differentiering är en viktig aspekt 
(Kotler, 1993, s. 149) för ett platsvarumärke är det i Västerbottens fall av betydelse att 
inte skilja sig för mycket från angränsande län. Detta eftersom det kan leda till skadad 
trovärdighet, framförallt gentemot investeringssidan. Det bör därför snarare vara en 
fråga om nyansering istället för differentiering. Att ta tillvara på likheter och kopplingar 
till andra län, som till viss del kan ses som konkurrenter, är därför någonting som inte 
bör ignoreras. I tillägg till dessa associationer kan väl utvalda värden eller styrkor väljas 
ut för att nyansera varumärket gentemot dess konkurrenter. 
 
Att Västerbotten som varumärke borde kunna nå ut till alla de olika målgrupper som 
finns upptagna inom platsmarknadsföringsmodellen är sedan tidigare konstaterat. Om 
det sedan är det effektivaste sättet att göra det på egen hand går dock att diskutera. Då 
länet i sig innehåller ett flertal olika platsvarumärken som dessutom riktar in sig på 
olika målgrupper bör de givetvis få samexistera med Västerbottens varumärke. En del 
varumärken som till exempel städers har uppkommit naturligt medan andra varumärken 
har konstruerats genom lokala sammanslutningar då det funnits ett behov. De som 
ansvarar för dessa platsvarumärken bör i sin tur veta vad som bidrar med mest nytta till 
deras ägare. För att Västerbottens län som övergripande region ska kunna dra fördel av 
dessa nyttor bör värden som tillhör dessa varumärken kopplas till Västerbottens 
varumärke. Genom att orterna ges friheten att samtidigt arbeta med sitt eget varumärke 
och även har friheten att skapa andra sammanslutningar orterna emellan kan de nå ut till 
sina önskade målgrupper. Samtidigt kan regionen i helhet då nå ut till samtliga av dessa. 
På så sätt stärks även hela regionen och bör med sitt varumärke kunna skapa tillväxt för 
alla i länet. 
 
Västerbottens kärnidentitet bör av de här anledningarna bestå av naturliga mjuka värden 
som platsvarumärken runt om i länet kan dra nytta av. Dessa värden kan med fördel 
bestå av personlighetsdrag då mänskliga värden ofta förknippas med platser. Den 
utökade identiteten bör i sin tur vara mer omfångsrik för att inrymma värden som andra 
platsvarumärken i Västerbotten har.  
 
Vi kan dra den slutsatsen att Västerbotten bör ha en kärnidentitet som speglar de 
positiva associationer som idag är knutna till länet. Vill Region Västerbotten styra 
varumärkesidentiteten bör de göra detta med en utökad identitet som även bör vara 
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knuten till de undervarumärken som finns i länet. På så sätt kan även samtliga 
undervarumärken ha en egen varumärkesidentitet utan att hamna i konflikt med 
Västerbottens identitet. Det är även viktigt att de värden som finns sammankopplade 
med Västerbottens varumärke speglar målgruppernas intresse.  
 
För att sedan nå ut till samtliga målgrupper krävs ett samarbete med övriga 
organisationer som på detta sätt kan skapa ett värde för varumärket. Det bör finnas 
minst en organisation som arbetar mot respektive målgrupp, och som därmed bör 
medverka i samarbetet för det regionala varumärket. 
 

7.1.3 Utveckling av modell 
 
En slutsats vi kan ta dra är att det finns många viljor om vilket varumärke som ska vara 
drivkraften för olika platser och företagssektorer inom länet. Varumärket Västerbotten 
behöver i dessa sammanhang inte vara den starka drivkraften, utan varumärkets roll kan 
till fördel vara att ge understöd till övriga varumärken i portföljen. Här är inte bara 
andra platsvarumärken som städer viktiga, utan även andra regionala 
sammanslutningarna inom den administrativa regionen. Återkommande för 
Västerbottens undervarumärken är begreppet Lappland som alla anser vara det bästa 
varumärket ur ett turistiskt perspektiv. Ett sätt att hantera dessa varumärken utan att 
hämma dem är att använda sig av Aakers (1996, s. 242) varumärkessystem där 
varumärken som befinner sig i en sorts hierarki kan dra nytta av varandra. Vi har därför 
försökt modifiera hans synsätt som ursprungligen är framtaget för produktvarumärken 
för att anpassa platsvarumärken ur det perspektiv som vi arbetat utifrån. 
 
Aakers hierarki (1996, s. 242) består av fem nivåer men vi finner att det inte är 
motiverat att genom ett regionsperspektiv använda sig av det antalet, och av den 
anledningen har vi har skalat ned modellen till att endast innehålla fyra nivåer. Systemet 
fyller dock samma funktion som Aakers hierarki där de enskilda varumärkena både ska 
generera värde till sig själva och till systemet. Systemet ska i sin tur kunna tillföra ett 
värde för de varumärkena som finns inom det. Nedan syns fyra av de ursprungliga 
nivåerna som vi anpassat till att fungera för platser. 
 
 
Corporate brand ���� Administrativ region (ex. Västerbottens län) 
 
Range brand ���� Mindre regioner (ex. Lappland) 
 
Line brand  ���� Orter (ex. Umeå) 
 
Branded feature ���� Kännetecken (ex. Lycksele djurpark) 
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7.1 Platsvarumärkessystem 

 
 
 
Då det inte finns ett behov att använda Västerbotten som en drivkraft finns det därför 
ingen anledning att använda varumärket i den rollen. Arbetet med varumärket ska 
istället fokuseras på att ge understöd till de andra varumärkena som agerar som 
drivkrafter. Dessa varumärken kan i sin tur ha en drivkraftsroll samtidigt som de kan ge 
understöd till varandra och även Västerbottens varumärke. 
 
För att dessa undervarumärken ska vara förknippade med Västerbottens varumärke bör 
de därför sammankopplas via den utökade identiteten så att Västerbottens varumärke 
snabbt kan anpassa sig till de förändringar som sker i dessa varumärken. Självklart kan 
exempelvis orter anses ingå i Västerbottens kärnidentitet, det är vad Västerbotten är. Det 
som modellen däremot visar är att det ska finnas plats för dessa att arbeta med sina egna 
varumärken utan att inverka på Västerbottens kärnidentitet. 

7.2 Problemformulering 
 
Hur kan en varumärkesidentitet konstrueras för en diversifierad region och vilken roll 
bör varumärket ha för att vara till nytta för dess intressenter? 
 

7.2.1 Svar på problemformulering 
 
Varumärkesidentiteten bör delas upp i olika dimensioner. Den region som har 
huvudrollen i varumärkesarbetet bör inneha en kärnidentitet som speglar värden och 
associationer som redan finns i länet, och bör vara relativt konstant. Det utökade 
identiteten ska däremot vara mer anpassningsbar för att kunna fyllas med 
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situationsbundna associationer. Det är här det finns utrymme för regionen att styra den 
förmedlade identiteten med önskade kärnvärden. Den utökade identiteten ger även plats 
åt underliggande varumärken som orter och mindre regioner, och på så sätt kan de olika 
varumärkena i en diversifierad region samverka utan att respektive varumärkesarbeten 
inverkar negativt på varandra. Dessa varumärken kan på så vis kommunicera på sina 
egna målgruppers villkor. 
 
Den diversifierade regionens varumärke bör inte agera som drivkraft för att vilja bo 
eller verka i länet, eftersom diversifieringen skapar för diffusa associationer som inte 
kan anpassas till någon viss målgrupp. För att varumärket ska vara till nytta för dess 
intressenter bör det istället inta en understödsroll för de samverkande varumärkena. På 
så sätt kan underliggande varumärkena få fritt spelrum att agera som drivkraft för sitt 
eget geografiska område. Regionen som har huvudrollen bör ansvara för samverkan 
mellan de olika varumärkena, det kan till viss mån göras genom att bevaka hur den 
utökade identiteten är utformad. Denna region bör även ansvara för att involvera 
organisationer som arbetar mot specifika målgrupper.  

7.3 Rekommendationer för Västerbottens varumärkesbyggande 
 
Då studien haft ett fokus på varumärket Västerbotten är det naturligt att den kunskap 
som framkommit bör kunna användas i arbetet med varumärket. Framförallt Region 
Västerbotten som ansvarar för varumärket kan dra nytta av de riktlinjer som tagits fram, 
men det bör även vara av intresse för övriga intressenter då de genom informationen kan 
skapa sig en bättre förståelse för varumärkesarbetet. 
 

• Region Västerbotten bör kartlägga vilka varumärkets intressenter är och vilken 
nytta de kan ha av att förknippas med Västerbotten. Vilken koppling dessa bör 
ha till varumärket ska vara upp till de enskilda intressenterna att bestämma då 
det beror på deras respektive målgrupp. 
 

• Region Västerbotten bör även arbeta aktivt med att locka intressenter till att 
vilja bli förknippade med varumärket, eftersom det går att utvinna större 
samverkanseffekter desto fler värden Västerbotten kan förknippas med. 
 

• Då ett varumärkesarbete för länet kommer att färgas av skilda identiteter och 
målgrupper, är det av stor vikt att få intressenterna att känna sig delaktiga i 
arbetet så att de inte skärmas av från varumärket. 
 

• Varumärket bör inta en understödsroll för att stärka de drivkrafter i länet som 
redan finns. 
 

• Varumärkets identitet bör ha sin grund i de kärnvärden som finns 
representerade i länet för att sedan kompletteras med utökade värden som tjänar 
länet bäst för tillfället.   
 

• Som Region Västerbotten nämner i intervjun finns det funderingar kring att 
knyta samman kommunikatörerna i länet. Eftersom det är många varumärken 
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som samverkar bör detta vara en effektiv lösning på hur kommunikationen 
fungerar internt. 

 
• Samtliga orter i regionen bör arbeta med värdskapsfrågor för att se till att det 

skapas ett trevligt bemötande för de som besöker och flyttar till regionen. Detta 
kan då regionen på lång sikt använda som kärnvärde i varumärkets 
kärnidentitet. Detta behöver inte nödvändigtvis förmedlas utåt utan värdskapet 
bör nå en nivå där detta associeras till regionen ändå. 
 

• Då Lappland upplevs som ett starkt varumärke för bland annat turism, bör de 
som önskar att förknippa sig med varumärket tillåtas göra det. Intressenterna är 
de som känner sin målgrupp bäst och därför bör det främst vara de som kan 
identifiera behoven. Det bör dock arbetas för att skapa vissa associationer 
mellan Västerbotten och Lappland så att värden inte går till spillo. 

7.4 Studiens bidrag 

 
Med denna studie har vi bidragit med en modell för hur platsvarumärken kan samverka 
inom en övergripande regionen som agerar som understöd till övriga varumärken i 
portföljen. Vi bidrar också med förståelse för hur ett varumärkesarbete för en 
diversifierad region bör se ut. På så vis fyller vi den teoretiska kunskapsluckan 
angående platsvarumärken för diversifierade regioner, som dock kan fyllas ytterligare i 
vidare forskning. När det gäller det praktiska problemet så kan vi bidra med kunskap 
om hur de som arbetar med liknande varumärken kan agera. Att ur ett 
varumärkesperspektiv samarbeta med många varumärken som skiljer sig åt kan i vissa 
fall vara kontraproduktivt, men med vår modell bör detta inte vara något problem då 
varumärkena bör inta olika roller med understöd från den administrativa regionen och 
dess varumärke. 

7.5 Vidare forskning 

 
Det finns fortfarande en mängd områden inom platsvarumärkesbyggande att studera, 
och vår studie medför öppningar för vidare studier i samband med diversifierade 
regioner. Det behövs fler fallstudier av regioner i allmänhet, både när det gäller 
homogena och heterogena regioner. Det bör också studeras skillnader mellan politiskt 
styrda regioner och andra regioner, som kan ge kunskap om huruvida arbetssättet och 
samarbetet kan fungera på liknande sätt. Vår studie är också relativt explorativ, och 
fortsatta studier för praktisk applicerbarhet skulle kunna stärka våra slutsatser och vår 
modell ytterligare. Hur mätbart resultatet är för diversifierade regioners 
platsvarumärkesbyggande är något vi inte kommit fram till i våra slutsatser, och även 
detta öppnar dörrar för utformningen av vidare forskning. 
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8. Sanningskriterier 

Då vår studie givetvis syftat till att åstadkomma giltiga och hållbara resultat på ett 
trovärdigt och godtagbart sätt, diskuterar vi i detta avslutande kapitel 
sanningskriterierna för studien. De två kriterierna som berörs är trovärdighet och 
äkthet. 

Validitet och reliabilitet är två välanvända sanningskriterier, men främst inom 
kvantitativ forskning. När det gäller validitet så har forskare lite delad uppfattning om 
huruvida validitetsbegreppet kan anpassas till kvalitativa studier, eller ifall det är 
nödvändigt att använda helt andra kriterier. Det finns härmed många forskare som 
försöker att mäta en studies trovärdighet med alternativa tillvägagångssätt. (Svensson, 
1996, s. 209f) Vi anser att validitet och reliabilitet inte kan anpassas till denna studie. 
Reliabiliteten behandlar huruvida resultaten skulle bli desamma ifall vi utförde studien 
på nytt (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Detta anser vi inte är önskvärt då våra intervjuer 
varit semistrukturerade med följdfrågor som varit väldigt situationsanpassade. Även om 
kvalitativa motsvarigheter till validitet och reliabilitet står för samma saker, så kan dessa 
mätas på ett sätt som är bättre anpassat till de förutsättningar en kvalitativ studie har. 

Alternativa sanningskriterier som kan bedöma kvalitativ forskning är trovärdighet och 
äkthet. Dessa ska motsvara de krav som validitet och reliabilitet ställer på kvantitativ 
forskning. Trovärdigheten delas upp i fyra delkriterier. De två första är tillförlitlighet 
och överförbarhet, och motsvarar de kvantitativa sanningskriteriernas interna och 
externa validitet. Pålitlighet är de kvalitativa studiernas motsvarighet till reliabilitet, och 
det fjärde kriteriet är möjligheten att styrka och bekräfta som handlar om studiens 
objektivitet. (Bryman & Bell, 2005, s. 306) 

8.1 Trovärdighet 
 
Med tillförlitlighet menas att forskarens beskrivning av den sociala verkligheten är 
trovärdig. För att uppnå detta ska forskningen för det första följa de regler som finns. 
Sedan bör forskaren rapportera resultat till de personer som medverkar i intervjuerna så 
att de kan bekräfta att forskaren uppfattat den studerade verkligheten på rätt sätt. 
(Bryman & Bell 2005, s. 307) När vi hade transkriberat våra intervjuer så fick 
intervjupersonerna ta del av det material som framkommit, och de fick då läsa igenom 
för att reda ut eventuella missförstånd och dylikt. Att hämta feedback från 
intervjupersonerna är enligt Svensson (1996, s. 220) ett bra sätt att validera materialet, 
och syftar då till validitetsbegreppets anpassning till kvalitativa studier. Vissa forskare 
menar också att intervjupersonerna kan bedöma och värdera forskarens resultat eftersom 
de oftast vet mer om det studerade fenomenet (Svensson, 1996, s. 221). Här har vi dock 
vissa motsägelser, då det område vi studerar kan vara något för komplext för en enskild 
individ att ha en helhetsuppfattning om. Studiens resultat bör därför inte utvärderas av 
intervjupersonerna då de flesta inte är allt för insatta i de teoretiska områden vi studerat, 
och vi har också utformat intervjuerna på ett mer lättolkat språk för att anpassa oss till 
intervjupersonerna.  

Överförbarhet hos kvalitativa studier går inte att mäta på samma sätt som hos 
kvantitativa studier. Istället för att ha ett brett material som kan representera en liknande 
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målgrupp på andra platser bör forskaren se till djupet av materialet med fylliga 
redogörelser så att andra forskare själva kan bedöma huruvida studien är till deras miljö 
(Bryman & Bell, 2005, s. 306). Dels anser vi dock att den variation av intervjupersoner 
som medverkar i denna studie möjligtvis kan representera en liknande miljö i en annan 
region, då dessa representerar samtliga målgrupper för ett platsvarumärke. Djupet av 
vårt insamlade material bör även tillsammans med informationen om medverkande 
organisationer kunna ge de förutsättningar som behövs för att andra ska kunna avgöra 
huruvida resultaten är överförbara.  

Det vi kommer fram till i denna studie bör till stor del vara överförbart till andra 
regioner med liknande förutsättningar, det vill säga regioner med en diversifierad miljö 
där det på olika håll finns olika målgrupper. Vissa rekommendationer kan vara svåra att 
generalisera, men den modell vi utvecklar bör kunna användas i en bredare mening då 
den syftar till att visa hur en diversifierad region bör hantera sitt varumärke, och är inte 
specifik för fallstudien. Övriga slutsatser och rekommendationer som är mer lämpade 
för Västerbotten bör däremot kunna tolkas och anpassas utifrån andra regioners egna 
förutsättningar. 
 
Pålitligheten kräver att forskarna redogör för alla faser av forskningsprocessen, så att 
någon annan sedan kan bedöma kvaliteten på de tillvägagångssätt som tillämpas. Detta 
kan i sin tur avgöra ifall resultaten är berättigade eller inte (Bryman & Bell, 2005, s. 
306). Vi har redogjort för de relevanta faser i denna studie som också är ett krav för 
uppsatsarbetet. Det går med logisk följd att följa vårt arbete från problemformulering, 
syfte och metod till empiri och resultat. Vår handledare har här den granskande rollen 
och har följt vår studie under processens gång. Vi anser därför att pålitligheten kan 
styrkas. 

Möjligheten att styrka och bekräfta handlar om att försöka säkerställa att forskaren 
agerat i god tro, och inte låtit personliga värderingar påverka studien, även om 
fullständig objektivitet inte går att uppnå (Bryman & Bell, 2005, s. 306). Eftersom vi är 
från Västerbottens län så finns det en risk att vi har förutfattade meningar om platsens 
förutsättningar. Även vår teoretiska referensram kan skapa en förförståelse som skulle 
kunna leda till en del förutfattade meningar. Detta har till viss del påverkat vilka frågor 
vi ställt till intervjupersonerna, men vi anser att vi analyserar främst utifrån det 
empiriska materialet som sedan stärks utav vår teoretiska referensram. Även i våra 
slutsatser försöker vi att undvika personliga värderingar, och det vi anser har lämnats åt 
uppsatsens slutdiskussion. Vi redogör för metodologi på ett sätt som gör det möjligt för 
läsaren att tolka vilken grad av objektivitet denna studie har. 

8.2 Äkthet 
 
Även sanningskriteriet äkthet är uppdelat efter ett antal delkriterier som Bryman och 
Bell (2005, s. 308f) belyser, som i sin tur består av en del allmänna frågor kring 
forskningspolitiska konsekvenser.  

• Ger vår undersökning en rättvis bild av intervjupersonernas åsikter?  
 

• Leder undersökningen till ökad förståelse hos intervjupersonerna för den 
studerade sociala verkligheten?  
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• Får de en bättre uppfattning om hur de andra medverkande upplever den sociala 
verkligheten?  
 

• Kan de medverkande förändra sin situation med hjälp av denna studie? 
 

• Får de medverkande bättre möjligheter att förändra situationen? 

Vi anser att undersökningen först och främst ger en rättvis bild av de medverkandes 
åsikter. Vi har utfört noggranna transkriberingar där de medverkande fått kontrollera 
innehållet innan användning. Vissa intervjupersoner har då hittat saker som är otydliga 
eller feltranskriberade, och har då förklarat tydligare vad de menat. De delar som sedan 
överförts till empiri grundar sig enbart i intervjupersonernas åsikter och vi hänvisar till 
detta på ett mer läsvänligt och akademiskt språk, vilket bör reducera missförstånd från 
läsarens håll. På så sätt ger vi en rättvisande bild och intervjupersonerna får i relativa 
termer lika stort utrymme i studien. 

Eftersom intervjupersonerna sedan kan ta del av uppsatsen i helhet bör detta öka deras 
förståelse för den sociala verkligheten då de även kan ta nytta av en bra samling tidigare 
forskning inom området samtidigt som de kan se över sin situation kopplad till andra 
organisationer i länet i både empiri, analys och slutsatser. De får på så sätt inte bara en 
bättre förståelse för den sociala verklighet som studeras utan även hur de andra 
medverkande upplever detta.  

Huruvida de medverkande kan förändra sin situation med hjälp av denna studie är inte i 
samtliga fall relevant. Det studerade området är inte nödvändigtvis något som måste 
förändras inom alla organisationer. Däremot kan de ha nytta av studien på andra sätt, då 
de får en bättre helhetsbild av hur ett regionalt platsvarumärke kan fungera. Region 
Västerbotten som ska ansvara för Västerbottens varumärkesarbete bör till exempel 
kunna ta del av våra slutsatser och ta hjälp utav väsentligheter i sin egen strategi. Andra 
organisationer kan få ökad förståelse för hur deras roll i ett sådant arbete skulle se ut. 
Känner respondenterna att de kan förbättra exempelvis sin marknadsföringsstrategi så 
ger uppsatsen i helhet bra förutsättningar till detta. 
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Bilaga 1 – Intervjuguider 

Intervjumall; Thomas Hartman - kommunikatör Region Västerbotten 
 
Vilken utbildning har du? 
Vad har du för erfarenhet inom marknadsföring?  
Vilka är dina erfarenheter när det gäller varumärken? 
 
Varumärket 

• Hur arbetar Region Västerbotten kring varumärket Västerbotten? 
o Vilka mål har ni med varumärkesstrategin? Hur mäter ni om ni uppnår dessa mål? 

 
• Hur ser ni på nyttan av Västerbotten som varumärke? 

 
• Vilka möjligheter anser ni att Västerbotten har som varumärke? 

o Varför då? 
o Har Västerbotten förutsättningarna för att nå internationell igenkännelse?  

 
• Beskriv Västerbotten som region? 

o Vilka möjligheter respektive problem kan detta medföra i ett varumärkesbyggande? 
o Hur utnyttjar ni möjligheterna? 

 
• Hur kan man skapa ett gemensamt varumärke för Västerbotten som alla i regionen kan 

identifiera sig med? 
 

• I en jämförelse av varumärkesstrategier för städer, regioner och länder (t.ex. Umeå, 
Västerbotten, Sverige) vad anser du vara de stora likheterna respektive skillnaderna?  

Samverkan 

• Hur påverkar infrastrukturen varumärket Västerbotten? 
o (Vilka möjligheter kan den skapa?) 
o (Vilka hinder kan den skapa?) 

 
• Tror ni att ett starkt Västerbottniskt varumärke kan öka attraktionskraften hos regionens 

kommuner? 
o Hur då? / Varför inte 
o Kan kommunerna i sin tur stärka Västerbotten som varumärke? 
o Hur då? / Varför inte? 

 
• Ska varumärket Västerbotten vara en stark drivkraft till att vilja bo/verka/besöka regionen eller 

är det de enskilda orterna som ska stå för det? 
o Om inte Västerbotten ska vara en drivkraft, vad är då varumärket Västerbottens roll? 

 
• Hur kan enskilda städers varumärken inverka på Västerbottens varumärke? Positiva och negativa 

konsekvenser. 
o Hur ser ni på andra regionala sammanslutningar inom Västerbotten? (t.ex. Södra 

Lappland, Swedish Lapland eller Gold of Lapland)  
 

• Hur ser samarbetet ut mellan privata och offentliga aktörer runt Västerbottens varumärke? 
o Vilka problem respektive möjligheter existerar inom ett sådant samarbete? 
o Försöker ni lyfta fram några specifika företag eller organisationer inom regionen som 

kan ge en önskvärd bild av Västerbotten? 
o Vilka och varför? 

 
• Hur ser samarbetet ut mellan länets olika kommuner när det gäller arbetet med Västerbottens 

varumärke? 
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o Hur upplever ni engagemanget kring Västerbottens varumärke bland länets olika 
kommuner? 
 

• Hur arbetar Region Västerbotten med att Umeå som kulturhuvudstad 2014 ska kunna stärka 
Västerbottens varumärke? 
 

• Hur försöker ni involvera Västerbottens invånare i ert arbete med varumärket Västerbotten? 

Identitet 

• Vilka skapar Västerbottens identitet? 
o Hur kan Region Västerbotten påverka Västerbottens identitet? 

 
• Vad vill ni att Västerbotten ska förknippas med på kort respektive lång sikt? 

o Varför det? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 
o Vad vill ni inte att Västerbotten ska förknippas med? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

 
• Vilka kännetecken eller landmärken anser ni vara viktigast i byggandet av varumärket 

Västerbotten? 
 

• På vilket sätt försöker ni differentiera er från andra regioner i Sverige? 
 

• Om ni tänker på Västerbotten som en person, vilka 3 personlighetsdrag skulle beskriva 
Västerbotten bäst? 

o Använder ni dessa personlighetsdrag i formandet av Västerbottens varumärke på något 
sätt? 

 
• Vad vill ni att folk ska tänka på när de hör ordet Västerbotten? 
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Intervjumall; Elisabeth Berglund-Andersson - Informationschef Länsstyrelsen Västerbotten 
 
Vilken utbildning har du? 
Vad har du för erfarenhet inom marknadsföring?  
Vilka är dina erfarenheter när det gäller varumärken? 
 
Varumärket 

• Arbetar Länsstyrelsen på något sätt med varumärket Västerbotten? 
o Hur ser det arbetet ut i så fall? 
o Vilket mål har ni med Västerbottens varumärke? Är dessa mål mätbara? 
o Skulle ni vilja bli mer engagerad i arbetet runt varumärket? 

 
• Hur ser ni på nyttan av Västerbotten som varumärke? 

 
• Vilka möjligheter anser ni att Västerbotten har som varumärke? 

o Varför då? 
o Har Västerbotten förutsättningarna för att nå internationell igenkännelse?  

 
• Beskriv Västerbotten som region?  

o Vilka möjligheter respektive problem tror ni att detta kan medföra till Västerbottens 
varumärke? 

o Hur utnyttjar ni möjligheterna? 
 

• Västerbotten; det hållbaraste länet 2020 är ett av era mål. Hur går tankarna runt varumärket 
Västerbotten i det sammanhang? 

o Tillsammans med vilka andra intressenter är dessa mål uppsatta? 
o Vilka negativa respektive positiva konsekvenser kan en sådan satsning ha för 

varumärket Västerbotten? 
 

Samverkan 

• Hur påverkar infrastrukturen varumärket Västerbotten? 
o (Vilka möjligheter kan den skapa?) 
o (Vilka hinder kan den skapa?) 

 
• Hur ser samarbetet ut mellan Länsstyrelsen, andra offentliga aktörer och privata aktörer runt 

Västerbottens varumärke? 
o Vilka problem respektive möjligheter existerar inom ett sådant samarbete? 
o Försöker ni lyfta fram några specifika företag eller organisationer inom regionen som 

kan ge en önskvärd bild av Västerbotten? 
o Vilka och varför? 

 
• Tror ni att ett starkt Västerbottniskt varumärke kan öka attraktionskraften hos regionens orter? 

o Hur då? / Varför inte 
o Kan orterna i sin tur stärka Västerbotten som varumärke? 
o Hur då? / Varför inte? 

 
• Ska varumärket Västerbotten vara en stark drivkraft till att vilja bo/verka/besöka regionen eller 

är det de enskilda orterna som ska stå för det? 
o Om inte Västerbotten ska vara en drivkraft, vad är då varumärket Västerbotten roll? 

 
• Hur kan enskilda städers varumärken inverka på Västerbottens varumärke? Positiva och negativa 

konsekvenser. 
o Hur ser ni på andra regionala sammanslutningar inom Västerbotten? (t.ex. Södra 

Lappland eller Gold of Lapland)  
 

• Hur arbetar Länsstyrelsen med att Umeå som kulturhuvudstad 2014 ska kunna stärka 
Västerbottens varumärke? 
 



4(12) 

 

 

 

• Hur försöker ni involvera Västerbottens invånare i ert arbete med varumärket Västerbotten? 

Identitet 

• Vilka skapar Västerbottens identitet? 
o Hur kan Länsstyrelsen påverka Västerbottens identitet? 

 
• Vad vill ni att Västerbotten ska förknippas med på kort respektive lång sikt? 

o Varför det? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 
o Vad vill ni inte att Västerbotten ska förknippas med? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

 
• Vilka kännetecken eller landmärken anser ni vara viktigast i byggandet av varumärket 

Västerbotten?  
  

• På vilket sätt kan Västerbotten differentiera sig från andra regioner i Sverige? 
 

• Om ni tänker på Västerbotten som en person, vilka 3 personlighetsdrag skulle beskriva 
Västerbotten bäst? 

o Använder ni dessa personlighetsdrag i arbetet med Västerbotten? 
 

• Vad vill ni att folk ska tänka på när de hör ordet Västerbotten? 
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Intervjumall; Thomas Carlsson - Länsturistchef VästerbottensTurism 
 
Vilken utbildning har du? 
Vad har du för erfarenhet inom marknadsföring?  
Vilka är dina erfarenheter när det gäller varumärken? 
 
Varumärket 

• Hur arbetar VästerbottensTurism kring varumärket Västerbotten? 
o Vilka mål har ni med varumärkesstrategin? Hur mäter ni om ni uppnår dessa mål? 

 
• Hur ser ni på nyttan av Västerbottens som varumärke? 

 
• Vilka möjligheter anser ni att Västerbotten har som varumärke? 

o Varför då? 
o Har Västerbotten förutsättningarna för att nå internationell igenkännelse?  

 
• Beskriv Västerbotten som region? 

o Vilka möjligheter respektive problem kan detta medföra i ett varumärkesbyggande? 
o Hur utnyttjar ni möjligheterna? 

 
• Hur kan man skapa ett gemensamt varumärke för Västerbotten som alla i regionen kan 

identifiera sig med? 
 

• I en jämförelse av varumärkesstrategier för städer, regioner och länder (t.ex. Umeå, 
Västerbotten, Sverige) vad anser du vara de stora likheterna respektive skillnaderna?  

Samverkan 

• Hur påverkar infrastrukturen varumärket Västerbotten? 
o (Vilka möjligheter kan den skapa?) 
o (Vilka hinder kan den skapa?) 

 
• Finns det i satsningen runt Västerbottens varumärke ett samarbete mellan privata och offentliga 

aktörer? 
o Hur ser samarbetet ut? 
o Vilka är problemen och möjligheterna existerar inom ett sådant samarbete? 
o Försöker ni lyfta fram några specifika företag som verkar inom regionen som kan ge en 

önskvärd bild av Västerbotten? 
o Vilka och varför? 

 
• Om man arbetade för att stärka Västerbottens varumärke, tror du att detta skulle öka 

attraktiviteten hos besöksmålen inom regionen? 
o Hur då? / Varför inte? 
o Kan besöksmålen i sin tur stärka Västerbotten som varumärke? 
o Hur då? / Varför inte? 

 
• Ska varumärket Västerbotten vara en stark drivkraft till att vilja besöka regionen eller är det de 

enskilda orterna som ska stå för det? 
o Om inte Västerbotten ska vara en drivkraft, vad är då varumärket Västerbottens roll? 

 
• Hur kan enskilda städers varumärken inverka på Västerbottens varumärke? Positiva och negativa 

konsekvenser. 
o Hur ser ni på andra regionala sammanslutningar inom Västerbotten? (t.ex. Södra 

Lappland, Swedish Lapland eller Gold of Lapland)  
 

• Hur arbetar VästerbottensTurism med att Umeå som kulturhuvudstad 2014 ska kunna stärka 
Västerbottens varumärke så att andra delar av regionen kan dra nytta av satsningen? 
 

• Hur försöker ni involvera Västerbottens invånare i ert arbete med varumärket Västerbotten? 
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Identitet 

• Vilka skapar Västerbottens identitet? 
o Hur kan VästerbottensTurism påverka Västerbottens identitet? 

 
• Vad vill ni att Västerbotten ska förknippas med på kort respektive lång sikt? 

o Varför det? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 
o Vad vill ni inte att Västerbotten ska förknippas med? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

 
• Vilka kännetecken eller landmärken anser ni vara viktigast i byggandet av varumärket 

Västerbotten? 
 

• På vilket sätt försöker ni differentiera er från andra regioner i Sverige? 
 

• Om ni tänker på Västerbotten som en person, vilka 3 personlighetsdrag skulle beskriva 
Västerbotten bäst? 

o Använder ni dessa personlighetsdrag i formandet av Västerbottens varumärke på något 
sätt? 

 
• Vad vill ni att folk ska tänka på när de hör ordet Västerbotten? 
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Intervjumall; Jan Bergmark - VD Västerbottens handelskammare 
 
Vilken utbildning har du? 
Vad har du för erfarenhet inom marknadsföring?  
Vilka är dina erfarenheter av att jobba med varumärken? 
 
Varumärket 

• Hur arbetar Västerbottens Handelskammare runt varumärket Västerbotten? 
o Vilka mål finns med denna satsning? Vad förväntar ni er att Västerbottens företagare 

ska få ut av detta? 
o Vill företag i Västerbotten bli förknippade med en stad, en region eller ett land? 

 
• Vet du om det finns någon satsning där företag i regionen arbetar för att förknippas mer med 

Västerbotten? 
o Varför/Varför inte? 
o På vilket sätt tar sig detta uttryck? 

 
• Hur ser ni på nyttan av Västerbotten som varumärke? 

o Känner ni att näringslivet har ett behov av ett starkt Västerbottniskt varumärke? 
o Vilka målgrupper kan ha nytta av ett regionalt varumärke? 

 
• Beskriv Västerbotten som region? 

o Vilka möjligheter respektive problem kan detta medföra i ett varumärkesbyggande? 
o Hur utnyttjar ni möjligheterna? 
o Går det bygga ett gemensamt varumärke som kan vara till nytta för alla företag i hela 

regionen? 
o Har Västerbotten förutsättningarna för att nå internationell igenkännelse?  

Samverkan 

• Hur påverkar infrastrukturen varumärket Västerbotten? 
o (Vilka möjligheter kan den skapa?) 
o (Vilka hinder kan den skapa?) 

 
• Vad finns det för samarbete mellan privata och offentliga aktörer när det gäller Västerbotten som 

varumärke? 
o Vad ser ni för möjligheter/problem med ett sådant samarbete? 
o Finns det några specifika företag som verkar inom länet som ni lyfter fram för att ge en 

önskvärd bild av Västerbotten? 
 

• Om man arbetade för att stärka Västerbottens varumärke, tror du att detta skulle öka 
nyetableringar av företag inom regionen (alt. stärka existerande företag)? 

o Hur då? / Varför inte? 
o Tror du att starka orter (t.ex. Umeå) kan locka företag till att etablera sig på andra orter 

inom regionen? 
o Hur då? / Varför inte? 

 
• Ska varumärket Västerbotten vara en stark drivkraft till att vilja etablera sig inom regionen eller 

är det de enskilda orterna som ska stå för det? 
o Om inte Västerbotten ska vara en drivkraft, vad är då varumärket Västerbottens roll? 

 
• Hur ser ni på andra regionala sammanslutningar inom Västerbotten? (t.ex. Södra Lappland eller 

Gold of Lapland) 
o Varför vill företag engagera sig i sådana sammanslutningar? 

 
• Finns det någon sektor som ni anser saknas inom Västerbottens näringsliv och som ni gärna 

skulle vilja ha hit? 
o Vilken/Vilka? 
o Hur kan man göra Västerbotten attraktiv för denna sektor? 
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• Vad är er uppfattning om Umeå som kulturhuvudstad 2014? 

o Hur kan detta påverka bilden av Umeås företagsliv Umeå? 
o Hur kan detta påverka bilden av Västerbottens företagsliv?  

Identitet 

• Vilka skapar Västerbottens identitet? 
o Hur kan näringslivet påverka Västerbottens identitet? 

 
• Vad vill ni att Västerbotten ska förknippas med på kort respektive lång sikt? 

o Varför det? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 
o Vad vill ni inte att Västerbotten ska förknippas med? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

 
• Vilka kännetecken eller landmärken anser ni vara viktigast i byggandet av varumärket 

Västerbotten? 
  

• På vilket sätt kan Västerbotten differentiera sig från andra regioner i Sverige? 
 

• Om ni tänker på Västerbottens näringsliv som en person, vilka 3 personlighetsdrag skulle 
beskriva näringslivet bäst? 

o Om ni tänker på Västerbotten som en person, vilka 3 personlighetsdrag skulle beskriva 
Västerbotten bäst? 
 

• Vad vill ni att folk ska tänka på när de hör ordet Västerbotten? 
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Intervjumall; Anders Wangby & Inger Edlund – Väster botten Investment Agency 
 
Vilken utbildning har ni? 
Vad har ni för erfarenhet inom marknadsföring?  
Vilka är era erfarenheter av att jobba med varumärken? 
 
Varumärket 

• Hur arbetar Västerbotten Investment Agency runt varumärket Västerbotten? 
o Vilka mål finns med denna satsning? Vad förväntar ni att er organisation ska få ut av 

detta? 
o Skulle ni vilja bli mer engagerade i arbetet runt varumärket? 

 
• Hur ser ni på nyttan av ett regionalt varumärke? 

o Är det viktigt ur ett investeringsperspektiv att bli förknippade med just Västerbotten? 
 

• Vilka möjligheter anser ni att Västerbotten har som varumärke? 
o Varför då? 
o Har Västerbotten förutsättningarna för att nå internationell igenkännelse?  

 
• Beskriv Västerbotten som region? 

o Vilka möjligheter respektive problem kan detta medföra i ett varumärkesbyggande? 
o Hur utnyttjar ni möjligheterna? 

 
• Tror ni att det går att ha ett gemensamt varumärke (Västerbotten) som alla i regionen kan 

identifiera sig med? 

Samverkan 

• Hur påverkar infrastrukturen varumärket Västerbotten? 
o (Vilka möjligheter kan den skapa?) 
o (Vilka hinder kan den skapa?) 

 
• Hur ser samarbetet mellan VIA och privata aktörer ut när det gäller att skapa en attraktiv bild av 

Västerbotten? 
o Vilka är problemen som möjligtvis existerar inom ett sådant samarbete? 
o Försöker ni lyfta fram några specifika företag som verkar inom regionen som kan ge en 

önskvärd bild av Västerbotten? 
o Vilka och varför? 

 
• Ska varumärket Västerbotten vara en stark drivkraft till att vilja investera inom regionen eller är 

det de enskilda orterna som ska stå för det? 
o Om inte Västerbotten ska vara en drivkraft, vad är då varumärket Västerbottens roll? 

 
• Hur kan enskilda städers varumärken inverka på Västerbottens varumärke? Positiva och negativa 

konsekvenser. 
o Hur ser ni på andra regionala sammanslutningar inom Västerbotten? (t.ex. Södra 

Lappland eller Gold of Lapland)  
 

• Hur arbetar VIA med att Umeå som kulturhuvudstad 2014 ska kunna stärka Västerbottens 
varumärke? 

Identitet 

• Vilka skapar Västerbottens identitet? 
o Hur kan Västerbotten Investment Agency påverka Västerbottens identitet? 

 
• Vad vill ni att Västerbotten ska förknippas med på kort respektive lång sikt? 

o Varför det? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 
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o Vad vill ni inte att Västerbotten ska förknippas med? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

 
• Vilka kännetecken eller landmärken anser ni vara viktigast i byggandet av varumärket 

Västerbotten? 
 

• På vilket sätt försöker ni differentiera er från andra regioner i Sverige? 
 

• Om ni tänker på Västerbotten som en person, vilka 3 personlighetsdrag skulle beskriva 
Västerbotten bäst? 

o Hur kan dessa egenskaper locka investeringar till Västerbotten? 
 

• Vad vill ni att folk ska tänka på när de hör ordet Västerbotten? 
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Intervjumall; Kommun  
 
Vilken utbildning har du? 
Vad har du för erfarenhet inom marknadsföring?  
Vilka är dina erfarenheter kring arbete med varumärken? 
 
Varumärket 

• Ingår det i er marknadsföringsstrategi att föra fram Västerbottens varumärke? 
o Varför/Varför inte? 
o På vilket sätt framhäver ni Västerbotten i så fall? 

 
• Hur ser ni på nyttan av Västerbottens varumärke rent allmänt? 

o Hur kan det vara till nytta för just er kommun? 
o Hur ser ert samarbete med Region Västerbotten ut i detta avseende? 
o Vilka mål finns med denna satsning?   

 
• Beskriv Västerbotten som region? 

o Vilka möjligheter respektive problem kan detta medföra i ett varumärkesbyggande? 
o Hur utnyttjar er kommun dessa möjligheter? 
o Kan det i vissa falla vara negativt för er kommun att bli förknippad med Västerbotten? 
o Har Västerbotten förutsättningarna för att nå internationell igenkännelse?  

 
• Hur kan man skapa ett gemensamt varumärke för Västerbotten som alla i regionen kan 

identifiera sig med? 
 

• I en jämförelse av varumärkesstrategier för städer, regioner och länder (t.ex. Umeå, 
Västerbotten, Sverige) vad anser du vara de stora likheterna respektive skillnaderna?  

Samverkan 

• Hur påverkar infrastrukturen varumärket Västerbotten? 
o (Vilka möjligheter kan den skapa?) 
o (Vilka hinder kan den skapa?) 

 
• Tror ni att ett starkt Västerbottniskt varumärke kan öka attraktionskraften hos er kommun? 

o Hur då? / Varför inte 
o Kan er kommun i sin tur stärka Västerbotten som varumärke? 
o Hur då? / Varför inte? 

 
• Ska varumärket Västerbotten vara en stark drivkraft till att vilja bo/verka/besöka regionen eller 

är det de enskilda orterna som ska stå för det? 
o Om inte Västerbotten ska vara en drivkraft, vad är då varumärket Västerbotten roll? 

 
• Hur kan enskilda städers varumärken inverka på Västerbottens varumärke? Positiva och negativa 

konsekvenser. 
o Hur kan varumärkessatsningar runt er just er kommun kan påverka Västerbottens 

varumärke? 
o Kan Umeå som kulturhuvudstad 2014 skapa möjligheter för varumärket Västerbotten 

som även ni kan dra nytta av? 
 

• Hur ser ni på regionala sammanslutningar/varumärkessatsningar inom Västerbotten? (t.ex. Södra 
Lappland eller Gold of Lapland) 

o Ingår ni själva i liknande samarbeten? 
o Varför/Varför inte? 
o Varför tror ni att sådana samarbeten existerar? 

 
• Hur ser samarbetet mellan länets olika kommuner ut när det gäller arbetet med Västerbottens 

varumärke? 
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o Hur upplever ni engagemanget kring Västerbottens varumärke bland länets olika 
kommuner? 

o Vilka kommuner har störst inflytande på varumärkesstrategin?  
o Vilka konkurrenssituationer kan uppstå mellan länets olika kommuner i byggandet av 

Västerbottens varumärke?  
 

• Hur försöker ni involvera kommunens invånare i arbetet kring Västerbottens varumärke? 
 
Identitet 

• Vilka skapar Västerbottens identitet? 
o Hur kan er kommun påverka Västerbottens identitet? 

  
• Vad vill ni att Västerbotten ska förknippas med på kort respektive lång sikt? 

o Varför det? 
o Vad vill ni inte att Västerbotten ska förknippas med? 
o Vilka delar av er kommun vill ni att Västerbotten ska förknippas med? 
o Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

 
• Vilka kännetecken eller landmärken anser ni vara viktigast i byggandet av varumärket 

Västerbotten? 
 

• På vilket sätt kan Västerbotten differentiera sig från andra regioner i Sverige? 
 

• Om ni tänker på er kommun som en person, vilka 3 personlighetsdrag skulle beskriva 
kommunen bäst? 

o Om ni tänker på Västerbotten som en person, vilka 3 personlighetsdrag skulle beskriva 
Västerbotten bäst? 
 

• Vad vill ni att folk ska tänka på när de hör ordet Västerbotten? 
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