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Sammanfattning 
Den hårdnande konkurrensen emellan städer för att attrahera turister, nya invånare, 
investerare och företagsetableringar skapar ett klimat där destinationsmarknadsföring inte 
bara är nödvändigt utan kan bestämma platsers framtid. Örebro har stor potential för att kunna 
vara en högattraktiv ort då staden har bra geografiskt läge, infrastruktur och attraktioner. 
Örebros marknadsföring har tidigare bedrivits av flera olika aktörer som lett till att aktörerna 
förmedlat en fragmenterad bild av staden utan genomslagskraft.  Destinationsmarknadsföring 
bedrivs fördelaktigt i samordnade former vilket är upptakten till Örebrokompaniet, Örebro 
stads marknadsföringsbolag. Örebrokompaniets uppgift och stora utmaning blir således att 
samla stadens resurser till en samlad röst för staden och dess målgrupper. I arbetet finns både 
barriärer och möjligheter vilka måste urskiljas och hanteras för att vinningen med ett centralt 
marknadsföringsbolag skall kunna skapas. Kommunen tillsammans med näringslivet i form 
av Örebro Promotion och dess 480 medlemmar utgör Örebrokompaniets ägare, där 
kommunen äger 49 procent och Örebro Promotion 51 procent. Det ger Örebrokompaniet ett 
naturligt och direkt nätverk. Det är inom bolagets ägare som utformning och arbetet 
framställs. Det finns dock fler intressenter av bolagets arbete men som saknar direkt koppling 
till Örebrokompaniet. Dessa formar bolagets indirekta nätverk.  
 
Studien har sin förankring i destinationsmarknadsföring med integrerad 
marknadskommunikation, image, destinationsutveckling, nätverk och värdeskapande som 
underordnade teorier. Dessa sammanfattar Örebrokompaniets arbete med att marknadsföra 
staden. Teorierna har skapat en ram inom vilket fallet studerats. Fallstudien bygger på en 
intervjuundersökning där flera betydelsefulla aktörer inom både kommunen och näringslivet 
finns representerade. Aktörerna finns både inom Örebrokompaniets direkta och indirekta 
nätverk för att belysa fallet ur olika vinklar.  
 
Studiens resultat pekar på att Örebro kan vinna stora fördelar gentemot andra städer i form av 
Örebrokompaniets samordnade marknadsföring. Dock borde stadens näringsliv integreras i 
större utsträckning till bolagets direkta nätverk för att på så sätt ge en bättre utformad 
marknadsföring och större tillgång till resurser. Detta skulle även vara främjande för ett 
långsiktigt arbete där destinationsutveckling och stadens image skulle gynnas. Den interna 
kommunikationen kan komma att bli avgörande för hur väl Örebrokompaniet kommer att 
lyckas med sitt arbete. Internkommunikationen är väsentlig för hur staden förmedlar en 
samlad bild av Örebro till dess målgrupper och hur bilden av staden framställs.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenterar författarna problembakgrunden som genererar 

studiens problematisering. Detta följs upp av ett redogörande av uppsatsens 

forskningsfrågor, syfte, avgränsningar samt val av målgrupp. 

 
1.1 Problembakgrund 
Konkurrens mellan städer fungerar på i princip samma sätt som mellan företag. Det 
handlar om att erbjuda en bra produkt för att locka till sig kunder. Städerna är produkten 
som ska säljas och kunderna utgörs av de målgrupper som staden vill attrahera.  

 

Enligt Kotler et al har konkurrensen mellan orter ökat på senare tid eftersom betydelsen 
av att attrahera turister, nya invånare, företag och investeringar ökat. Marknadsföringen 
av destinationer har därmed blivit en viktig ekonomisk faktor för orter och i vissa fall helt 
avgörande för destinationers framgång.1 En stads attraktionskraft skapas av den helhet 
som karaktäriserar platsen, det vill säga faktorer som natur- och kulturmiljö, evenemang, 
attraktioner, infrastruktur med mera. För att skapa konkurrenskraft krävs därför att 
aktörerna på orten utvecklar ett samarbete, detta gäller inte bara företag inom olika 
branscher utan även offentliga aktörer.2 

 

Den svenska turistnäringen har påvisat en stark uppgång de senaste åren. Turismen 
omsätter numera över 200 miljarder kronor årligen vilket är ungefär 2,79 procent av 
Sveriges totala BNP.3 All turism genererar följdeffekter till andra lokala verksamheter 
eftersom besökarna behöver mat, boende, nöjen och andra produkter och tjänster under 
sin vistelse.4 Varuhandeln är den bransch som främjas mest då 39 procent av de totala 
intäkterna från turismen tillfaller dem. Därefter kommer boende och restaurangnäringen 
som kan tillgodoräkna sig 30 procent och transportbranschen med 23 procent.5 
Turistbranschen är indelad i två områden, fritidsturism och affärsturism. Svenska 
fritidsturister står för 46 procent och svenska affärsturister för 21 procent av turismens 
omsättning. Resterande 33 procent kommer från utländska turister. 6 Svenska 
affärsresenärer spenderar nästan fem gånger som mycket som en fritidsresenär per 
person.7 Positiva effekter finns inte enbart för de företag som drar direkt vinning på 

                                                
1 Kotler, Haider, Rein (1993) Marketing Places – Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, 
States, and Nations, s. 21 ff 
2 Fakta om svensk turism och turistnäring (2007) s. 5 
3 Ibid. s. 2 
4 Ibid. s. 6 
5 Ibid. s. 13 
6 Ibid. s. 4 
7 Ibid. s. 32 
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turismen utan hela området premieras eftersom turismen ökar sysselsättningen och 
skatteunderlaget. Utöver en ekonomisk tillväxt kan turismen stärka destinationers image 
på ett positivt sätt. Vilket bland annat kan leda till att inflyttningen av nya invånare och 
företag ökar samt att investeringsviljan på destinationen ökar.8 

 

Svensk Handel sammanställde 2007 en rapport där de rankade alla län och kommuner i 
Sverige utifrån faktorer som bland annat attraktionskraft, köpkraft och inflöden. Örebro 
län placerades på en tjugonde och därmed sista plats på listan. Örebro Kommun klarar sig 
något bättre och hamnar på plats 90 av totalt 290 kommuner.9 

 

Örebro kommun är Sveriges sjunde största kommun med knappt 130 000 invånare. 
Näringslivet består av omkring 12 000 registrerade företag inom framförallt områdena 
logistik, handel, avancerad tillverkningsindustri och måltid. Det geografiska läget är 
gynnsamt då ungefär 70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil från 
staden. Kommunikationerna kring Örebro är goda med bra tågförbindelser, två 
europavägar som möts och en av Sveriges största flygplatser för godstrafik.10 Örebro har 
även ett av Sveriges universitet och Conventum, en av Sveriges största 
konferensanläggningar. Staden kan beskrivas som naturligt vacker med många gröna 
parker, vatten som rinner genom stadskärnan och ett centralt beläget slott.11 Staden har 
också ett antal nöjesattraktioner bland andra Nöjeskrogen och Gustavsviks äventyrsbad. 
Detta framhåller att Örebro är en attraktiv plats. Vilket pekar på att det är i 
marknadsföringen och marknadskommunikationen som det har förelegat ett problem.  

 

1991 startades en organisation som har haft till uppgift att marknadsföra Örebro som 
destination. Denna organisation bytte år 2007 namn från Destination Örebro till 
Örebrokompaniet.12 Anledningen till att Destination Örebro övergick till att kallas 
Örebrokompaniet var på grund av att Destination Örebro fokuserade sig framförallt mot 
fritidsturismen.13 Då den marknadsföring Destination Örebro bedrev inte tillfredställde 
alla de krav stadens olika aktörer hade, resulterade detta i att många aktörer självständigt 
bedrev marknadsföring mot andra målgrupper. Detta resulterade i att Örebros 

                                                
8 Elbe, Jörgen (2002) Utveckling av turistdestinationer genom samarbete, s. 9 f. 
9 http://www.svenskhandel.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=1&directory=144& 
document=1799, 2007-12-05 
10 http://www.orebro.se/politikochdemokrati/ovrigserviceochradgivning/merinformation/kortafaktaom 
orebro.4.37c0d5e810d685ee730800019815.html, 2007-12-18 
11 Intervju, Ekevärn, Lars,  Näringslivskontoret Örebro, 2007-12-21 
12 Intervju, Strömberg, Andreas , VD Örebro Kompaniet 2007-12-13 
13 Intervju, Ekevärn, Lars,  Näringslivskontoret Örebro, 2007-12-21 



 3 

marknadsföring kännetecknades som fragmenterad, med många olika budskap och 
röster.14  

 

Örebrokompaniet ägs till 51 procent av Örebro Promotion, som är näringslivets 
organisation, och till 49 procent av Örebro kommun. Örebrokompaniets stora uppgift är 
att öka Örebros attraktionskraft i omvärlden.15 Arbetet kommer att innebära att samla 
stadens resurser i ett nätverk där Örebrokompaniet kommer att vara den centralt styrande 
enheten. Att samla resurser på detta sätt kan skapa ett värde vilket annars inte kan 
uppnås.16 

 
1.2 Problematisering 
Örebro har många konkurrenskraftiga fördelar men marknadsföringen av staden har inte 
utnyttjat dessa optimalt. Detta är grunden till att en central marknadsföring av staden som 
tillfredställer allas intressen var nödvändig. Avsaknaden av en tillfredställande 
destinationsmarknadsföring blev upptakten till Örebrokompaniet. 

 

Det är väsentligt att ha en väl samordnad marknadsföring som tillfredsställer alla berörda 
parter. Aktörerna inom Örebros näringsliv är väl medvetna om Örebros stora potential 
vilket också bidrar till att det finns stora förväntningar på marknadsföringen. Resultatet 
blir då att många intressenter vill uppnå olika saker med marknadsföringen, i en 
samordnad marknadskommunikation är det fundamentalt att alla vill åt samma håll.   

 

Intervjudeltagarna var alla överens om att Örebro inte lyckats marknadsföra staden på ett 
attraktivt sätt. Carl Palmlund beskriver Örebro som en gråzon mitt i Sverige och att 
staden saknar en tydlig image. Vår studie avser att problematisera detta och visa på vilka 
möjligheter och barriärer som kan uppkomma i det arbete som föreligger att öka stadens 
attraktionskraft.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

• Hur ser Örebrokompaniets nätverk ut? 

  - vilka potentiella möjligheter och barriärer finns i nätverket? 

• Hur kan destinationsmarknadsföringen samordnas för Örebro stad? 

• Vilka fördelar kan nätverket komma att få genom Örebrokompaniets arbete?  

                                                
14 Intervju, Palmlund, Carl, vice VD Conventum, 2007-12-10 
15 Intervju, Strömberg, Andreas , VD Örebro Kompaniet 2007-12-13 
16 Intervju, Palmlund, Carl, vice VD Conventum, 2007-12-10 
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1.4 Syfte 
Syftet är att identifiera möjligheter och barriärer för Örebrokompaniets kommande 
destinationsmarknadsföring av Örebro stad. Syftet är även att analysera hur 
Örebrokompaniets nätverk är samordnat och vilket värde det kan generera för staden.   

 

1.5 Avgränsning 
Geografiskt har vi avgränsat studien till Örebro stad där fokus ligger på Örebrokompaniet 
samt aktörer i dess nätverk, som delar intresset av att öka Örebros attraktionskraft.  

 

Teoretiskt är studien avgränsad till teorier angående destinationsmarknadsföring med 
underordnade teorier angående destinationsutveckling, integrerad 
marknadskommunikation, närverk och värdeskapande. Dessa teoretiska utgångspunkter 
har valts då de ger oss verktygen till att uppnå studiens syfte. Fokuseringen inom 
teorierna är sådana som kan appliceras på undersökningen. 

 

Vi ser på värdeskapande ur ett nätverksperspektiv. Tidsmässigt behandlar studien den 
rådande situationen men innefattar även förväntningar inför framtiden. Den empiriska 
avgränsningen omfattar nyckelpersoner som representerar viktiga delar av 
Örebrokompaniets nätverk. 

 

1.6 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig främst till studieobjektet Örebrokompaniet samt aktörerna i 
Örebrokompaniets nätverk. Studien riktar sig vidare mot studenter samt lärare vid Örebro 
universitet. 
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2. Metod 
I denna del av studien kommer författarna att redogöra för vilka vetenskapliga 

utgångspunkter studien är förankrad i. Vidare kommer det att redogöras för studiens 

genomförande. Även en kritisk diskussion gällande källor och validitet/reliabilitet finns 

under detta kapitel.  

 
2.1 Forskningsfilosofi 
I en forskningsstudie är det angeläget att redogöra för vilka grundläggande filosofier som 
studien tar sin grund i. Det blir ett enkelt redskap för läsaren till att bilda sig ett 
förhållningssätt till studien. 17 Det finns flera olika forskningsfilosofier, denna studie 
ligger närmare i linje med det hermeneutiska idealet. Essensen i en hermeneutisk studie 
är att förstå handlingar och företeelser sedda var för sig som helheter och i relation till allt 
som är känt omkring dem.18 En studie med ett hermeneutiskt synsätt kännetecknas och 
präglas av att forskarna har en filosofisk inriktning då förståelsen baseras på inlevelse. 
Studien som innefattar författarnas värderingar och tolkningar blir på så sätt subjektiv där 
författarna fritt tolkar betydelsen av sitt material och sätter det av betydelse i fokus. Den 
subjektiva nivån rättfärdigas av att ingen kan vara objektiv i den bemärkelsen att ens 
värderingar och förutfattade meningar åsidosätts. Däremot kan forskaren vara medveten 
om dessa och redogöra för dem. Det är ens tidigare erfarenheter och ursprung som ligger 
till grund för de tolkningar och insikter som görs i studien.19 Denna studie har intentionen 
att beskriva och förstå ett specifikt fenomen i ett unikt sammanhang, tid och rum vilket 
leder mot en hermeneutisk inriktning. 

 
2.2 Ansats 
Uppsatsen är en fallstudie som har genomförts genom intervjuundersökningar. Därför är 
det viktigt att redogör utefter vilka metoder undersökningen tar sin ansats i. 

 

Enligt Steinar Kvale bygger intervjuundersökningar på sju stadier enligt vilket 
forskningen bör fortlöpa:20 

  

• Tematisering. Att formulera undersökningens syfte och beskriva ämnet för 
undersökningen innan intervjuandet börjar. Undersökningens ”varför” och ”vad” 
bör klargöras innan frågan om ”hur” ställs. 

 

                                                
17 Saunders  (2007) Research methods for business students, s. 103 
18 Starrin & Svensson (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 74f 
19 Saunders  (2007) Research methods for business students, s. 103 
20 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 84 f. 
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• Planering. Att planera för alla sju stadier, med hänsyn till vilken kunskap som 
eftersträvas och med beaktande av moraliska konsekvenserna. 

 

• Intervju . Att genomföra intervjuerna enligt en intervjuguide och med ett 
reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen och till den 
mellanmänskliga relationen i intervjusituationen. 

 

• Utskrift . Att förbereda intervjumaterialet för analys, vilket vanligtvis innebär att 
en överföring från talspråk till skriftspråk görs. 

 

• Verifiering . Att fastställa intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och 
validitet. Reliabilitet hänför sig till resultatets konsistens, och validitet till om en 
intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att undersökas. 

 

• Rapportering. Att rapportera resultatet av undersökningen och de använda 
metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga kriterier, som beaktar de etiska 
aspekterna av undersökningen och leder till en läsbar produkt. 

 

Robson definierar en fallstudie som en strategi för forskning som innefattar empiriska 
undersökningar av ett dynamiskt fenomen. Forskningen som baseras på verkliga 
händelser som i sin kontext belyses ur flera olika vinklar. Det finns två huvudtyper av 
fallstudier, den ena syftar till att kunna dra generella slutsatser genom att studera ett 
begränsat antal fall. Den andra typen av fallstudier kan vidare ge en möjlighet till att få en 
omfattande förståelse för den kontext som problemet inbegriper. Fallstudier har en god 
förmåga att utforska och utmana existerande teorier samtidigt som den ger uppkomst till 
nya hypoteser.21  

 

En fallstudie lämpar sig bra för användningen av en abduktiv ansats. En abduktiv ansats 
kan beskrivas som en fusion av ett induktiv och deduktivt angreppssätt. En forskare som 
använder sig av en abduktiv ansats inleder med en induktiv ansats för att sedan testa 
ämnet deduktivt. Abduktion liksom induktion utgår från empiriska fakta men skiljer sig i 
det avseendet att den inte avvisar teoretiska föreställningar.22  

 

 

                                                
21 Saunders (2003) Research methods for Business students, s. 93 
22 Alvesson (1994) Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 42 
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Med en induktiv ansats vill forskaren skapa ny teori. Att genom intervjuer och 
observationer med mera skapa en uppfattning och förståelse av ett problem eller en 
frågeställning. Den utvunna datan omsätts senare till en analys som leder fram till 
slutsatser och ny teori.23 

 

En deduktiv ansats kan beskrivas utefter fem steg som forskningen bör fortlöpa enligt:24  

 

1. Skapa en hypotes.  

2. Uttrycka hypotesen i operationella termer, som föreslår ett samband mellan 
olika koncept eller variabler. 

3. Testa den operationella hypotesen. 

4. Analysera utkomsten av undersökningen. 

5.   Om nödvändigt, modifiera teorin med stöd av analysen 

 

I denna studie kommer det induktiva angreppssättet att följas fram till dess att empirisk 
fakta omsätts till analys. Där tar den deduktiva ansatsen vid, i form av att den utvunna 
empirin testas mot studiens befintliga teori och utefter det utformas analys, resultat och 
slutsatser. Den tillämpade ansatsen kan således beskrivas som abduktiv.               

 

2.3 Datainsamling 
Saunders et al menar att det finns tre olika typer av data, primärdata, sekundärdata och 
tertiärdata. Primärdata är den typen av data som samlas in av författarna själva i studiens 
syfte. För insamling av primärdata används oftast intervjuer, enkätundersökningar eller 
observationer. Sekundärdata är inte insamlat i den egna studiens syfte utan är hämtad 
ifrån andra undersökningar, litteratur, Internetsidor med mera. Då Sekundärdata är 
framtagen i ett annat syfte är det viktigt att en viss kritik förs mot det använda materialet. 
Detta då syftet kan avvika i den grad att materialet kan bli rekontextualiserat. Tertiärdata 
kommer ifrån sekundärdatakällor det kan exempelvis vara årsredovisningar, databaser 
och Internetlänkar.25  

  

Vår studie innefattar samtliga tre typer av data. Uppsatsens primärdata kommer ifrån 
intervjuer. Intervju eller intervjuer är sannolikt den mest använda metoden för insamling 
av primärdata i kvalitativa studier.26 I studien har en semistrukturerad intervjumetod 
använts. En semistrukturerad intervju karaktäriseras av att forskaren har en förhållandevis 

                                                
23 Saunders (2003) Research methods for Business students, s. 117 ff. 
24 Ibid. s. 117 ff. 
25 Ibid. s. 82 ff. 
26 Bryman, (2006)  Samhällsvetenskapliga metoder, s. 299 
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flexibel intervjuguide. Intervjuguiden har ingen given struktur utan består ofta bara av 
ämnen eller öppna frågeställningar som forskaren vill att intervjun skall kretsa omkring. I 
en kvalitativ forskning med en semistrukturerad intervju kan den intervjuade i viss mån 
låtas avvika från ämnet, det väsentliga finns dock i att alla de förberedda frågorna 
besvaras. Vidare kan såkallade följdfrågor ställas på sådant som väcker intresse under 
intervjugången.27 Uppsatsens sekundärdata härstammar från diverse tidigare studier i 
ämnet samt facklitteratur inom de olika berörda ämnesområdena samt Internetkällor. 
Tertiärdatan kommer ifrån Örebrokompaniets presentation av bolaget.  

 

2.4 Urval och bortfall 
Studiens urvalsmetod kallas för snöbollsurval och kan betraktas som ett slags 
bedömningsurval. Urvalet innebär att författarna tagit en initial kontakt med ett antal 
personer som är centrala för studien. Dessa har sedan använts för att få kontakt med 
ytterligare, för studien, relevanta respondenter. Urvalet blir på intet sätt slumpmässigt 
men då författarna på förhand inte vet vilka personer som skall intervjuas, försvåras 
arbetet att på förhand bedöma deras relevans för studien. Det saknas med andra ord en 
strukturell urvalsram. Den negativa sidan av denna typ av urval är att det finns 
svårigheter att generalisera materialet då den utvunna datan kanske inte är represantiv för 
alla parter.28 

 

I studien har ett visst bortfall av tänkta respondenter funnits, vilket kan påverka studiens 
resultat och dess reliabilitet. Studien var från början tänkt att inkludera respondenter för 
de stora grupperna som har vinning av en samordnad marknadsföring av Örebro stad. 
Detta blev inte möjligt då några av de tänkta respondenterna hade tidsbrist och att några 
av dem inte önskade att bli inkluderade i studien.  

 
 
 
 
 

                                                
27 Bryman, (2006)  Samhällsvetenskapliga metoder, s. 301 
28 Saunders (2003) Research methods for Business students, s. 171 ff. 
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2.5 Tillvägagångssätt 
Författarna av studien har följt en arbetsgång som ligger väldigt nära den av Alan 
Bryman beskrivna för kvalitativa undersökningar. Studiens arbetsgång visas nedan på ett 
illustrativt sätt: 

 
 

 

Figur 1. En översiktlig beskrivning av de huvudsakliga  

steg som ingår i en kvalitativ undersökning.29 

 

Forskningsfrågorna och syftet arbetades fram efter det att författarna kontaktat 
Conventum och efter samtal med Conventums vice VD Carl Palmlund.  Studien tog sin 
start i att förutsättningslöst diskutera fram ett ämne och problem som skulle vara 
intressant att undersöka. Detta kan beskrivas som en pilotstudie där författarna fick hjälp 
att utforma undersökningsfrågor och hitta relevanta intervjupersoner för studien.30 
Utgångspunkten för uppsatsen blev här att undersöka hur en integrerad 
marknadskommunikation skall samordnas för att skapa goda förutsättningar för Örebro 
stads näringsliv. Efter detta startades arbetet med att sätta sig in i ämnet och skapa sig en 
bild av problemet och dess bakgrund.   

 

                                                
29 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 252 
30 Yin, Robert (1994) Case study research – Design and Methods, s. 74 

Forskningsfrågor och syfte 

Val av relevanta 
Platser och 
undersökningspersoner 

Insamling av data 

Tolkning av data 

    Analys 

Kompletterande 
insamling av data  

Specificering av 
frågeställningar och syfte 

Slutsatser och resultat 



 10 

När syftet och forskningsfrågorna var sammanställda samt att författarna skaffat sig en 
överblick av problemet började arbetet med att välja ansats och metod till uppsatsen. 
Efter det började författarna att fundera över vilka personer som skulle vara relevanta att 
kontakta och intervjua för studien. Processen startades genom att författarna återigen 
kontaktade Carl Palmlund för att få idéer om vilka som skulle vara relevanta för studien. 
De kontakter som nämndes då startade den snöbollseffekt som författarna eftersträvade, 
och fler namn kom upp allteftersom intervjuerna fortlöpte. Intervjuförfarandet gick till 
som så att personerna kontaktades där studiens syfte och forskningsfrågor presenterades 
och vid intresse så bokades en tid för intervju. Intervjuerna var av den semistrukturerade 
arten där författarna hade samma intervjuguide till dem utvalda. Vid intervjutillfällena 
följdes intervjuguiden men respondenterna gavs stort utrymme att tala fritt inom det rörda 
ämnet. Författarna ställde vid behov följdfrågor på de redan förberedda frågorna. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelare och intervjuerna skedde i avskilda 
lokaler för att inga data skulle gå förlorad. Intervjuerna inleddes med att studiens syfte 
åter presenterades och vad intervjun skulle användas för. När intervjuerna var utförda 
påbörjades arbetet med att transkribera dem. Arbetet gick till enligt följande att 
författarna lyssnade tillsammans igenom intervjuerna och valde den data som ansågs 
relevant med tanke på studiens syfte, diskussioner fördes sinsemellan vid urvalet. Detta 
för att inga data som skulle kunna vara av vikt gick förlorad vid transkriberingen. Den 
insamlade data testades senare mot den teori som författarna valt ut för arbetet. I detta 
analysarbete kom den information fram som senare fick stå till grund för studiens resultat 
och slutsatser. 

 
2.6 Källkritik 
För att säkerställa en källas trovärdighet och grad av sanning bör den prövas kritiskt. Det 
finns flertalet sätt att genomföra detta, ett av dem är triangulering. Med triangulering 
menas att flera olika källor testas mot varandra. Detta gäller för primärdata såväl som 
sekundärdata. Vidare för sekundärdata bör dess syfte tas i beaktning, detta för att undvika 
att den blir missriktad i sin nya studies syfte.31 

 

I denna uppsats har flera personer intervjuats, samtliga med olika intressen för 
studieobjektet. Detta för att få en så rättvisande bild av problemet som möjligt, belyst ur 
flera olika vinklar. Intervjupersoner valdes ut med tanke på vilka som har stort intresse i 
studieobjektet och som kan tänkas ha olika åsikter och mål med den. Den sekundärdata 
och tertiärdata som använts har noggrant testats med tanke på syfte och om den kan 
passas in i undersökningen. Författarna har i stor utsträckning plockat fram data från flera 

                                                
31 Saunders (2003) Research methods for Business students, s. 100 ff. 
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olika forskare och författare inom samma områden. Det ger en bredare bild av de teorier 
som uppsatsen är förankrad i. 

 
2.7 Validitet/reliabilitet 
Validiteten i en studie kan förklaras enligt att mäta det som man avser att mäta. Med detta 
menas att svar ges på de frågor som ämnas undersökas och studeras. Vidare skall rätt 
frågor ställas till lämpliga personer. Detta för att undvika tillrättalagda svar och 
spekulationer. I en kvalitativ studie medför det att källorna kritiskt granskas och att 
observationer skall ske över en längre tid.32 Validitet i kvalitativa studier kan delas upp i 
en inre och yttre validitet. Där inre validitet berör i vilken mån ens resultat stämmer 
överens med verkligheten och yttre validitet behandlar i vilken utsträckning resultatet av 
undersökningen är tillämpbar i andra situationer.33  

 

Då författarna i denna studie har använts sig av ett snöbollsurval finns det en risk att det 
finns svårigheter att generalisera materialet då den utvunna datan kanske inte är 
representativ för alla parter. Men urvalsmetoden har medfört att lämpliga 
intervjupersoner har valts, en annars svår process att genomföra. Vidare kan sägas att 
uppsatsens forskningsfrågor finns presenterade i studiens början som kan jämföras med 
vad som studiens resultat och slutsatser anför. Studiens resultat kan inte ses som 
tillämpbar i andra situationer dock kan det sägas att studien är analytiskt generaliserbar. 

 

Reliabilitet behandlar på vilket sätt materialet till studien har samlats in på samt på vilket 
sätt den analyserats på. Enligt Easterby et al kan reliabilitet uppnås genom att tre frågor 
ställs under arbetets gång:34 

 

1. Kommer mätningen att få samma resultat vid ett annat tillfälle? 

2. Skulle liknande observationer fås av andra observatörer? 

3. Finns det förklarat på ett tillfredsställande sätt hur rådata omvandlades till 
förståelse? 

 

Genom att fråga sig dessa tre frågor kan man säkerställa att datan är generaliserbar. Dock 
skiljer sig reliabilitet avsevärt med vilken forskningsansats som studien har. Reliabiliteten 
i en kvalitativ studie representeras främst av att forskarens utgångspunkter och att en 
detaljrik beskrivning av undersökningen finns klargjorda.35 

                                                
32 Saunders (2007) Research methods for Business students, s. 150ff 
33 Merriam, Sharan B (1988) Fallstudien som forskningsmetod, s. 176 ff. 
34 Saunders (2003) Research methods for Business students, s. 149 
35 Ibid. s. 149 



 12 

 

Författarna har försökt att noga redogöra för studiens utgångspunkter och på ett 
tillfredställande sätt beskriva undersökningens tillvägagångssätt. Undersökningens 
primära studieobjekt befinner sig i ett introduktionsskeende och är därmed dynamisk. 
Detta för med sig att studien antagligen inte skulle få samma resultat en annan tid eller 
rum. Studiens syfte är att undersöka ett fenomen i en angiven tidsrymd, vilket resulterar i 
att studien inte eftersträvar generaliserbarhet i fråga om resultat.      

 

Med generaliserbarhet menas oftast att forskarna har varit objektiva. Objektivitet inom en 
studie betyder att forskaren skall sträva efter att vara ”förutsättningslös”, ”värderingsfri” 
och ”fördomsfri”.36 Studiens författare menar att en forskare varken kan vara helt 
fördomsfri, förutsättningslös eller värderingsfri. Författarna har istället eftersträvat en 
medvetenhet och öppenhet. De tre författarna har genom en öppen dialog sinsemellan 
försökt att belysa olika problem ur olika synvinklar. Detta i sig garanterar inte en objektiv 
studie men då studien ligger i linje med en forskningsfilosofi som eftersträvar 
subjektivitet avviker inte uppfattningen från studiens ansats. 

 

  

                                                
36 Andersen (1994) Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion, s 39 ff.    



 13 

3. Teori 
I teoriavsnittet presenteras fem centrala teoretiska områden som alla kan kopplas till 

destinationsmarknadsföring. De teoretiska områdena är integrerad 

marknadskommunikation, image, destinationsutveckling, värdeskapande och nätverk. 

Dessa områden har ingen naturlig koppling till varandra men för att uppnå studiens syfte 

är det fördelaktigt att dessa integreras under destinationsmarknadsföring.  

 

3.1 Destinationsmarknadsföring 
Att marknadsföra en destination skiljer sig från traditionell marknadsföring då det kräver 
att flera aktörer på destinationen samverkar. En sådan samverkan ställer stora krav på att 
de inblandade aktörerna har förtroende för varandra eftersom de inte delar 
förutsättningar, syften och visioner. Detta kan i många fall bli problematiskt då många 
samverkande aktörer på en destination samtidigt är konkurrenter. När flera aktörer 
gemensamt marknadsför en destination blir företagen beroende av varandra i mer eller 
mindre starka relationer och nätverk.37 Destinationsmarknadsföring kan på ett 
överskådligt sätt beskrivas genom figur 2. där en central planeringsenhet sammanfogar 
invånare, näringsliv och kommunen till ett nätverk. Nätverket skapar tillsammans 
förutsättningar för en stark marknadskommunikation till målgrupperna.  

 

En plats eller destination behöver såkallade dragplåster eller attraktioner för att försäkra 
sig om att folk besöker platsen. Vissa platser har naturliga attraktioner så som Sälen 
fjällen eller sommarorter med fina badplatser. Det finns platser där historiska byggnader 
har en viktig roll i att locka människor till till exempel Rom med Colosseum etc. Även 
vatten har en förmåga att få människor att besöka platser. Andra sätt att skapa sig 
attraktioner är att bygga dem. Det kan vara i form av gallerier, museum, sportarenor eller 
konventanläggningar.38  

 

Ingen attraktion kan på eget sätt värna om en destinationsutveckling. Det fundamentala 
för att en destination skall kunna utvecklas finns i dess infrastruktur. I staden måste 
finnas tillfredställande med till exempel el-försörjning, transporter, utbildning, säkerhet, 
hotell och restauranger. Allt detta måste fungera för att en stad skall kunna expandera och 
förbättras.39 

 

 

 

                                                
37 Grängsjö (2001) Destinationsmarknadsföring – en studie av turism ur ett producentperspektiv, s. 32 f 
38 Ibid. s. 37ff 
39 Ibid. s. 39 
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Figur 2. Levels of Place Marketing40 

 

Ytterligare ett sätt för en destination att positionera sig är genom dess befolkning. Det 
kan till exempel handla om hur gästvänliga invånarna är, eller vilken arbetskultur som 
finns i området för att locka till sig nya etablerare. Folket och den kultur som finns kan 
användas för att attrahera de målgrupper som kan vara intresserade av den image av 
människorna som finns på destinationen. Om det råder en ofördelaktig image av 
befolkningen kan detta ändras genom att först bearbeta det fundamentala såsom 
infrastruktur, som kan ligga till grund för den dåliga imagen hos befolkningen. För att 
sedan utbilda och försöka ändra inställningen hos folket.41  

 

 

 

                                                
40 Kotler, Haider, Rein (1993) Marketing Places – Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, 
States, and Nations, s. 19 
41 Ibid. s. 39f 
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3.2 Integrerad marknadskommunikation 
Integrerad marknadskommunikation har länge använts av många 
marknadskommunikatörer. Den har emellertid inte fått genomslag förrän på senare tid då 
den blivit en ny trend för hur marknadsföringen bör se ut. För att förstå varför det är 
väsentligt med en integrerad kommunikation kan fenomenet förklaras utefter att det finns 
många olika budskap från samma företag. Där budskapen inte kommuniceras genom 
samma kanaler eller på samma sätt.42 Det är problematiskt för företag att sköta alla 
budskapskällor och alla kommunikationsmedier och deras effekter på ett integrerat sätt. 
Det finns dock stora fördelar med att göra detta, det resulterar i en minskad risk för att få 
olika, kanske motsägande, signaler från olika slags kommunikation.43 Därför behövs en 
homogen kommunikation i samordnade former. I stället för att se på kommunikationen 
som olika delar ses det i integrerad kommunikation som ett flöde av information från 
olika källor. Vilket är på samma sätt som kunden uppfattar den.44 Därav blir denna del av 
marknadsföringen relevant för studien. Det finns dock vissa barriärer och problem med 
en sådan samordning, speciellt när flera olika parter finns presenterade och där en ojämn 
maktbalans finns. Vidare kan problem finnas när parterna har olika målsättning med 
kommunikationen.45 

 

För att få den önskade integrationen av företagskommunikationen finns det ett antal 
aspekter som bör tas i beaktning vilket illustreras i figur 3. Den interna kommunikationen 
är väsentlig för att personal skall kunna kommunicera med externa grupper och för dem 
bilda samma uppfattning och identitet som företaget valt. Den interna kommunikationen 
måste vara förankrad i vad företaget gör, detta för att undvika gap mellan den tilltänkta 
identiteten och personalens uppfattade identitet.  

 

 

 

 

                                                
42 Pelsmacker, Geuens och Van den Bergh (2007) Marketing Communications – A European perspective, s. 
2 
43 Grönroos, (2004), Service management och marknadsföring –en CRM ansats, s. 291 ff. 
44 Pelsmacker, Geuens och Van den Bergh (2007) Marketing Communications – A European perspective,  
s. 2 
45 Ibid. s. 2 ff. 
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Figur 3. Modifierad tjänstemarknadsföringens triangel.46 

 

Som visas i figuren ovan kan de tre källorna beskrivas som ”vad företaget säger” (i 
planerade budskap), ”vad företaget gör”, (skapar produkt- och servicebudskap) samt vad 
andra ”säger och gör” (andra under i serviceprocessen, muntliga referenser och 
mediatäckning i form av artiklar och TV-program). Detta skapar en problematik i sig då 
det enbart är de minst trovärdiga kanalerna (det planerade budskapet) som företaget har 
en direkt tillgång till. Även produktbudskap kan till viss del räknas in i det som företaget 
direkt kan påverka, medan de mest trovärdiga och tillförlitliga budskapen ligger utanför 
företagens direkta påverkan. Det betyder dock inte dessa skall bortses ifrån. För att 
integrera dessa i sin marknadsföring krävs det att vissa åtgärder efterlevs. Grönroos 
menar att företaget kan, genom att gentemot kunderna ge löften, mot personal med mera 
möjliggöra löften och på så sätt hålla löften gentemot dess kunder.47  

 

En annan aspekt att ta hänsyn till i är att skapa en positiv image över företaget. Imagen 
kan vara till fördel vid intressekonflikter med till exempel intresseorganisationer, 
kommun och samarbetspartners eftersom den inger förtroende. Det kan åstadkommas 
genom en intern marknadskommunikation där företagets identitet är väl etablerad.48 

 

                                                
46 Grönroos, (2004), Service management och marknadsföring –en CRM ansats s. 67 
47 Ibid. s. 67ff 
48 Pelsmacker, Geuens och Van den Bergh, Marketing Communications – A European perspective (2007) s. 
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Utseende 
Design 
Användbarhet 
Råmaterial 
Produktions 
processer etc. 

Samspel med 
service-
processen 
Leverans 
Fakturering 
Klagomåls-
hantering 
Information etc. 
 

Muntliga 
referenser 
Rekommenda
tioner 
Nyhets-
artiklar 
Skvaller etc. 

Planerade 
budskap 

Produkt- 
budskap 

Service- 
budskap 

Oplanerade 
budskap 

Minst trovärdig Mest trovärdig 

Masskommuni-
kation 
Broschyrer 
Direktreklam 
Försäljning 
Webbplatser 
etc. 

Kommunikationsmixen behandlar de olika kanalerna som kommunikationen går ut 
genom. Exempel på sådana är annonsering, säljfrämjande åtgärder, Public relations, 
försäljningen, events/mässor och E-kommunikation. Det finns olika parametrar i vilket de 
olika kanalerna kan kategoriseras, bland annat kan en särskiljning dras mellan personlig 
kommunikation och masskommunikation. Generellt kan sägas att personliga 
kommunikationer har en högre genomslagskraft men att masskommunikation når en 
bredare massa. Figur 4 visar detta i ett trovärdighetsperspektiv.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kommunikationskällor.49 

 

Integration av företagskommunikation kan definieras som visualition av företagets 
identitet. Företagskommunikation kan delas i tre huvudområden: 

 

1. Att etablera en samlad strategi för hur företaget skall identifiera sig, som ligger i 
linje med företagets strategi. 

2. Reducera det gap som finns mellan den önskade identiteten och den av den 
tänkta målgruppens upplevda identitet av företaget. 

3. Att organisera och kontrollera genomförandet av alla kommunikationsingrepp 
från företaget, som skall gå i linje med de två ovan nämnda principerna.50 

                                                
49 Grönroos, (2004), Service management och marknadsföring –en CRM ansats s. 294 
50 Pelsmacker, Geuens och Van den Bergh, Marketing Communications – A European perspective (2007) s. 
11 f. 
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Att identifiera sig är en viktig del av den integrerade marknadskommunikationen. Ett sätt 
att skapa en identitet är genom ett starkt varumärke. 

 
3.3 Varumärkesuppbyggnad 
Varumärke är ett väl etablerat begrepp inom marknadsföring. De flesta diskussioner som 
förs kring varumärken syftar till fysiska produkter och särskilt konsumtionsvaror. Det har 
under senare tid även växt fram en diskussion kring vikten av varumärken inom 
tjänstebranschen. Varumärken har tidigare definierats som ”ett namn, en term, ett tecken, 
en symbol eller annat kännetecken som särskiljer en säljares vara eller tjänst från andra 
säljares.”51 Denna definition utesluter dock det centrala i ett tjänsteutbud nämligen dess 
kunder.  

 

”Om det är någon som kan bygga ett varumärke så är det kunden. Marknadsföraren kan 
bara skapa gynnsamma förutsättningar för att ett varumärke ska kunna utvecklas i 
kundens tankevärld.” Grönroos, (2004) sid. 315  

 

Det är av yttersta vikt vid uppbyggnaden av ett varumärke att fokus ligger på att det är i 
tjänsteprocessen som kunden skapar den verkliga uppfattningen av ett varumärke. 
Marknadsföraren kan alltså innan enbart bygga upp förväntningar för kunden av ett 
varumärke, detta med hjälp av planerade marknadsåtgärder. Detta brukar kallas 
”varumärke” medan det som kunden bygger upp i sina tankar kallas ”image” eller 
varumärkesprofil. Meningen med varumärket är att det skall ha ett värde för företaget. 
Det är heller inte förrän kunden är förtrogen med varumärket och har positiva, starka 
associationer med märket som detta värde uppstår. Företagets image har fyra centrala 
roller:52 

 

• ”Image förmedlar förväntningar.  

• Image är ett filter som påverkar upplevelser. 

• Image är en funktion av såväl förväntningar som upplevelser. 

• Image har en intern effekt på personal liksom en extern effekt på kunderna.” 
Grönroos, (2004) sid. 326 

 

                                                
51 Grönroos, (2004), Service management och marknadsföring –en CRM ansats s. 315 f. 
52 Ibid. s. 322 ff. 
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Image eller varumärkesprofil kan beskrivas som verkligheten. Med det menas att om ett 
företags image är dålig eller bra, är kundernas upplevelser av verksamheten densamma. 
Marknadskommunikationen måste därav anpassas till den verkligheten. Om ett 
imageproblem finns är det bara reella åtgärder som kan åtgärda detta. Då behövs interna 
åtgärder för att lösa detta, för att den dåliga profilen skall förbättras. Det kan alltså inte 
lösas genom planerad kommunikation utan enbart genom en förbättring av tjänsten. Om 
företagets image är okänd, finns det ett kommunikationsproblem. Detta är ett problem 
som ofta uppkommer när företaget ger sig in på en ny marknad, eller har en verksamhet 
som innebär sporadiska kundkontakter. För ett företag som har sporadiska kundkontakter 
kan profilen förbättras när företagets kunder blivit tillräckligt förtrogna med imagen.53  

 

Att bygga ett varumärke är en process som vare sig är enkel eller enkel att förändra. Det 
krävs ett omfattande arbete med att bilda sig en uppfattning om hur platsen ses på av dels 
befolkningen och dels av potentiella kunder. Det krävs vidare att identifiera faktorer som 
den rådande imagen byggs på. Det behöver inte enbart vara sanna faktorer utan också 
felaktiga som på något sätt uppstått. Vidare måste det laboreras med varumärket så att det 
inte enbart passar en målgrupp utan tillfredsställer exempelvis både turistnäringen och 
potentiella etablerare.54 Kotler et al menar att det finns fem faktorer som bör tas i 
beaktning innan ett nytt varumärke för en stad skapas: 

 

1. Det måste vara sanningsenligt. Om varumärket bygger upp en bild som ligger 
långt ifrån sanningen blir chansen för att lyckas minimal. 

2. Det måste vara trovärdigt. Även fast en förmedlad bild är sanningsenlig kan den 
ligga för långt ifrån vad som associeras med platsen för tillfället så att den inte 
blir trovärdig. 

3. Det skall hållas enkelt. Om för många bilder förmedlas leder detta ofta till 
förvirring och bilden som skulle förmedlas försvagas av de många budskapen. 

4. Det måste vara tilltalande. Den förmedlande bilden måste berätta varför folk 
skulle vilja bo, resa, investera med mera på platsen.  

5. Det måste vara nytänkande. Varumärket får inte vara för likt andra liknande 
platsers för att kunna sticka ut ur mängden.55 

 

Kotler et al är kritiska till att många marknadsförare försöker attrahera besökare till en 
plats genom att endast göra reklam samt bygga upp ett varumärke omkring destinationen. 

                                                
53 Grönroos, (2004), Service management och marknadsföring –en CRM ansats s. 322 ff. 
54 Kotler, Haider, Rein (1993) Marketing Places – Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, 
States, and Nations, s. 37 
55 Ibid. s. 149 f. 
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De menar istället att man bör öka destinationens attraktionskraft genom att kontinuerligt 
förbättra den på olika sätt. 

 
3.4 Destinationsutveckling 
Enligt Kotler et al finns det fyra olika strategier varpå destinationer kan förbättra sin 
attraktionskraft, dessa är samhällsdesign, infrastruktur, grundläggande service och 
attraktioner:56 

 

• Samhällsdesignen kan förklaras som en destinations fysiska uppbyggnad, 
karaktär och atmosfär. Det kan bland annat vara hur de offentliga platserna är 
använda samt vilken arkitektur som präglar destinationen. 

• Infrastrukturen  innefattar nödvändiga inrättningar i samhället som framförallt 
säkerställer transporter av personer, varor och information samt vatten- och 
energiförsörjning. Infrastrukturen är en nödvändig del av samhället som 
kontinuerligt måste utvecklas och underhållas för att en destinations ekonomiska 
produktivitet skall bibehållas.  

• Grundläggande Service är destinationens offentliga service som till exempel 
polis, brandförsvar och utbildning. Trygghet och bekvämlighet är nödvändigt för 
att öka och bibehålla en destinations kvalitet och attraktionskraft.  

• Attraktioner  ökar destinationers attraktionskraft och kan bidra till att skapa eller 
förstärka destinationens image. Det finns inte en generell beskrivning på vad en 
attraktion är men ett krav är att den skall locka besökare till destinationen. 

 

Kotler et al menar att dessa punkter är centrala för att en destination skall kunna förbättra 
sin attraktionskraft men de poängterar samtidigt att människorna som bor på 
destinationen är viktiga för besökarens helhetsintryck. Besökare får ofta ett intryck av de 
bofasta invånarna på orten och det intrycket kan vara avgörande för om de kan tänka sig 
ett återbesök.57  

 

Destinationsutveckling genom planering. 
Elbe förespråkar ”destinationsutveckling genom planering”. Han menar att destinationen 
(enheten) ska analysera tänkbara förändringar och trender som kan komma att bli 
betydelsefulla i framtiden. Utifrån analyserna planeras en strategin för destinationen så att 
eventuella hot kan undvikas i framtiden och tänkbara möjligheter utnyttjas. Enligt teorin 
antas destinationen utgöras av en central administrativ enhet, till exempel en 

                                                
56 Kotler, Haider, Rein (1993) Marketing Places – Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, 
States, and Nations, s. 99 ff 
57 Ibid. s. 134 f 
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turistorganisation, som samordnar de olika aktörerna på orten. Den administrativa 
enheten ges planeringsrollen och fungerar således som företrädare för destinationen och 
dess aktörer. Däremot är det viktigt att den administrativa enheten involverar andra 
aktörer under planeringsprocessen. Analys- och planeringsarbetet kan sammanfattas 
under fyra steg: 

 

1. Målformulering: Destinationens aktörer formulerar tillsammans med 
turistorganisationen gemensamma mål och inom vilken tidsram målen skall 
uppfyllas. 

2. Analys av styrkor och svagheter: Turistorganisationen och destinationens aktörer 
analyserar vilka styrkor och svagheter destinationen har samt eventuella 
möjligheter och hot.  

3. Strategiformulering: Utifrån analysen formuleras en strategi som blir avgörande 
för på vilket sätt destinationen skall uppnå sitt gemensamma mål. Strategin brukar 
klargöra vilka målgrupper som är i fokus samt hur marknadsföringsmixen skall 
komponeras.  

4. Genomförande och uppföljning: Sista steget är att genomföra strategin men det är 
viktigt att organisationen uppmärksammar eventuella förändringar i omvärlden så 
att strategin kan anpassas efter rådande situation.58 

 

Styrkan med destinationsutveckling genom planering är framförallt dess enkelhet. 
Perspektivets svaghet är främst att planeringar inför framtiden tenderar att bli osäkra och 
problematiska eftersom oförutsedda händelser alltid kommer att påverka. Kotler el al 
menar att många destinationer reagerar istället för agerar på förändringar och då kan det 
redan vara för sent.59 En annan svaghet är att det första steget, målformuleringen, i 
praktiken är svårt att genomföra eftersom aktörerna som samarbetar ofta har olika 
intressen.60  

                                                
58 Elbe, Jörgen (2002) Utveckling av turistdestinationer genom samarbete, s. 13 f. 
59 Kotler, Haider, Rein (1993) Marketing Places – Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, 
States, and Nations, s. 98 
60 Elbe, Jörgen (2002) Utveckling av turistdestinationer genom samarbete, s. 14 f. 
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3.5 Nätverk 
För en enskild verksamhet är nätverk ett sätt att genom samarbete, avtal och allianser 
uppnå mål som inte kan uppnås på egen hand. Syftet med ett samarbete i nätverk kan 
vara olika, det kan bland annat vara ett sätt att utveckla produkter tillsammans eller att få 
tillgång till försäljningskanaler.61 Företagen utför aktiviteter och samspelar med varandra, 
det kallas att företagen integrerar. Det är denna integration som sedan kännetecknar 
nätverket62 Gummesson menar att det i ett nätverk går det att spåra en rad generella 
egenskaper, med hjälp av dessa kan man klassificera och jämföra relationerna i nätverket. 
Dessa egenskaper hjälper även till att definiera olika relationstyper.63 Dessa egenskaper 
är i oberoende ordning: 

 

• Samarbete 

• Beroende 

• Förtroende, risktagande och osäkerhet 

• Makt 

• Långsiktighet  

• Frekvens, regularitet och intensitet 

• Närhet och distans64 

 

Dessa egenskaper kan ligga till grund för utveckling av samarbeten i nätverket eller ett 
eventuellt avvecklande av samarbetet.65  

 

Samarbete 
Samarbetet är en grundläggande egenskap i affärsmässiga relationer och nätverk. Någon 
form av samarbete förekommer alltid i relationer inom nätverket. Samarbetet kan vara 
tillfälligt bundet till en specifik affär eller vara ett kontinuerligt samarbete som sträcker 
sig över en lång tidsperiod.  Hur hög graden av konkurrens är mellan aktörerna i 
relationen avgör i stor utsträckning förutsättningen för samarbetet. Ett långsiktigt 
samarbete har större förutsättningar om konkurrenssituationen mellan aktörerna i 
relationen är låg. Det finns dock inget som utesluter en hög grad av samarbete i en hårt 
konkurrensutsatt relation, detta tillstånd kan dock kräva mer av relationen i samarbetet.66 

 

                                                
61 Gustavsen, björn (1997) Nätverk som utvecklingsstrategi, SNS Förlag, Malmö, sid. 21 
62 ibid. 
63 Gummesson, Evert (1995) Från 4 p till 30 r. s. 30 ff. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. s. 31 



 23 

 

Förtroende, risktagande och osäkerhet 
Förtroende anges ofta vara själva kärnan i samarbete, att aktörerna kan lita på varandra är 
många gånger avgörande för samarbetets långsiktiga status. När man som konsument 
köper en vara eller tjänst vet man många gånger bara delvis vad man köper, köpet vilar 
då på förtroendet man känner för motparten.67 

 

Beroende och makt 
Beroende och makt står i direkt relation till varandra på liknande sätt som utbud och 
efterfrågan.68 I relationer och samarbeten är det sällsynt med vad som kallas symmetrisk 
makt. Symmetrisk makt innebär att bägge parter i samarbetet har lika stor grad av makt. 
Den mer vanliga relationen mellan parter i samarbeten är att det föreligger en 
asymmetrisk maktbalans. Det innebär att den ena parten har övertaget i relationen. Denna 
maktrelation behöver inte vara kvävande för samarbetet om det inte finns något bättre 
alternativ för den svagare parten. Makten kan även växla mellan parterna i samarbetet 
över tiden. Att utnyttja sitt maktövertag i för stor utsträckning kan vara hämmande för 
långsiktigheten. Det som dock krävs för att relationen ska bestå är en välvilja från alla 
inblandade i samarbetet.69 Den symmetriska relationen kännetecknas av att samarbetena 
baseras på förtroenden och ömsesidiga beroenden. Parterna har möjlighet att påverka 
utvecklingen i en symmetrisk relation vilket leder i många fall till en ökad produktivitet, 
innovativitet och kompetensutveckling. För att relationen ska utvecklas i denna riktning 
krävs dock att parterna investerar i den. Relationerna får dock inte ses som något 
självändamål utan de måste ständigt underhållas för att samarbetet mellan dess parter ska 
fungera och vara givande för dess intressenter.70  

 

Långsiktighet 
Långsiktigheten är en grundpelare för att samarbeten ska kunna bli effektiva för alla 
inblandade parter. Det kan dock finnas fördelar med att ibland byta ut samarbetspartners 
för att kunna se eller utveckla nya möjligheter, det som är viktigt är dock att inte 
samarbetet bryts på grund av slarv eller ointresse innan samarbetet har kunnat ge fördelar 
för parterna på långsikt, då långsiktigheten ofta leder till en intensivare och effektivare 
relation.71 Gustavsén menar att svårigheterna med att skapa ett välfungerande nätverk är 
att utveckla samlade strategier med betydande långsiktighet. Kortsiktiga samarbeten har 
låg komplexitet då dessa inte ställer några krav på samordnade visioner och mål. För att 

                                                
67 Gummesson, Evert (1995) Från 4 p till 30 r. s.31 ff. 
68 Emerson, Richard M (1962) Power-Dependence Relations. s. 33 
69 Gummesson, Evert (1995) Från 4 p till 30 r. s.32 
70 Elbe, Jörgen (2002) Utveckling av turistdestinationer genom samarbete. s. 21 
71 Gummesson, Evert (1995) Från 4 p till 30 r. s. 32 ff. 
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bygga upp en långsiktighet i samarbetet krävs att relationerna utvecklas på ett sätt att 
samarbetet kan utnyttjas intensivare och effektivare.72 

 

Frekvens 
Vissa samarbeten är mer frekventa och regelbundna än andra, även om relationen har en 
ganska låg frekvens kan förtroendet i relationen vara väldigt stark. Vissa samarbeten och 
relationer är utformade så att de dock kräver en väldigt intensiv kontakt emellan parterna 
som är inblandade i denna. Andra kan vara långsiktiga och frekventa men för den sakens 
skull inte speciellt intensiva.73 

 

Närhet och distans 
Närheten kan vara fysisk, mental och emotionell. Det kan vara en fördel för relationen 
om närheten finns om det krävs en regelbunden och intensiv kontakt. Gör man affärer i 
andra länder kan de kulturella skillnaderna göra att fast det finns fysisk närhet så är det 
ändå en stor distans mellan företagen. Dagens teknik har dock tagit bort mycket av 
behovet av fysisk närhet för att relationen ska kunna fungera.74 

 

Ytterligare en aspekt att ta i beaktning i ett nätverk är om det är uppbyggt av kluster. Ett 
kluster kännetecknas av att aktörer inom nätverket har en speciell koppling till varandra, 
nätverk inom nätverket. Om kluster finns inom ett nätverk ökar dess komplexitet då vissa 
grupper kan samlas under en röst och på så sätt kunna påverka frågor i större 
utsträckning.75  

 

Konkurrenskraften för ett företag inom ett nätverk är beroende och utvecklas av resurser 
som till stor del ligger utanför det egna företaget. Dessa resursers kvalitet är helt 
avgörande för det enskilda företaget. Den kunskap som finns hos andra företag i 
nätverket blir viktig att tillgodogöra sig för det enskilda företaget samt att man inom 
nätverket kan dra fördelar av att denna kunskap sprids.76 Att veta hur man som företag 
ska utnyttja en resurs blir således lika viktig som att finna denna. I detta sammanhang är 
det relevant att förstå vikten av informationskanalen mellan företagen. Denna bör ses som 
en investering, inte ur ett ekonomiskt perspektiv utan en investering i den tid och arbete 
som lagts ner på att bygga en stark och förtroendefull kontakt. Det är på denna bas som 

                                                
72 Gustavsen, Björn (1997) Nätverk som utvecklingsstrategi, s. 112 
73 Gummesson, Evert (1995) Från 4 p till 30 r. s. 33 
74 ibid. 
75 Elbe, Jörgen (2002) Utveckling av turistdestinationer genom samarbete, s. 27 
76 Hägg, Ingmund. Johanson, Jan (1982) Företag i nätverk. s. 30 



 25 

det fortsatta samarbetet i nätverket kommer att vila. Där kan man tala om ett värde som 
företagen noga måste vårda.77 

 

Håkansson och Snehota menar att nätverket karakteriseras av en mångfald av företag, två 
företag är inte något nätverk det är endast en affärsrelation dessa emellan. Däremot så 
existerar inte några tydliga gränser i nätverket, det är svårt att sätta en ram runt det för att 
visa vilka företag eller organisationer som ingår. Det finns heller ingen given mittpunkt, 
allt beror på vilken del av nätverket som man väljer att belysa. Affärsrelationerna är 
däremot ett specifikt drag i nätverket och dessa affärsrelationer kan orsaka 
kedjereaktioner. När en affärsrelation i nätverket förändras påverkar det andra relationer 
som sedan sprider sig och påverkar hela nätverket. Kedjereaktionen är dock inte 
automatisk eller bestämd, utan den kräver att den överförs av åtminstone en av aktörerna. 
Däremot är det svårt att hindra kedjereaktioner från att sprida sig.78 

 

En förenad process där företaget integrerar både sitt eget kunnande och dess 
samarbetspartners skapar nya vägar att skapa värde. I nätverk mellan företag kan 
kooperativa värden uppstå som en följd av att resurser och kunskaper samordnas. 
Specialisering kan även skapa ett värde inom nätverket, om flera företag finansierar ett 
specialistföretag som står för ett arbete som ligger utanför de andra företagens 
kärnverksamheter.79 

 

3.6 Värdeskapande 
Produktion och konsumtion är inte bestämda ur ett separat perspektiv utan det finns en 
ömsesidig påverkan mellan dessa båda företeelser. På samma sätt kan värdeskapande 
processer förklaras. Det måste precis som i förhållandet mellan produktion och 
konsumtion ses ur ett samverkande perspektiv, med andra ord går det inte att säga att 
värde är producerat av producenter för att sedan konsumeras av konsumenter. Det är 
samverkan mellan parter som skapar värdet.80  

 

Ett liknande tankesätt är det om ett värdeskapande nätverkssamhälle. Vad som är 
speciellt för detta tankesätt är att värdeskapande processer måste ses ur ett större 
perspektiv än vad som många gånger tidigare har gjorts, man måste vidga kretsen till fler 
intressenter än leverantörer och kunder. Hur företag tillsammans med kunder och andra, 
här med betoning på andra, kan skapa värde har i forskning inte belysts i den omfattning 
som den borde. Om detta synsätt antas kan det karaktärisera samhället som det 
                                                
77 Hägg, Ingmund. Johanson, Jan (1982) Företag i nätverk, s. 40-42 
78 Håkansson, Håkan. Snehota, Ivan (1995) Developing relationships in business networks. s. 19-20 
79 Normann, Richard & Ramirez, Rafael (1994) Designing Interactive Strategy. s. 59 f. 
80 Sweet, Patrick L (2001) Designing interactive value development. s. 151 
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värdeskapande nätverkssamhället. Det är inte hållbart för företag att i längden enbart ha 
kunden i centrum för värdeskapandet. Det har dock skett en viss förändring från detta 
enpartsperspektiv till ett tvåpartsperspektiv med dyaden kund - leverantör i centrum.81 
Denna förändring ses av Gummesson som otillräcklig. Han föreslår istället en 
flerpartsmodell ”balanced-centricity”. Detta är dock inte något nytt tankesätt men tidigare 
har teorier saknat det som idag nätverksteorin kan erbjuda. ”Balanced-centricity” 
kännetecknas av ett nätverkstänkande och bygger på långsiktiga relationer och att många 
olika intressenters önskemål och behov tillgodoses. Detta är ett dynamiskt tankesätt där 
två företeelser står i centrum för synsättet, att agera i nätverk och ha makt. Begreppet 
makt bör dock ses ur ett vidare perspektiv då makt och beroende står i relation till 
varandra. För att makt ska uppkomma så måste det finnas en beroendeställning i samma 
led, makt kan även ses som möjligheten att kunna påverka något.82 

 

Det kan uppkomma fyra olika typer av värde genom samarbeten i nätverk. Dessa beror på 
utformningen av tjänsten som erbjuds emellan parterna. Företagen kan med andra ord 
mer eller mindre styra vilket av värdena som de vill att samarbetet ska utmynna i, 
beroende på vilken typ av arbetsinsats de lägger in i samarbetet. Det finns ingen inbördes 
rangordningen mellan dessa värden utan vilket av värdena som lämpar sig bäst beror till 
stor del på vad för typ av samarbete och framförallt vad för typ av resultat man vill ska 
uppkomma genom samarbetet.83 

 

1) Värde kännetecknas av dess dynamik och skiftar med andra ord över tid och mellan 
olika miljöer och omgivningar. Värdet kan dock uppfattas olika beroende på vems 
synvinkel man ser det genom och där av kan vissa individuella skillnader uppstå av 
”samma” värdeskapande.84 

 

2) Värdeskapande sker ömsesidigt mellan två eller flera intressenter, att intresset i 
relationen mellan parterna är ömsesidigt är essentiellt för värdeskapandet.85 

 

3) Värdet är en företeelse som förekommer i episoder av användning eller service.86 

 

                                                
81 Gummesson, Evert (2007) artikel 
82 ibid. 
83 Sweet, Patrick L (2001) Designing interactive value development. s. 151 ff. 
84 Ibid. s. 169 
85 ibid. 
86 ibid. 
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4) Värdet som konstruktion har möjlighet att förändras eftersom det inte är en bestämd 
företeelse som alltid har samma form. Att begränsa det till mätbara operativa verktyg är 
inte nödvändigt för själva design av värdeskapandet.87 

 

5) Värdeskapande sker mellan kunder, mellan företag och mellan företag och kunder.88 

 

Value-extraction: Bygger på den nationalekonomiska termen ”economics of scale”, 
vilket innebär en lägre genomsnittskostnad per producerad enhet. Value-extraction är en 
logik som uppkommer när produktiviteten ökar. Ser man på fenomenet ur företagets 
synsätt skapas value-extraction när kunden på något sätt är involverad i 
skapandeprocessen. Detta ökar givetvis ansvaret på kunden men om företaget får en lägre 
kostnad tack vare deltagandet av kunden i skapandeprocessen så har value-extraction 
uppkommit. Detta synsätt har ökat i takt med att fler företag lägger ut självservicetjänster 
på Internet.89 

 

Value-added: Denna logik inom värdeskapandet återspeglar mycket av det som 
kännetecknar värde-extraktionssynsättet. Skillnaden ligger i att om en ny funktion, 
attribut eller aspekt av en produkt eller tjänst adderar värdet skall det tilläggas på 
produkten eller tjänsten. Vilket levereras i en värdeskapande kedja mellan företagen.90 

 

Value-capturing: detta synsätt handlar om att ”fånga” information om processer, 
transaktioner, kunder etc. Informationen inhämtas från bland annat databaser, 
observationer och aktiviteter. Utmaningen för företagen ligger i att separera 
informationen som de vill åt ifrån källan för att sedan omvandla informationen till 
värden.91 

 

Value-creating: Denna värdelogik införlivar att kunderna är delaktiga i producerandet av 
produkten eller tjänsten. I value-creating läggs inte hela ansvaret över på kunderna. Det 
handlar mer om ett ömsesidigt skapande där både företag och kund måste ha en aktiv roll. 
Det totala värdet som skapas är en funktion av den sammanlagda inputen som företag och 
kunder genom interaktivitet skapar med varandra. Det tillsammans med hur kunskaper 
och resurser från kunder överförs och lagras bildar den värdeskapande funktionen. Desto 
större den sammanlagda inputen är desto större blir värdet för nya och gamla kunder.92  

                                                
87 Sweet, Patrick L (2001) Designing interactive value development. s. 169 
88 ibid. 
89 Sweet, Patrick L (2001) Designing interactive value development. s.170 
90 Ibid. s. 170 ff. 
91 Ibid. s. 171 f. 
92 Ibid. s. 172 ff. 
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Var och en av dessa värden kräver ömsesidig delaktighet av två parter, commercial-
agency och customer-agency. Placerar man in dessa olika typer av värden i en modell och 
tar hänsyn till hur hög eller låg graden av delaktighet är i den värdeskapande processen 
från aktörerna utkristalliseras vilken typ av värde som skapas i ett nätverk eller i 
relationer mellan parter.93 

 
Figur 5. Value configuration logics94 

 

 

 

  

                                                
93 Sweet, Patrick L (2001) Designing interactive value development. s. 175 
94 Ibid. s. 175 
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3.6 Syntes 
 

 

 
 

Figur 6. Egen analysmodell. 

 
Teorierna kopplas samman enligt figur 6. I modellen illustrerar pilarna de kontakter som 
finns mellan de olika teorierna. Nätverket avsätter resurser till Örebrokompaniet och ger 
dem i uppdrag att öka Örebro stads attraktionskraft. För att öka Örebros attraktionskraft 
implementerar Örebrokompaniet en integrerad marknadskommunikation och 
destinationsutveckling. Den integrerade marknadskommunikationen tillsammans med 
destinationsutvecklingen bildar destinationsmarknadsföringen av Örebro stad. 
Destinationsmarknadsföringen ökar stadens attraktionskraft och skapar därmed ett värde 
för staden och dess nätverk. Lyckas Örebrokompaniet med sitt uppdrag ökar nätverkets 
incitament att investera ytterligare resurser på Örebrokompaniet. På detta sätt 
uppkommer ett slags ”kretslopp” eller en positiv spiral. Destinationsutvecklingen är en 
del av Örebrokompaniets verksamhet men det finns även andra aktörer i nätverket som 
jobbar aktivt med att utveckla destinationen, därav kopplingen mellan nätverket och 
destinationsutvecklingen. Modellen kommer att ligga till grund för analysen, i vilken 
modellens delar kommer att analyseras och kopplas samman.  
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4. Empiri 
I denna del av studiens empiriska fakta som ligger till grund för studiens kommande 

resultat och slutsatser. Materialet kommer övergripande från intervjuer som 

kompletteras med en förklaring av Örebrokompaniets nätverk.  

 

4.1 Nätverkskarta 
Nätverkskartan nedan illustrerar de delar av Örebrokompaniets nätverk som kommer att 
vara centrala i denna studie. Ägarstrukturen i Örebrokompaniet är att Örebro kommun 
äger 49 procent av bolaget och Örebro Promotion resterande 51 procent. Örebro 
Promotion är ett näringslivsnätverk som ägs av organisationens 480 stycken 
medlemsföretag. De 480 medlemsföretagen har därmed inflytande på Örebrokompaniets 
verksamhet. Den andra ägaren, Örebro kommun, representerar samhällets intressen rent 
generellt. Med det menar vi att det övriga näringslivet, som inte är medlem i Örebro 
Promotion, och invånare i Örebro saknar direkt kontakt med Örebrokompaniets nätverk. 
De har därmed ingen direkt kontakt med Örebrokompaniet utan dessa grupper kan 
därmed ses som Örebrokompaniets indirekta nätverk. Grupperna som ingår i det indirekta 
nätverket kan primärt utöva ett inflytande genom att bearbeta kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Egen nätverksfigur 
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Figur 7 visar att Örebrokompaniet endast har en enkelriktad kommunikation med de 
tilltänkta målgrupperna. Med enkelriktad kommunikation menar vi att Örebrokompaniet 
framförallt förmedlar budskap till deras målgrupper. Näringslivet och Örebro kommun 
har däremot en dubbelriktad kommunikation eftersom de har kundkontakt. I nätverket är 
det centrala att marknadsföra Örebro som destination som medför att Örebrokompaniet 
blir dess naturliga mittpunkt. Örebro Promotions och det övriga näringslivets nätverk 
består av enskilda företag och organisationer som även de har egna kontakter och 
nätverk. Företagen i nätverken har även egna relationer med de gemensamma 
målgrupperna.  

 

4.2 Örebrokompaniet – Intervju Andreas Strömberg 
Andreas Strömberg är VD på Örebrokompaniet och han berättar att tanken med 
Örebrokompaniet är att skapa en gemensam kommunikationsplattform för aktörer i 
näringslivet och för kommunens bolag och förvaltningar. Örebrokompaniet befinner sig i 
dag i uppstartsfasen där stora delar av utformningen är klara fast ännu inte introducerade. 
Avsikten är vidare att hålla samman all marknadsföring för att på bästa sätt kommunicera 
Örebro som stad på ett enhetligt sätt. Tidigare har flera aktörer i Örebro marknadsfört 
staden var för sig vilket givit en splittrad och otydlig bild för vad staden står för. De 
organisationer som har marknadsfört Örebro tidigare har bland annat varit:95 

 

• Örebro kommun  

• Örebro Promotion  

• Destination Örebro 

• Näringslivskontoret 

• Samarbetet Mötesplats Örebro 

• City Örebro 

 

Detta ledde till att Örebro kommun tillsatte en utredning med uppdrag att skapa ett nytt 
bolag för att samla all kommunikation under en gemensam röst. Bolaget som skulle 
skapas skulle vara samägt av kommunen och näringslivet i Örebro. Denna utredning 
mynnade ut i skapandet av Örebrokompaniet. Till Örebrokompaniet överfördes hela 
Destination Örebros verksamhet vilket inkluderar framförallt turistbyrån och 
biljettbokningar samt den externa marknadsföringsverksamheten av Örebro som tidigare 
bedrivits av Destination Örebro, Örebro Promotion och näringslivskontoret. Nu börjar 
arbetet med att omforma en ”turistbyrå” till att bli ett mer övergripande strategiskt bolag 
för staden Örebro. Örebrokompaniet ska arbeta med saker som är långsiktigt bra för 

                                                
95 PowerPoint-presentation av Örebrokompaniet 
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Örebro som stad, det kortsiktiga som tillexempel enskilda eller enstaka evenemang låter 
de andra ta hand om, det är inte det nya bolagets uppgift.96 

 

Örebrokompaniet har tagit fram en mission, vision och en affärsidé:97 

 

• Mission 
Människor ska se, förstå och njuta av Örebro 

• Vision 

Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad 

• Affärsidé 
Det nya marknadsföringsbolaget skall leda och samverka marknadsföringen av 
Örebro 

 

Missionen eller det officiella uppdraget som Örebrokompaniet har är alltså att människor 
ska se, förstå och njuta av Örebro. Detta är det uppdrag de har fått och hur de ska förvalta 
detta genom sin affärsidé, och på så sätt uppnå företagets vision, att bli Skandinaviens 
mest attraktiva medelstora stad. För att nå denna position blir det givetvis en 
konkurrenssituation med andra städer. Dessa är först och främst Stockholm, Uppsala, 
Västerås, Eskilstuna, Göteborg, Linköping-Norrköping som tillsammans arbetar för att 
stärka regionen runt om dessa båda städer, Jönköping, Karlstad, Malmö, Borås och 
Kalmar. Alla dessa städer har självklart uppsatta mål precis som Örebro har och det gäller 
då att bli så framgångsrik i sin marknadsföring av staden som möjligt. Andreas 
Strömberg som är VD på Örebrokompaniet betonar dock att de konkurrerar med städer i 
hela Skandinavien, det måste de göra för att kunna på sikt uppnå sin vision som är att bli 
den mest attraktiva medelstora staden i Skandinavien.98 

 

Örebrokompaniets arbete med att marknadsföra Örebro har delats upp i fyra olika 
områden som alla ska hjälpa till med att öka Örebros attraktionsvärde. Dessa fyra olika 
ben är uppdelade genom som följande. 

 

1. PR 

2. Besöka (privat, affär) 

3. Verka, arbeta, studera 

4. Bo och leva 

 
                                                
96 PowerPoint-presentation av Örebrokompaniet 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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Figur 8. Örebrokompaniets målgrupper99 

 

Örebrokompaniet är nu i antågande med att ta fram ett nytt varumärke för Örebro. 
Varumärket blir oerhört viktigt och kommer att användas konsekvent istället för Örebro 
kommuns logga. De har även utarbetat en rad varumärkeslöften för bolaget. Dessa är:100 

 

• Vi lovar att jobba för att överraska dig 

• Vi lovar att jobba för att överträffa dina förväntningar 

• Vi lovar att finnas kvar i framtiden 

• Vi lovar att göra skillnad 

 

Detta är förankrat över de politiska blockgränserna så oavsett politiskt styre så påverkas 
inte Örebrokompaniets position eller arbetsuppgifter. Detta var en förutsättning för att få 
den kontinuitet som behövs för att uppnå uppsatta mål för Örebro.101 

 

                                                
99 PowerPoint-presentation av Örebrokompaniet 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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De vill även ladda varumärket Örebro med vissa värden. De menar att varumärket Örebro 
är den gemensamma bilden av hur vi alla i Örebro samverkar, vad vi i staden säger om 
den, hur vi uppträder, vilken nytta vi skapar. Allt detta har Örebrokompaniet för avsikt att 
påverka. Målet är att skapa en tydlig och positiv bild av Örebro. Örebrokompaniet menar 
att lyckas man att skapa en tydlig och positiv bild av staden så kommer detta indirekt att 
leda till att fler företag vill etablera sig, fler människor kommer att vilja bo och leva där, 
detta leder i sin tur till att sysselsättningen höjs vilket i sin tur leder till ett ökat mervärde 
för alla som bor och lever i staden. Detta kommer att leda till att skatteintäkterna kommer 
att öka. Alla dessa ”spin-off” effekter uppkommer av att en tydlig och positiv bild 
förmedlas till människor i och utanför Örebro. Örebrokompaniet anser själva att detta 
leder till att man kan sammanfatta deras uppdrag i en enda mening.102 

 

”Örebrokompaniet AB skall primärt marknadsföra Örebro externt både nationellt och 

internationellt.”103 

 

Man kan säga att Örebrokompaniet kommer att sköta utrikespolitiken i Örebro, de 
kommer inte att gå in och ta över enskilda aktörer som är duktiga men de kommer att gå 
in och påverka om man till exempel ska bygga om alla torg eller hur busstrafiken ska 
vara dragen, så att de möjliggör för den enskilda aktören att lyckas. Vissa kommuner gör 
bara en kommunslogan men Örebro Kompaniet ska gå mycket djupare. Idag vet gemene 
man i Sverige inte så mycket om Örebro, detta behöver dock inte vara en nackdel enligt 
Strömberg, hellre att det är så än att de har en negativ bild av staden. Det är lättare att 
arbeta in en bra image från scratch. Den nya webbsidan som de arbetar med att ta fram 
kommer att vara ett viktigt redskap i marknadsföringen.104  

 

De som lyckats med det som Örebro nu ska företa sig är Åre, de slutade prata skidliftar 
och började prata om att de var världens bästa turistort för skidåkning. Det är en väsentlig 
skillnad. Detta gör att Åre nu konkurrerar med Aspen. Det vara bara ett delmål att få dit 
världsmästerskapen de visste exakt att det stora jobbet började dagen efter. Det är en 
väldigt stor skillnad att veta om det.105 ”Mindre tjo och tjim och mer långsiktighet och då 
är tjo och tjim en viktig del i det.”106 

                                                
102 PowerPoint-presentation av Örebrokompaniet 
103 Ibid. 
104 Intervju, Strömberg, Andreas, VD Örebrokompaniet 2007-12-13 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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4.3 Intervju Stina Storm  
”City Örebro arbetar för ett levande och attraktivt city, en aktiv samverkan mellan 
medlemmar och kommunen, samt för Örebro som ett intressant besöksmål.”107 Stina 
Storm är VD för City Örebro som är en centrumledningsorganisation. Organisationen har 
i dagsläget omkring 250 medlemmar som de företräder i frågor om att utveckla och 
förbättra stadskärnan i Örebro. Medlemmarna är framförallt handlare, fastighetsägare, 
banker men även andra aktörer som har ett intresse av att utveckla stadskärnan i Örebro. 
City Örebro verkar bland annat för att samordna öppettider i city, underlätta för 
nyetableringar och arrangera evenemang. De erbjuder även sina medlemmar en möjlighet 
att marknadsföra sig genom den egna tidningen ”Handelsstaden Örebro”, som kommer 
månadsvis. Förutom detta arbetar City Örebro aktivt med att utveckla stadskärnan genom 
att föra en dialog med kommunen och medlemmarna. Stina Storm menar att City Örebro 
är helt beroende av bra allianser och samarbeten för att lyckas med sin verksamhet. ”City 
Örebro äger inte torgen utan vi är tvungna att ta hjälp av andra aktörer för att uträtta 
något.”108 De har inga stora samarbetspartners utan de har många tillfälliga samarbeten 
med aktörer som passar in för enskilda projekt.

109 

 

Stina Storm medger att Örebros problem har varit att många drar åt olika håll när det 
gäller att marknadsföra staden. Hon menar att Örebro måste samordna sina resurser på ett 
bättre sätt och att alla måste dela samma visioner för att staden skall kunna konkurrera 
med närliggande städer. Stina ser även en förändring i hur handlare ser på besöksnäringen 
då de insett att besökare genererar en stor del av deras inkomst. City Örebro vill fastslå 
att de är fristående men att de gärna ser ett ökat samarbete med Örebrokompaniet så att 
resurserna kan samordnas på ett bättre sätt. Stina tror att det kommer att ta lång tid att 
jobba in Örebrokompaniet som varumärke men hon ser många fördelar om de kan lyckas 
ena alla parter. Vidare menar hon att det definitivt inte kommer att fungera om handlarna 
inte får vara med och bestämma. Örebrokompaniet måste vara ödmjuka och gå långsamt 
fram för att inte trampa några aktörer på tårna. Örebrokompaniets reklamkampanj för sitt 
eget varumärke upprörde många handlare. Hon medger att många av City Örebros 
medlemmar känner sig överkörda av Örebrokompaniet då de känner att de inte är 
delaktiga i den nya organisationen. Stina uppmanar Örebrokompaniet att vara öppna med 
sina intentioner om de vill att cityhandlarna i Örebro skall samarbeta. Hon förklarar att 
handlare är bra på att räkna, det går inte att få en handlare att gå in med en spänn utan att 
denna ser att man får tillbaka någonting, det ska vara värt minst lika mycket. Det vill säga 
att det inte är någon idé att köra några projekt om de inte ser någon budget. Men kan man 

                                                
107 http://www.cityorebro.com/ 2007-12-12 
108 Intervju, Storm, Stina, VD City Örebro, 2007-12-11 
109 Ibid. 
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visa att så här mycket lägger ni in och så här mycket får ni ut tror hon att handlarna kan 
vara villiga att stötta projektet.110  

 

Stina har på senare år sett en förändring att deras medlemmar efterfrågar en mer 
långsiktig utveckling av Örebro istället för kortsiktiga aktiviteter och evenemang. 
”Handlarna vill inte längre ha en karusell på torget som lockar besökare på kort sikt utan 
de vill att staden ska vara attraktiv eftersom den är trygg och ren.”111

  

 

Stina Storm förstår egentligen inte varför Destination Örebro upplöstes då hon upplevt att 
bolaget hade ett mycket gott anseende, både innanför och utanför länsgränsen. Hon 
spekulerar i att många förknippade Destination Örebro med Örebro Promotion och det 
uppskattades inte av till exempel handlarna. Handeln är missnöjd över att man inte fått 
någon underavdelning till Örebro Promotion som bland annat industri- och IT-branschen 
har. Stina Storm tycker att Örebrokompaniet har gjort ett misstag när de bara har Örebro 
Promotion som ägare bredvid kommunen. Det ger fel signal eftersom meningen med 
Örebrokompaniet är att alla ska vara med. 

  
4.4 Intervju Lars Ekevärn 112 
Lars Ekevärn är chef för näringslivskontoret i Örebro. Näringslivskontoret har i uppdrag 
från kommunstyrelsen att hantera frågor angående näringslivet i Örebro. Deras 
verksamhet riktar sig framför till tre huvudsakliga kundgrupper, dessa kundgrupper är 
entreprenörskap, företag i Örebro kommun och företag som vill etablera sig i kommunen. 
Näringslivskontoret arbetar aktivt med entreprenörskap genom att de uppmuntrar och 
utbildar människor som vill starta företag. De har bland annat nära samarbeten med bland 
annat Drivhuset och Startcentrum. Den andra kundgruppen, företag i kommunen, stödjer 
näringslivskontoret genom att agera som en rådgivare och underlätta företagens kontakter 
med kommunen. Näringslivskontoret ser sig själv som representanter för näringslivet och 
deras verksamhet går ut på att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Lars Ekevärn förklarar 
att näringslivskontorets roll är att vara en fristående mäklare mellan kommunen och 
kommersiella krafter. Den tredje gruppen är att locka nya företagsetableringar till Örebro. 
Företagsetableringar lockas dels genom att informera och konsultera företag som är 
intresserade av Örebro men även genom att arbeta pro-aktivt för att öka Örebros 
attraktionskraft för företag. Det pro-aktiva arbetet har på senare tid fått allt större fokus 
och Lars Ekevärn menar att det är här som Örebrokompaniet kommer in i bilden. 
Näringslivskontoret strävar efter att komma in tidigare i företagens beslutsprocess när de 
letat efter potentiella platser att etablera sig på och då är det viktigt att Örebro är 
                                                
110 Intervju, Storm, Stina, VD City Örebro, 2007-12-11 
111 Ibid. 
112 Intervju, Ekevärn Lars, chef näringslivskontoret Örebro, 2007-12-21 
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attraktivt. Lars anser att Örebro redan är en attraktiv plats, utifrån ett 
näringslivsperspektiv, men han efterlyser marknadsföring så att även omvärlden får reda 
på att Örebro är ett gynnsamt ställe att driva företag på.  

 

Lars Ekevärn framhäver Örebros fördelaktiga placering som ett starkt argument för 
företag att etablera verksamhet i Örebro. Det gynnsamma läget har medfört att Örebro 
blivit en viktig knytpunkt för logistik, i Sverige och Norden, då kortare avstånd ger lägre 
kostnader. Stadens placering är enligt Lars bara en av många faktorer som gjort Örebro 
framgångsrika. Örebro har ett stort utbud av kompetens, utbildning, samarbetspartners 
och kommunikationer som förbättrar möjligheterna för effektiv logistik. 

 

Lars Ekevärn tror att näringslivskontoret och Örebrokompaniet kommer att komplettera 
varandra bra i framtiden med att dra till sig potentiella etablerare. Örebrokompaniets 
uppdrag är i ett första steg att marknadsföra och skapa ett intresse runt Örebro. Deras 
marknadsföring är generell och riktar sig därför inte mot några speciella företag. 
Näringslivskontoret tar sedan i ett andra steg kontakt med identifierade företag och 
erbjuder dem den hjälp de behöver. Lars Ekevärn menar att näringslivskontoret är en 
viktig samtalspartner när Örebrokompaniet skall formulera innehållet i sin 
marknadsföring eftersom de är mer insatta i näringslivet än vad Örebrokompaniet är. 
”Örebrokompaniets uppgift är snarare att marknadsföra Örebro på ett bra sätt som sticker 
ut i mängden och vi måste vara med och leverera innehållet.” Näringslivskontorets har 
tidigare haft ansvaret för att attrahera potentiella etablerare till Örebro men dessa resurser 
ska nu tillfalla Örebrokompaniet istället. Lars Ekevärn tror att det är en bättre lösning 
men han hoppas att näringslivskontoret även i fortsättningen kan vara med och påverka 
hur marknadsföringen utformas.  

 

Näringslivskontoret har stora förhoppningar på Örebrokompaniet. Lars Ekevärn menar att 
dess föregångare, Destination Örebro, bara inriktade sig mot fritidsturism och täckte 
därmed inte in näringslivskontorets intresseområden. Han har framförallt efterlyst en 
större satsning på affärsturismen eftersom Örebro har bra förutsättningar för detta, han 
syftar då främst på att Örebro har Conventum Arena och en bra hotellkapacitet. Fler 
kongresser och mässor skulle innebära ett stort lyft för hela staden, inte bara för 
Conventum och hotellbranschen utan för hela näringslivet. Vidare väntar sig 
näringslivskontoret att Örebro Universitet får en större roll och kan utnyttjas ytterligare 
som en konkurrensfaktor gentemot andra städer. Universitetet lockar inte bara hit 
studenter utan tillhandahåller även en kompetens som gynnar näringslivet. Lars Ekevärn 
förväntar sig även att Örebrokompaniet levererar ett tydligare budskap än Destination 
Örebro lyckades med.  
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Enligt Lars Ekevärn är Örebros största problem att staden är relativt anonym. Människor i 
omvärlden vet inte speciellt mycket om Örebro och det blir det nya bolagets största 
utmaning att förändra. ”Vi behöver plantera positiva bilder om Örebro i huvudet på 
folk.” 113 Sedan är det också viktigt att staden lever upp till de positiva bilder som målats 
upp. Lars Ekevärn menar dock att Örebro är en underskattad stad och att de alla blir 
positivt överraskade när de kommer hit. Även Örebros invånare måste informeras och 
övertygas om att det här är en bra stad att besöka och leva i.  

 

Även om Lars Ekevärn är mycket optimistisk angående Örebrokompaniet menar han att 
det alltid finns svårigheter med samarbeten. Det finns en risk att någon eller några vägrar 
att samarbeta och det missgynnar i slutändan alla inblandade. Alla i ett samarbete kan 
inte vara överens hela tiden men det måste finnas några övergripande punkter där alla 
samtycker. Han ser även ett problem i att de flesta företag i Örebro inte är medlem i 
Örebro Promotion, som äger 51 procent av Örebrokompaniet. Av Örebros drygt 12 000 
företag är endast 500 medlem i Örebro Promotion vilket innebär Örebrokompaniet inte 
representerar majoriteten av företagen. I framtiden kan det vara positivt att värva fler 
medlemmar till Örebro Promotion eller öppna upp för ett breddat ägande i 
Örebrokompaniet. Lars Ekevärn tycker inte att företag som vill vara med i 
Örebrokompaniet ska vara tvingad att vara med i Örebro Promotion.  

 

Långsiktighet är viktigt för att lyckas och Lars Ekevärn menar att man inte får vänta sig 
resultat för snabbt. Innan Örebrokompaniet är etablerat kommer antagligen kommunen 
att få stå för merparten av finansieringen men vartefter resultaten kommer 
förhoppningsvis allt fler företag att vilja stöda bolaget.  

                                                
113 Lars Ekevärn 
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4.5 Intervju Erik B. Löfgren 114 
Erik B. Löfgren har tidigare bland annat vart chef för Örebro Promotion i nio år och han 
var den som startade Destination Örebro som kom att bli en del av Örebrokompaniet. 
Han var också den som ”låg” bakom Conventum och dess nya arena. Idag jobbar han 
som konsult inom bland annat destinationsmarknadsföring.  

 

Eric är inte helt nöjd hur upplägget av Örebrokompaniet ser ut. Han menar till exempel 
att handeln som är de största vinnarna inom turismen, vill se ”pay-off” i kassan samma 
dag. Detta kräver att upplägget borde se annorlunda ut där intressenterna för en kampanj 
finansierar just den. Detta för att kunna se vinning på de investerade pengarna på kort 
sikt. Erik tror inte på en sådan här ”kollektiv” lösning där en avgift tas ut och därmed 
medverkar det enskilda företaget i samtliga kampanjer och dylikt som genomförs. Om 
den enskilda handlaren eller hotellägaren direkt kan se att pengar tjänas på de investerade 
pengarna skapas glada och nöjda medlemmar. Men om de enskilda företagen känner att 
det inte ger något tillbaka kommer de att bli upprörd vilket kan leda till avhopp. Vidare 
tror Erik att det är en omöjlighet att få en handlare att tänka långsiktigt. Sådana saker 
måste tvingas fram genom att det är blir för dyrt att stå utanför. Genom ett medlemskap i 
Örebro promotion krävs det att som det ser ut i dagsläget att man deltar i allt. Erik säger 
vidare att Örebro har varit den staden efter storstäderna som har varit den mest 
framgångsrika gällande turism. Vilket leder till att Erik ställer sig frågande till 
omorganisationen. Vilken betyder att Destination Örebro, som hade ett positivt laddat 
varumärke byter till något nytt som kommer att ta minst fem år att skapa positivt. Erik 
säger att det är av stor vikt att bygga upp en plan och ett styre för organisationen som 
fungerar oavsett vilket politiskt styre som råder. Dock kan miljöpartiet vara bestämmande 
inom vissa sakfrågor som rör deras agenda. Om Örebrokompaniet skall arbeta med en 
plan som sträcker sig över tio år, menar Erik att det är viktigt att samtidigt vara lyhörd 
inför de trender som finns. Inte bara nationellt utan också internationellt. Vidare menar 
Erik att målen måste kontinuerligt justeras efter resans gång. Erik tycker att 
Örebrokompaniets stora uppgift bör ligga vid att skapa de ultimata förutsättningarna för 
staden att lyckas. Ett steg för att göra detta är att skapa ytterligare en ”cliffhanger” en 
turistattraktion som blir en anledning till att åka till Örebro. Det finns dock en 
problematik i detta, att alla städer resonerar lika och att det i framtiden kommer att finnas 
ett stort överskott av attraktioner i Sverige och Skandinavien. Man måste fråga säg vad 
har vi för attraktioner och hur kan vi utveckla dessa eller måste nya till? Det skulle finnas 
en finansiell fördel om kommunen ägde en större del av Örebrokompaniet. Det skulle då 
vara lättare att få loss pengar från överskottsvinster som skulle kunna hjälpa till att 
utveckla destinationen. De destinationer som klarar detta på bästa sätt kommer också vara 
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de som kommer ut som vinnare. Det måste finns incitament att åka från till exempel 
Karlstad till Örebro. 

Örebro har de nödvändiga faciliteterna i form av Conventum, Behrn Arena, den nya 
multiarenan/mässhallen och idrottshallar med mera. Det gäller bara att fylla dessa och till 
det krävs det stort kreativt tänkande. För de enskilda arrangörernas skull måste 
evenemangen byggas från grunden då de annars inte genererar några större intäkter. Det 
spelar dock ingen roll för staden och destinationen som sådan hur arrangemangen är 
uppbyggda i fråga om vilka som finansierar dem. Det blir samma utkomst med ”spin-off” 
effekter. Affärsturismen har ofantliga effekter för städer. Erik menar att det är en bransch 
med mycket gammeldags tänkande och dåliga utbildningsmöjligheter. Han säger vidare 
att det inte finns ett hotellrum att tillgå, inte ens i grannstäderna när Conventum har stora 
konferenser.  

 
4.6 Intervju Carl Palmlund Conventum 115 
Carl Palmlund är vice VD på Conventum. Conventum är en av Sveriges största 
konferensanläggningar och arbetar inom nöjen, mässor och kongress & konferens. 
Anläggningar attraherar stora mängder folk varje år och utgör den betydande delen av 
Örebros affärsturism.  

 

Carl Palmlund har en mycket positiv syn på Örebrokompaniet och dess initiativ, han 
anser att Örebro har stora möjligheter att bli en stad som står för framåtanda, driv och 
kreativitet. Han tycker att det i staden finns tillgångar av såväl mjuk som hård karaktär 
som är konkurrenskraftiga. Örebro har under många år varit frånvarande från marknaden 
och få intryck har gjorts. Det är nu positivt att man hämtar hem många olika 
verksamheter och samlar dessa inom ramarna för ett bolag. Carl tror att över tid så 
kommer Örebrokompaniet att kunna marknadsföra Örebro med stor kraft och lyckas de 
att samla det politiska och näringslivet så att de tillsammans kan jobba med samma 
målsättningar så kommer projektet att lyckas. Tydlighet, engagemang och långsiktighet 
kommer att bli viktiga hörnstenar i detta arbete. 

 

Carl säger att Conventum länge har efterfrågat att en oberoende ”Convention Bureau” 
startas och bedrivs av Örebrokompaniet. Många städer investerar i anläggningar som 
Örebro redan har och dessutom på ett centralt läge i Norden. Nu är det dags att få ut det 
budskapet att Örebro är en mötesplats för små och stora. Detta måste vi med 
gemensamma krafter sälja och marknadsföra genom att få ut budskapet om att Örebro är 
en lukrativ mötesplats. Örebrokompaniet en viktig partner till Conventum i arbetet med 
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att ta fram denna drivande pro-aktiva Convention Bureau men självklart även i mötes- 
och destinationsfrågor som gynnar Conventums verksamhet. 

 

Carl ser fördelarna med en samordnad marknadsföring, det gäller att skapa ett ramverk 
som hela tiden pumpar ut samma budskap. På så sätt skapas större resurser och det blir 
lättare att få genomslag, med större resurser kan man även arbeta mer långsiktigt och på 
så sätt nå längre. 

 

Det finns givetvis svårigheter med att samordna all marknadsföring av Örebro då det 
finns många olika viljor och agendor. Carl säger att det tyvärr finns många som bara ser 
till sitt eget bästa och inte ser helheten. Där har Örebrokompaniet ett viktigt arbete med 
den interna marknadsföringen för att formera trupperna och attackera marknaden med 
gemensam kraft. 

 

Carl vill att Örebro stad ska stå för visioner, möten, framtid, engagemang och staden där 
det är möjligt… Vidare vill han att Örebro ska bli det självklara alternativet som 
mötesplats för stora och små möten, närhet och kvalitet är viktiga ord, Örebro ska ha en 
tydlig position som den ”största” mötesplatsen utanför Stockholm och Göteborg. 

 

Han ser på Conventums samarbete med Örebrokompaniet som positivt. Det gäller att ha 
en ömsesidig respekt och en lyhördhet från bägge parter. Det är viktigt att alla aktörer 
backar upp Örebrokompaniet i uppstarten och kan se satsningen med ett långt perspektiv. 
Dock så är det viktigt att varje aktör själva styr över sina beslut. Slutligen säger han att 
han anser att ledningen för Örebrokompaniet har rätt engagemang, bakgrund och viljan 
att förändra så förutsättningarna för att lyckas är goda. 
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6. Analys 
I studiens analys avsnitt kommer den utvunna data från empirin att kopplas till de 

teoretiska utgångspunkter som tidigare presenteras. Författarna har delat in analysen i 

samma avsnitt som i teorin för att underlätta överskådligheten.     

 
6.1 Integrerad marknadskommunikation 
Genom att samla resurserna under en gemensam kraft, Örebrokompaniet, kan staden 
utvinna konkurrensfördelar gentemot andra platser. Visionen är att bli Skandinaviens 
mest attraktiva medelstora stad och för att åstadkomma detta krävs det att omvärlden har 
en likartad uppfattning om Örebro. För att uppnå visionen är det viktigt att 
Örebrokompaniet klarar att integrera marknadskommunikationen för hela staden. Den 
integrerade marknadskommunikationen ställer högre krav på kommunikatörerna eftersom 
den bild som de målar upp av Örebro ska uppfylla alla aktörers intressen. Det fungerar till 
exempel inte om Örebrokompaniet marknadsför Örebro endast som en turiststad utan de 
måste profilera staden så att den även passar för andra verksamheter.  

 

För att genomföra detta har Örebrokompaniet delat in arbetet i fyra stycken områden, 
dessa är bo & leva, PR, Besöka samt verka, arbeta och studera. Dessa målgrupper 
överensstämmer till stor del med Kotlers tänkta målgrupper för 
destinationsmarknadsföring.  

 

Tjänstemarknadsföringstriangeln nedan beskriver på ett illustrativt sätt den situation som 
Örebrokompaniet befinner sig i. Med modellen vill författarna påvisa vikten av att utöver 
externkommunikation krävs ett mer övergripande arbete inom internkommunikation. 
Örebrokompaniet ger löften till deras målgrupper i form av externmarknadsföring av 
Örebro som stad. Dessa löften möjliggörs genom Örebrokompaniets interna 
kommunikation till nätverket och stadens invånare samt en kontinuerlig utveckling av 
staden. Den nedersta sidan av triangeln illustrerar Örebros möte med kunden, det vill 
säga de intryck Örebrokompaniets målgrupper får i deras kontakt med Örebro. Det är då 
viktigt att den bild som Örebrokompaniets externa marknadsföring målar upp stämmer 
överens med verkligheten. 
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Örebrokompaniets huvudmål är att öka Örebro stads attraktionskraft. För att lyckas med 
detta krävs det att den integrerade marknadskommunikationen fungerar. Inom en 
samordnad marknadskommunikation är det grundläggande att ha en välutvecklad 
internkommunikation. För att skapa samlad och likartad bild av Örebro för potentiella 
kunder måste även stadens invånare, företagare och alla andra interaktiva marknadsförare 
ha samma och kommunicera samma bild av Örebro som Örebrokompaniet förmedlar. Det 
faller då på Örebrokompaniet att möjliggöra detta genom att ha en ständig utveckling av 
staden och ha en fungerande internkommunikation. Det är i slutändan inte 
Örebrokompaniet som har kundkontakten utan det är andra aktörer i staden vilket leder 
till att de måste leva upp till marknadsföringen och leverera innehållet. Det får därför inte 
heller finnas något gap i motgående riktning där Örebrokompaniet säger saker som andra 
inte kan leva upp till. Det är i kundmötena som ett varumärke etableras och en ”image” 
skapas. Det finns ytterliga incitament till att Örebrokompaniet bör ha en väl utvecklad 
internkommunikation. De har endast en direkt tillgång till de kommunikationskanaler 
som tenderar att ha minst trovärdighet gentemot potentiella kunder. Det är genom vad 
andra säger och gör som den största genomslagskraften kan fås. Det är då väsentligt att 
vad andra säger och gör överensstämmer med vad Örebrokompaniet vill att stadens skall 
uppfattas som.  

 

För att kunna förmedla en samlad bild av Örebro som stad är det väsentligt att det 
hanteras i en samordnad form. Detta för att inte förmedla flera motsägande signaler i 
olika typer av kommunikation. Med en central styrning av marknadskommunikationen 
kan detta undvikas. En viktig barriär är dock att överkomma de samarbetsproblem som 

Ge löften 
Vad företaget säger   
Försäljning 
Extern marknadsföring  
 

Nätverket 
Örebroare 

 
Hålla löften 

Vad andra säger och gör 
Interaktiv marknadsföring 
Marknadsförare på deltid 

Kunder 
Målgrupper 

Örebrokompaniet 

Möjliggöra löften 
Vad företaget gör 
Ständig utveckling 
Intern marknadsföring 
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kan uppkomma. Den asymmetriska maktbalansen och de olika intressena med 
kommunikationen kan missgynna nätverket som helhet. 

 

6.2 Image/identitet 
Örebrokompaniets vill att bolagets image skall innefatta följande: 

 

• Vi lovar att jobba för att överraska dig 

• Vi lovar att jobba för att överträffa dina förväntningar 

• Vi lovar att finnas kvar i framtiden 

• Vi lovar att göra skillnad 

 

Imagen har Örebrokompaniet försökt att befästa genom planerad kommunikation inom 
nätverket. Detta motsätter sig teorierna angående varumärkesuppbyggnad eftersom image 
är något som skapas när kunderna deltar i den verkliga tjänsteprocessen. Detta har lett till 
en situation där Örebrokompaniet måste vidta reella åtgärder för att etablera dessa. 
Vidare kan sägas att ett starkt etablerat varumärke skulle ligga till gagn för 
Örebrokompaniet vid eventuella intressekonflikter med kommunen, samarbetspartners 
och andra organisationer i nätverket. Vilka lätt kan uppkomma då samtliga parter har 
olika mål och intressen av Örebrokompaniets arbete.       

 

Det finns i dagsläget inget väl etablerat varumärke för Örebro. Vilket betyder att det 
existerar ett kommunikationsproblem. Det innebär också att Örebrokompaniet kan bygga 
detta från grunden utan att ta hänsyn till en redan vedertagen image. Örebrokompaniet 
vill ladda Örebros varumärke med vissa värden, som skall bli den gemensamma bilden 
för hur vi alla uppfattar Örebro. Teorierna stöder Örebrokompaniets intentioner och 
belyser vikten av ett starkt varumärke. Vid skapandet av Örebros varumärke är det 
väsentligt att dels varumärket är uppbyggt kring de fem faktorerna som Kotler nämner:  

 

1. Det måste vara sanningsenligt 

2. Det måste vara trovärdigt 

3. Det skall hållas enkelt 

4. Det måste vara tilltalande 

5. Det skall vara nytänkande 

 

Om dessa punkter efterlevs vid skapandet av varumärket, samt att en tydlig och enad bild 
av Örebro skapas, kan det leda till att företagsinvesteringar, företagsetableringar, 
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turismen och sysselsättningen öka. Det krävs dock som tidigare nämnts att staden kan 
leva upp till vad som varumärket skildrar och kommunicerar.   

 
6.3 Destinationsutveckling 
För att skapa en attraktiv stad krävs det mer än att bara etablera ett varumärke. För att 
etablera en attraktiv stad krävs det att Örebro efterlever och utvecklar samhällsdesign, 
infrastruktur, grundläggande service och attraktioner. Örebrokompaniet blir även här en 
viktig faktor för stadens framgång. Örebro har en tämligen unik samhällsuppbyggnad i 
form av att det finns vatten som rinner genom staden, gamla byggnader, en av Sveriges 
vackraste parker samt ett slott beläget i stadskärnan. Det finns många som kan dra fördel 
av till exempel en vacker stadskärna. Det finns direkta och indirekta förmånstagare av 
det, handlare drar direkta profiter av att stadskärnan är väluppbyggd medan staden som 
helhet får indirekta fördelar genom att stadens attraktionskraft ökar. Staden har redan 
idag ett väl fungerande kommunikationsnät, där närheten till stora antal människor är en 
stor potentiell framgångsfaktor. Givetvis kan utvecklingen av detta inte stanna upp utan 
måste fortlöpa i en ständigt pågående förbättring. Örebrokompaniet är i denna fråga inte 
på något sätt beslutande men har en potential att fungera som ett språkrör i form av att 
samla sina medlemmars önskemål och förslag i utvecklingen av staden och dess 
uppbyggnad. Det finns dock även här en problematik i att så få av stadens medlemmar är 
samlade under Örebrokompaniet, vilket skapar flera röster till kommunen som ansvarar 
för stadens progression. Stadens offentliga service är också den av hög kvalitet då ett av 
Sveriges universitet tillsammans universitetssjukhus finns i staden. Universitet resulterar 
inte bara i en inflyttning till staden utan står också för en hög kompetens till näringslivet. 
Örebro stad saknar starka naturliga attraktioner men har andra välutbyggda attraktioner 
för affärsturism, events, och nöjen. Attraktioner för fritidsturism kan anses som 
undermålig. För att förstärka fritidsturismattraktioner krävs stora investeringar av såväl 
kommunen som näringslivet. Då Örebrokompaniet är djupt involverade och har en stor 
inblick i turismen kan det vara av fördel om de blir delaktiga ifråga om nybyggnationer 
och utvecklingar av redan befintliga attraktioner. Genom det material som framkom i 
intervjuerna kan det ses som att endast Örebro stad innefattas i Örebrokompaniets arbete. 
Då Örebro stad saknar starka naturliga attraktioner kan staden vinna på att även integrera 
hela länet då det finns starka attraktioner i Örebros omnejd. Detta kan medföra att 
produkten Örebro blir mer konkurrenskraftig eftersom mångfalden av attraktioner ökar.  

 

För att lyckas med destinationsutvecklingen är planeringsarbetet en avgörande del. 
Genom att bilda Örebrokompaniet har staden skaffat sig en kooperativ fördel. Detta för 
att Örebrokompaniet kan verka som en central administrativ enhet för planeringsarbetet 
av destinationsutvecklingen. Den centrala enheten kan fungera som en representant för 
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staden och dess aktörer. Vidare pekar teorierna på att det är viktigt att alla aktörer 
inkluderas och är delaktiga i planeringsfasen. Återigen kan det ses som ett problem då 
Örebrokompaniet har så få medlemmar i organisationen i relation till stadens totala 
näringsliv. Vidare kan sägas att detta förstärks av att kommunen står får den större delen 
av finansieringen i inledningsfasen vilket betyder att dem har ett större inflytande i 
planeringsstadiet. Detta kan resultera i att målsättningen och strategierna som 
Örebrokompaniet sätter upp avviker från vad som staden vill och tycker i sin helhet. 
Däremot kan det bli problematiskt att på ett effektivt sätt inkludera samtliga parter 
eftersom det då blir fler röster och åsikter, vilket försvårar målformuleringen. 
Örebrokompaniet har en långsiktig plan och målformulering vilket är bra då det krävs ett 
långsiktigt tänkande för att lyckas. Det finns ändå en fördel av att vara flexibel för att 
kunna omformulera mål med mera för att kunna anpassa sig inför trender och kunna möta 
det rådande och kommande klimatet. Det kommer alltid att finnas oförutsedda faktorer i 
omvärlden som påverkar förutsättningarna, men genom att vara flexibel och ha en stark 
grund i företaget kan Örebrokompaniet agera inför händelser i stället för att vara tvingad 
att reagera på dem. Huruvida denna grund existerar i Örebrokompaniet är svårt för oss att 
avgöra i detta skede. Denna starka grund kan vara svår att skapa på kort sikt i ett nystartat 
bolag men på längre sikt, om Örebrokompaniet blir framgångsrika med sin verksamhet, 
kommer denna grund att växa fram naturligt.  

 

6.4 Nätverk 
Örebrokompaniets verksamhet skapar ett naturligt nätverk inom Örebro. Nätverket 
kännetecknas av en hög komplexitet då relationerna är många och både asymmetriska 
och symmetriska i maktförhållandet. Nätverkets komplexitet ökar ytterligare då många 
aktörer dessutom är konkurrenter sinsemellan och att kluster återfinns inom nätverket. 
Det föreligger en risk att klustren kan försvåra samarbetet eftersom aktörer kan förenas 
och få en större maktposition. Den höga komplexiteten försämrar förutsättningarna för att 
skapa ett effektivt samarbete. Meningen med Örebrokompaniet är att skapa en samlad 
marknadskommunikation och det kommer att ställa höga krav på att samarbetena inom 
nätverket fungerar friktionsfritt. Den samlade marknadskommunikationen kräver att 
nätverkets aktörer samlas under gemensamma visioner som ytterligare ökar incitamenten 
till samarbete.  

 

Örebrokompaniets affärsidé är att samla gemensamma resurser för att marknadsföra 
staden. Dessa resurser kommer som tidigare nämnts från kommunen och stadens 
näringsliv. Näringslivet som representeras av Örebro Promotion och dess medlemmar 
kan ses som Örebrokompaniets direkta nätverk tillsammans med Örebro kommun. 
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Ägandeskapet gör det komplicerat för de organisationer som inte är medlemmar i Örebro 
promotion att vara delaktiga i styrningen och utformningen av tjänsten.  

 

Örebrokompaniets indirekta nätverksaktörer som drar nytta av en gemensam 
marknadsföring, bör integreras i det direkta nätverket. De som inte har en direkt 
anknytning till nätverket blir annars såkallade ”free riders”. Vilket betyder för de som 
inte är med i direkta nätverket att de inte kan vara med att tycka och besluta om 
utformningen av tjänsten. För Örebrokompaniet betyder det att finansiärer och en bättre 
samlad bild över hur Örebro skall marknadsföras faller bort.    

 

Samarbete 
Örebrokompaniets verksamhet kräver samarbeten, avtal och allianser vilket skapar 
grunden till ett nätverk. Deras intention att integrera marknadskommunikationen kräver 
att alla berörda parter integreras. I dagsläget har Örebrokompaniet inte ett fullständigt 
samarbete med alla berörda aktörer utan en majoritet av stadens näringsliv är inte direkt 
delaktiga. Samarbetet ska mynna ut i vad Örebrokompaniets marknadsföring skall 
innehålla.  

 

Bolagets uppgift som är att utveckla en produkt i form av att marknadsföra staden, detta 
skapas genom att samla samarbetsparternas röster utåt i en gemensam 
kommunikationsplattform. 

 

Detta leder till att samarbeten med andra aktörer i nätverket förekommer och måste 
förekomma för att detta ska åstadkommas. Vissa av samarbetena blir givetvis viktigare 
och mer intensiva än andra men alla samarbeten i nätverket är viktiga för att 
Örebrokompaniets uppgift ska uppfyllas. Det finns alltid svårigheter med samarbeten 
som innefattar så många olika intressenter. Risken finns alltid att vissa av parterna vägrar 
att delta i samarbetet och detta leder till att alla inblandade i nätverket missgynnas i 
slutändan. Alla kan inte alltid vara överens om allt som innefattas i ett sådant omfattande 
samarbete men det bör och måste alltid finnas punkter där alla samtycker. Viktigt att inte 
samarbetena bryts på grund av ointresse eller samarbetssvårigheter.  

 

Långsiktighet 
Lånsiktigheten är en viktig grundpelare för att samarbeten ska kunna bli effektiva för alla 
inblandade parter. För Örebrokompaniet är långsiktigheten ett av fundamenten som 
arbetet i bolaget byggs på. Att Örebrokompaniet är förankrat över blockgränserna för att 
inte påverkas av vilka som sitter vid styret i kommunen är även det en viktig del i det 
långsiktiga arbetet. Detta för att inte nya mål eller styrningar gör att man tappar 
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kontinuerligheten. Långsiktigheten är så förankrad i Örebrokompaniets arbetssätt så att 
kortsiktiga evenemang inte är något som de överhuvudtaget arbetar med. Kortsiktiga 
evenemang gynnar oftast enskilda aktörer istället för att gynna staden som helhet och på 
långsikt. Vilket även leder till kortsiktiga spin-off effekter. Långsiktigheten störs av att 
vissa aktörer inte deltar i vissa samarbeten det är då viktigt att förstå betydelsen av hur 
långsiktigheten påverkar effektiviteten av destinationsmarknadsföringen. Det är viktigt 
att nätverkets aktörer inser betydelsen av långsiktighetens påverkan. Långsiktigheten 
leder till ett intensivt och effektivt samarbete på grund av att de inblandade lär sig att 
utnyttja relationerna, som är till gagn för alla inblandade.  

 

Örebrokompaniets långsiktighet störs av att inte alla inkluderas i samarbetet från början. 
Detta leder till att den samlade rösten inte har förankrats i alla intressegrupper och 
aktörer. 

 

Förtroende 
Förtroendet i det indirekta nätverket är i många fall lågt, mycket på grund av en osäkerhet 
som uppstått då aktörerna inte fått tillgång till fullständig information. Vilket kan vara 
hämmande för förtroendet. Vilket i sin tur leder till att potentiella medlemmar väljer att 
stå utanför samarbetet i upptaktsfasen. Det är viktigt att hela tiden vara öppen med sina 
intentioner för att skapa och höja förtroendet. 

 

Beroende och makt 
Beroendet i nätverket går att sätta i direkt relation till hur maktförhållandena ser ut. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att maktförhållande i ett samarbete kan variera över 
tidsperioder så även i det direkta nätverket runt Örebrokompaniet. I Örebrokompaniets 
fall så är man både i en beroendeställning och också en maktställning till kommunen och 
näringslivet. Beroendeställning i det avseendet att den största delen av dess budget än så 
länge kommer ifrån kommunen, makten i den bemärkelse att kommunen är beroende av 
att Örebrokompaniet gör ett bra arbete i det sammanhang som det innebär att höja 
Örebros attraktionskraft. Beroendesituationen kan i framtiden komma att förändras om 
maktsituationen ändras. Maktsituationen kan komma att ändras om kommunen minskar 
resurserna till Örebrokompaniet. Då hamnar Örebrokompaniet i beroende av att 
näringslivet investerar i bolaget så att verksamheten kan fortlöpa.   

 
Till de flesta parter i nätverket kan man se att Örebrokompaniet har ett asymmetrisk 
maktförhållande, möjligtvis med undantag till kommunen där relationen tenderar att 
sträva mer åt ett symmetriskt maktförhållande. Hälften av styrelsemedlemmarna i 
Örebrokompaniet är politiker eller tjänstemän från kommunen vilket tydliggör den 
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bilden. Det uppdrag som Örebrokompaniet har fått av bland annat kommunen gör dock 
att de står på egna ben och är mer eller mindre självbestämmande. Örebrokompaniets 
maktställning är asymmetrisk i den bemärkelsen att det är de som har den dominerande 
ställningen i förhållande till de andra nätverksaktörerna. Detta får till följd att de till 
exempel kan driva igenom egna idéer utan att idéerna har förankring i en majoritet av 
nätverket. Detta är ett scenario som bör undvikas i största utsträckning. Detta då det kan 
vara hämmande för långsiktigheten i relationerna till de andra nätverksaktörerna att i för 
hög grad utnyttja denna maktposition. Det kan vidare sägas att om Örebrokompaniet har 
ett gott anseende och högt förtroende blir det enklare implementera de egna idéerna utan 
större komplikationer. Det blir då väsentligt att relationerna vårdas för att på så sätt bli 
givande för Örebro som destination.   

 

Frekvens 
Det finns fördelar med en hög frekvens i den inledande fasen av samarbetet. Frekvensen 
kan gradvis avta då bolaget arbetar långsiktigt med olika projekt. Detta eftersom 
aktörerna blir förtrogna med varandra och att effektiviteten ökar i och med detta. Dock 
skiftar intensiteten i samarbetena över olika tidsperioder beroende på vilket projekt eller 
evenemang som är aktuellt vid den givna tidpunkten. Strävar alla parter efter ett nära 
samarbete leder det allt som oftast till att frekvensen blir hög. Vilket kan hindra 
Örebrokompaniets arbete i form av komplexitet och tidsåtgång.   

 

Närhet 
I Örebrokompaniets position kan närheten ses vara av mindre betydelse då de flesta 
kontakter inte kräver en fysisk närvaro. Den kan dock ha en betydelse under bolagets 
uppbyggnadsfas då den fysiska kontakten med samarbetspartners i nätverket etableras. 
Det är då av vikt när man ska förankra samarbetena och skapa den strategiska 
målsättningen för staden. Detta gör att man blir personlig på ett annat sätt än när kontakt 
endast sker på elektroniskt väg. Vilket kan stärka bolagets förtroende och gemenskap. 
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6.5 Värdeskapande 
För att kunna analysera den värdeskapande processen måste först de värden som 
eftersträvas definieras. I det aktuella fallet kan det primära värdet som eftersträvas 
definieras av att öka stadens attraktionskraft. En ökad attraktionskraft främjar alla delar 
av samarbetet. Utöver de primära värdena skapar samarbetet sekundära värden som inte 
alltid gynnar alla i nätverket. De sekundära värdena kan skapas genom projekt och events 
som har en långsiktig förankring men samtidigt ger ett mervärde till vissa aktörer på kort 
sikt. Även om visionen för Örebrokompaniet är att öka attraktionskraften på lång sikt 
uppstår dessa kortsiktiga värden. Ett problem med detta är att en viss avundsjuka kan 
uppstå i nätverket om vissa aktörer premieras mer än andra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Egen illustrativ figur 

 

Modellen ovan illustrerar hur en aktivitet kan skapa mervärde som gynnar olika aktörer 
samtidigt som det ökar attraktionskraften för Örebro. En återkommande attraktion, som 
till exempel ett musikevenemang på torget, kan vara en aktivitet som skapar ett högt 
mervärde åt stadens handlare och samtidigt ökar attraktionskraften för Örebro stad. 
Örebrokompaniet måste här påvisa att detta är något tillfälligt som nästa gång vid nästa 
evenemang kommer att premiera någon annan. Och att avundsjukan inte kan komma i 
vägen för det övergripliga målet med att öka stadens attraktionskraft.    
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Ett exempel kan vara en marknad där stånd blockerar vissa butiker och på så sätt 
påverkar deras försäljning negativt. Marknaden betyder att många människor besöker 
staden och upplever den som positiv, vilket ökar stadens attraktionskraft. Detta scenario 
kan då prickas in i modellen som något som skapar ett negativt mervärde för en enskild 
aktör men främjar Örebros attraktionskraft. Viktigt blir då för Örebrokompaniet att 
förklara detta för den enskilda aktören och påvisa att detta evenemang är något som 
kommer att gynna aktören på sikt.  

 

De olika värdelogikerna som studien har presenterat, passar in på olika typer av 
samarbeten och relationer. Då value-creating är den typ av värdelogik som innefattar att 
flera aktörer går samman för att på ett interaktivt sätt, tillsammans med ett centralt 
företag, skapa ett värde. Detta blir det den värdelogik som Örebrokompaniet bör 
eftersträva. Värdelogiken säger att det centrala för hur väl värdet utvecklas är i hur hög 
grad medlemmarnas kunskaper och resurser förmedlas och tas emot av Örebrokompaniet. 
Den kräver vidare att deltagandet i värdeskapandet är ömsesidigt högt. Desto större den 
sammanlagda inputen är i nätverket desto större värde utvecklas. Vilket menas att desto 
fler antal medlemmar Örebrokompaniet har desto större möjligheter finns för ett högt 
värdeskapande. Det blir dock viktigt på vilket sätt kunskaperna kan tillgodogöras inom 
bolaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örebrokompaniet bör enligt teorierna ha högt deltagande från nätverkets aktörer vid 
utformning av marknadsföringen eftersom de samlade resurserna finns utanför bolaget 
och att den grundläggande kompetensen ligger inom bolaget. Detta utesluter de två 
logikerna value-capturing och value-extracting. Value-adding uppstår då kunden eller 
kunderna inte deltar aktivt i tjänsteutformningen utan kan till exempel bara vara fråga om 
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finansiering av marknadsföringen. Detta är något som Örebrokompaniet bör undvika, det 
kan dock lösa problemet med att försöka samla alla röster och att de kan fritt utforma 
marknadsföringen enligt eget tycke. Men i detta fall skulle det resultera i att 
utformningen av marknadsföringen enbart skulle bli representativ för Örebrokompaniet. 
Värdet skulle i detta fall till stor del gå förlorad om Örebrokompaniet inte skulle ta del av 
de kunskaper och resurser som deras medlemmar besitter. Vidare kan sägas att det kan 
utvecklas ett högre värde om medlemsantalet ökar och nya medlemmar tillkommer då 
detta innebär att en större input skapas.  
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7. Resultat och Slutsatser 
I denna del av uppsatsen kommer studiens resultat och slutsatser presenteras därefter 

följer en avslutande diskussion samt förslag på vidare forskning. Den avslutande 

diskussionen kommer att innefatta författarnas egna reflektioner.  

 

7.1 Resultat  
Studien pekar på att Örebro genom att samordna marknadsföringen förhoppningsvis kan 
vinna stora konkurrensfördelar i förhållande till andra platser. Detta genom de 
synergieffekter som uppstår genom nätverkets samarbete. Örebrokompaniet har en plan 
för att utveckla ett starkt varumärke för Örebro innefattande en värdeladdad och positiv 
bild av staden. För att uppnå Örebrokompaniets vision krävs det att omvärldens bild av 
Örebro överensstämmer med den som Örebrokompaniet förmedlar. Det är viktigt 
eftersom det är vid den direkta kundkontakten som ett varumärke omvandlas till stadens 
image. För att kunna förmedla en samlad bild som staden står bakom krävs att de olika 
intressegrupperna integreras i utformningen av identiteten och produkten Örebro. För att 
kunna integrera de olika grupperna krävs en väl utvecklad internkommunikation och att 
grupperna innefattar större delar av stadens näringsliv. Den interna kommunikationen är 
betydelsefull utöver det redan nämnda då Örebrokompaniet enbart har direkt tillgång till 
de minst trovärdiga kanalerna (planerade budskap och produktbudskap) för den externa 
kommunikationen till stadens målgrupper.  

 

Utöver att etablera ett starkt varumärke krävs en fortlöpande destinationsutveckling, för 
att öka stadens attraktionskraft. Örebro har en väl utvecklad destination i fråga om 
samhällsdesign, infrastruktur, grundläggande service och attraktioner. Viktigt är att 
utveckling av dessa inte stannar upp utan att kontinuerlig utveckling finns. Vid 
planeringsfasen av uppbyggnaden och vidareutvecklingen av destination är det av vikt att 
samtliga parter finns representerade. Detta för att destinationen skall företrädas av vad 
dess aktörer önskar och anser.    

 

Då nätverket som bildas runt Örebrokompaniet präglas av en hög komplexitet blir det 
viktigt att under gemensamma former bilda ömsesidiga visioner. Detta skulle skapa 
incitament för vidare samarbete. Det går att urskilja två olika typer av nätverk, ett direkt 
och ett indirekt. Det direkta representeras av aktörer som samarbetar med 
Örebrokompaniet, vilka är kommunen samt medlemmar till Örebro Promotion. Det 
indirekta nätverket består av aktörer och potentiella medlemmar som inte är delaktiga i 
samarbetet men som har vinning av att öka Örebros attraktionskraft. 
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Framgångsrika samarbeten i nätverk präglas av ett högt förtroende och långsiktighet. Det 
är av vikt för Örebrokompaniet att vara öppna med sina avsikter och handlingar för att 
kunna bygga ett långsiktigt förtroende. I samarbeten föreligger en risk att aktörer låter 
enskilda intressen styra över gemensamma mål. Samtliga aktörer behöver inte vara 
överens i alla sakfrågor dock måste de övergripande målen och visionerna vara 
förankrade i gemensamt tyckande. Det blir essentiellt att i upptaktsfasen att etablera ett 
förtroende med en hög frekvens i samarbetet. Det är viktigt att inte samarbetena bryts på 
grund av ointresse eller samarbetssvårigheter. Att Örebrokompaniet är förankrat över de 
politiska blockgränserna gynnar det långsiktiga arbetet då det genererar en kontinuitet i 
Örebrokompaniets arbete.  

 

Värdeskapandet i nätverket bildas genom att Örebrokompaniet sammanfogar olika 
resurser som på egen hand inte kunnat skapa värde, där Örebrokompaniet fungerar som 
en paraplyorganisation. Det primära värdet som eftersträvas inom nätverket blir att öka 
stadens attraktionskraft. Det uppstår också sekundära värden för enskilda aktörer då olika 
aktiviteter främjar deras intressen. Detta får ej bli övergripande det centrala målet att öka 
stadens attraktionskraft. Den centrala värdelogiken som av Örebrokompaniet bör 
eftersträvas innebär ett högt deltagande från både bolaget och nätverket. Där avgörande 
för vilket värde som kan produceras blir hur väl nätverkets olika resurser kan förmedlas 
och tas emot av Örebrokompaniet. Desto större input som nätverkets medlemmar kan 
bidra med desto större värde bildas.  

 

7.2 Slutsatser 
En av studiens främsta slutsatser är att Örebrokompaniets framgångar till stor del 
kommer att avgöras på hur befintliga och potentiella samarbeten utvecklas. I studien har 
författarna diskuterat omkring Örebrokompaniets direkta och indirekta nätverk.  

 

Det finns en möjlighet att genom integration av fler aktörer i det direkta nätverket så 
skulle den identitet och samlade bild som skall förmedlas bli mer rättvisande. Vilket 
vidare skulle betyda att fler skulle kunna sluta upp bakom den förmedlade bilden. Om 
fler aktörer var integrerade skulle det också innebära att det skapades en direktkanal för 
att kunna nå stora delar av staden med intern marknadsföring och kommunikation. Vidare 
kan sägas att Örebrokompaniet skulle få större resurser till bolaget, inte bara finansiella 
utan även i form av kunskap. Då Örebrokompaniet har en enkelriktad kommunikation till 
deras målgrupper, blir internkommunikationen och antalet medlemmar väsentlig då 
bolaget annars inte har tillgång till feedback från kunderna. 
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Ifråga om destinationens utveckling finns en möjlighet om Örebrokompaniet skulle 
fungera som språkrör mellan sina medlemmar och kommunen, vilket skulle främja 
utformningen av destinationsutvecklingen. Detta då marknadsföringen och 
destinationsutvecklingen kan ses stå i symbios för stadens attraktionskraft. Med fler 
aktörer innebär det att fler barriärer och möjligheter skulle kunna identifieras och 
uppdagas med ett gemensamt och naturligt språkrör.     

 

Författarna anser att Örebrokompaniet har en barriär i form av att aktörer i Örebro inte 
kan vara direkt anslutna till bolaget utan måste vara medlemmar i Örebro Promotion. 
Detta då Örebro Promotion förefaller ha en dålig image samtidigt som komplexiteten kan 
tänkas avta. Ett förslag kan vara att skapa undergrupper och dela in företagen i 
branschtillhörighet. Detta kan förenkla beslutsprocessen samtidigt som alla delar av 
nätverket får komma till tals och bli delaktiga i utformningen av bolagets arbete.  

 

Örebrokompaniet har en långsiktigt plan för arbetet med mål förankrade över politiska 
blockgränser. Det är av yttersta vikt för arbetet då det är viktigt att ha starka 
fundamentala mål förankrat i bolaget som kan vara till gagn i en föränderlig omvärld. Det 
blir viktigt att ständigt vara uppdaterad om dess omvärld för att kunna agera på eventuella 
förändringar.  

 

En barriär för Örebrokompaniets arbete är att förhållandevis liten del är delaktiga i 
utformningen av marknadsföringen. I fall fler varit delaktiga i uppstarten kunde det ha 
lett till att ett förtroendekapital för Örebrokompaniet byggts upp. Detta förtroendekapital 
skapar en grund för långsiktighet då en saknad av förtroende kan tvinga bolaget att arbeta 
med kortsiktiga projekt. Då kortsiktiga projekt inte är något som Örebrokompaniet bör 
eller planerar att arbeta med eftersom dessa inte är lika utvecklande för Örebro och dess 
attraktionskraft. En annan aspekt är att kortsiktiga projekt kan tendera att gynna enskilda 
aktörer och skapa en obalans i nätverket vilket kan ytterliggare resultera i ett sänkt 
förtroende för Örebrokompaniet.  

 

7.3 Diskussion 
Örebrokompaniet uppger att Örebro inte har någon vedertagen image, detta är emellertid 
inte helt säkert då flera tidigare grupper har kommunicerat fragmenterade bilder av 
Örebro. Det betyder att det föreligger en risk för överströmningseffekter från tidigare 
kommunikation.  
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För att kunna tillfredställa de kundgrupper som kommer till staden krävs att de får 
tillfredställande information om vad som händer på plats. Det kan vara TV-sändningar, 
tryckta informationsfolder, SMS-prenumerationer, RSS-sändningar och webbsida.  

 

Örebrokompaniets uppstart innebär att Örebro stad nu kan få en samlad marknadsföring. 
Nästa steg i utvecklingen skulle kunna vara att integrera hela länet. Detta skulle 
ytterligare diversifiera produkten Örebro med dess omnejd. En Diversifiering skulle 
innebära att fler dimensioner kan inkluderas, bland annat med naturliga attraktioner. 
Detta kan i sin tur generera en breddning av potentiella kundgrupper. Integrationen skulle 
betyda att Örebro mer kan ses som en helhet där attraktionskraften ökar.    

 

7.4 Förslag på vidare forskning 
Författarna tycker att ett intressant förslag till vidare forskning är att jämföra olika 
destinationers marknadsföring för att på så sätt skaffa sig generaliserbart material. Detta 
är framförallt intressant att applicera på hur samarbeten och ägarstrukturer är 
organiserade. När denna uppsats författades var Örebrokompaniet i en uppbyggnadsfas 
och i framtida studier kan det vara intressant att se vilka resultat som bolaget uppnått. 
Framförallt hur bolaget lyckas integrera resterande delar av länet i sitt arbete för att 
utveckla Örebro stad och regionen runt omkring då dessa kan skapa synergieffekter av 
varandra. Detta eftersom vi tror att nästa steg i utvecklingen blir att innefatta hela länet i 
marknadsföringen.  
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Bilaga – Intervjumall 
 

Berätta lite om dig själv, din position och din relation till Örebrokompaniet? 

 

Hur tycker ni Destination Örebro och marknadsföringen av staden fungerat tidigare? 

- Fördelar? 

- Nackdelar? 

 

Vad har ni för uppfattning av Örebrokompaniet? 

 

Vad förväntar ni er av Örebrokompaniet? 

 

Vad tror du Örebro som stad kan få ut av Örebrokompaniet? Spin-off effekter m.m. 

 

Vilken roll önskar ni er i Örebrokompaniet? 

 

Vad finner ni för fördelar med en samordnad marknadsföring? 

 

Vilka svårigheter och barriärer tror ni kan uppstå med en samordnad marknadsföring? 

 

Vad vill ni att Örebro som stad ska stå för? 

 

På vilket sätt vill ni utveckla destinationen Örebro? 

 

Vad anser ni om Örebrokompaniets samarbete i fråga om: 

 

• Beroende förhållande 

• Förtroende, risktagande och osäkerhet 

• Makt 

• Långsiktighet 

• Innehållet i relationen 

• Personliga och sociala egenskaper 

 


