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Abstract 

It is difficult to create a consistent image of a destination or a city, and therefore it is difficult to 

create a destination brand. The destination image, that is how people look at the destination and 

perceive it, can affect the brand's success, and vice versa. How does a destination brand affect a 

destination's image, and vice versa? It is our research question in this paper. The purpose is to 

increase the understanding of how a destination's image and brand are related and influence each 

other. Studies of this problem are somewhat limited, and around the place brands in general there 

are very few studies in Sweden. 

We did at first deep theoretical studies to accumulate a good basis for the theoretical framework, 

as it was a bit unknown to us. Then, to collect the empirical material we conducted a case study 

on the town of Varberg. We got to take advantage of company documents about the city's 

trademark, in order to gain a deeper understanding of the brand. We then conducted a range of 

qualitative interviews with respondents with different connections to Varberg, as well as 

residents, visitors or entrepreneurs. We compiled the collected empirical data in a clear structure 

around the idea of the destination's image and brand from every respondent. The analysis was 

then made with a similar structure in which we tried to see different kinds of relationships and 

differences, and make various comparisons. We made the analysis using our theoretical 

framework. 

In our conclusions we came up with several interesting relationships and differences between the 

image and brand of a destination. The overall conclusion was that both the image and brand 

reinforce each other. If the trademark has unique and specific associations attached to it which is 

easy for people to embrace and recognize, then people's existing image of the destination 

reinforce the brand. The image is influenced by the brand in a similar way. The brand can 

strengthen an already existing image, and then the image strengthens the brand even further. A 

clear relationship is formed in which the two reinforce each other as long as the image is positive 

and the brand has the “right” associations. It may also have the opposite effect. If the image is 

negative, it can form a vicious circle where the negative image can weaken the brand, which in its 

turn weakens the image further. This paper is written in Swedish. 

Keywords: Destination brand, destination image, city branding, place branding, Varberg, case 

studie. 



 

III 

Sammanfattning 

Det är svårt att skapa en enhetlig bild av en destination eller stad, och därför är det svårt att skapa 

ett destinationsvarumärke. Destinationens image, alltså hur folk ser på destinationen och 

uppfattar den, kan påverka varumärkets framgång, och även tvärtom. Hur påverkar en 

destinations varumärke destinationens image, och vice versa? Det är vår forskningsfråga i den här 

uppsatsen. Syftet är att öka förståelsen för hur en destinations image och varumärke hänger ihop 

och påverkar varandra. Studier kring den här problematiken är något begränsade, och kring 

platsvarumärken överlag finns det väldigt få studier inom Sverige.  

Vi gjorde till en början djupa teoretiska studier för att samla på oss ett bra underlag för den 

teoretiska referensramen, eftersom ämnet var något obekant för oss. För att sedan samla in vårt 

empiriska material så genomförde vi en fallstudie på staden Varberg. Vi fick ta del av 

företagsdokument kring stadens varumärke för att få en djupare förståelse kring det varumärket. 

Vi genomförde sedan en rad olika kvalitativa intervjuer med respondenter med olika kopplingar 

till Varberg, dels som invånare, besökare eller företagare. Vi sammanställde den insamlade 

empirin i en klar struktur kring uppfattning av destinationens image samt varumärke från varje 

respondent. Analysen gjordes sedan med en liknande struktur där vi försökte se olika samband 

och skillnader, samt kunna göra diverse jämförelser. Vi gjorde analysen med hjälp av vår 

teoretiska referensram. 

I våra slutsatser kom vi fram till flera intressanta samband och skillnader mellan image och 

varumärke för en destination. Det övergripande var dock att både image och varumärke stärker 

varandra. Om varumärket har unika och konkreta associationer knutna till sig som är lätta för folk 

att ta till sig och känna igen, så stärker folks befintliga bild av destinationen (imagen) varumärket. 

Imagen påverkas av varumärket på ett liknandet sätt. Varumärket kan stärka en redan befintlig 

image, och på så vis stärker sedan imagen varumärket ytterligare. Det bildas ett tydligt samband 

där de båda stärker varandra så länge imagen är positiv och varumärket har ”rätt” associationer. 

Det kan också få motsatt effekt. Om imagen är negativ kan det bildas en ond cirkel då den 

negativa imagen kan försvaga varumärket, som i sin tur försvagar imagen ytterligare.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Destinationsvarumärke, image av destinationer, stadsvarumärke, platsvarumärke, 

Varberg, fallstudie, varumärke.
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1 Introduktion 

I kapitel 1 så har vi först en bakgrundsbeskrivning som introducerar ämnet och bakgrundsfakta 

som gör det intressant. Efter det kommer en problemdiskussion där en fördjupning redogörs 

inom ämnet och den problematiken vi har funnit. Sist i detta kapitel har vi formulerat en 

forskningsfråga, syftet med uppsatsen, samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Det finns en rad olika begrepp som handlar om varumärken för platser, såsom ”Place branding”, 

”City branding”, ”Destination branding” och ”Nation branding”. Place branding är ett begrepp 

som innefattar de andra begreppen, och menas med hur platser arbetar med varumärken 

(Lucarelli & Berg, 2011). City branding är just för städer, Nation branding för nationer och 

länder, och Destination branding för destinationer av olika slag, ofta turistdestinationer. 

Vad vi har sett övergripande i litteraturen kring ämnet är att många författare och forskare 

diskuterar huruvida place branding och city branding kan liknas med klassisk corporate branding 

eller inte och hur applicerbara teorierna kring corporate branding är för place branding. Något 

annat vi har märkt är att det finns relativt lite skrivit om ämnet i Sverige, men i USA och speciellt 

i England finns det betydligt mer forskning och litteratur inom place branding, city branding och 

destination branding. Detta kan vi tydligt se i Lucarellis och Bergs (2011) artikel som just handlar 

om tidigare forskning gjord på området. 

”Platsvarumärken skapas varken i stadshusen eller på konsultbyråerna. De skapas i huvudena på 

folk” skriver Falkheimer i DIK (2008, 13 mars). Han skriver också om att det bästa är att börja 

med att utgå från vad folk redan tycker när man bygger varumärken för städer, och att städer inte 

borde försöka skapa en enda enhetlig bild av staden.  

Men tanken på att en stad kan kontrollera sitt varumärke är både 

obehaglig och omöjlig. Obehaglig därför att det inte kan anses vara 

särskilt demokratiskt att försöka få alla att tycka samma sak (en plats, en 

ledare, ett folk, typ). Omöjlig därför att städer liksom andra platser 

relaterar till så många olika intressenter som knappast kan fås att tycka 

samma sak. (Falkheimer, DIK, 2008 13 mars). 

Hanna Dunér tar i en artikel i Svenska Dagbladet upp problemet med att en stads varumärke inte 

speglas korrekt av dess turister (Svenska Dagbladet, 2011, 22 november). Istället för att faktiskt 

vara ärliga så ”sminkar man över” stadens brister genom att använda sig av stark marknadsföring. 

Detta är något som i slutändan slutar illa då sanningen ändå alltid kommer fram, och detta är 

mycket på grund av de sociala medier som finns nu. 

År 2010 så spenderade utländska besökare drygt 87 miljarder kronor i Sverige på allt ifrån 

varuhandel till boende samtidigt som svenska affärs- och fritidsresenärer gjorde av med 167 

miljarder i Sverige (Tillväxtverket, 2011). Från år 2009 till 2010 ökade turismens totala 

omsättning i Sverige med 3,2 procent, nästan 255 miljarder kronor, och från 2000 till 2010 har 

den ökat med 69,6 procent. Vi kan därför säga att det går väldigt bra för svensk turism just nu, 
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vilket gör att konkurrensen om både turister, invånare och företagare är hög för svenska städer 

och destinationer.  

Staden som varumärke handlar om vad staden erbjuder sina besökare, invånare och företag, och 

det är komplext eftersom städer har en del förutsättningar som är svåra att ändra på
1
. Dessa 

förutsättningar är sådant som geografiskt läge, klimat och natur. Varumärket handlar om att 

erbjuda något för någon annan, och inte om att påstå saker om sig själv.  

1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning inom city branding har till störst del varit fallstudier som gjorts med 

kvalitativa metoder (Lucarelli & Berg, 2011). Enligt Hankinson (2004) har litteraturen inom 

platsmarknadsföring länge haft fokus på varumärken som perceptuella enheter eller images, 

vilken han menar begränsar utvecklingen av platsvarumärken och destinationsvarumärken. 

Hankinson (2004) menar att platsvarumärken istället kan ses som en relation mellan konsumenter 

och andra intressenter, som snarare fokuserar på beteenden istället för kommunikation, och 

verklighet snarare än image. Kavaratzis (2005) skriver att platsvarumärken är mycket svårare att 

kontrollera än produkters och företags varumärken, men att det ändå finns en del likheter mellan 

dem som för dem samman och kan ge oss mer förståelse kring place branding. 

När vi vidare pratar om image för en destination och stad så menar vi den bild som människor har 

av destinationen, och det kan dels vara den image som destinationen sänder ut, och dels den som 

andra människor har av staden (Tasci & Kozak, 2006). När det gäller varumärke för en 

destination eller stad så menar vi det varumärket som de som arbetar med att marknadsföra 

destinationen har skapat, arbetar med och använder i marknadsföringen av destinationen. Vi har 

sett att skillnaderna och likheterna mellan en destinations image och varumärke är en svår men 

viktig fråga för de som marknadsför destinationer. Avgör destinationens image hur varumärket 

uppfattas, eller avgör varumärket destinationens image?  

Det går som sagt väldigt bra för svensk turism nu, och många städer och destinationer 

konkurrerar om både turister, företagare och nya invånare. Med detta i åtanke så gäller det att 

verkligen sticka ut ur mängden. Det krävs då att man har en väl genomarbetad strategi för hur 

man som destination väljer att jobba med sitt varumärke, där de lyfter fram destinationens bästa 

och unika sidor. Samtidigt som de får tänka på att de ger löften genom varumärket som de måste 

hålla. Dessutom är destinationens image något att beakta för att lyckas marknadsföra sig. 

Eftersom en destination kan förknippas med många olika saker och skapa flera olika 

associationer hos människor, så är det svårt att skapa ett varumärke som ska lyckas kommunicera 

en enhetlig bild av destinationen. Tasci och Kozak (2006) har kommit fram till att image och 

varumärke för destinationer är två begrepp som är nära relaterade till varandra, men med något 

otydliga linjer mellan varandra. Imagen bidrar till utformningen av varumärket, och är även 

viktig för varumärkets framgång (Tasci & Kozak, 2006). Även om en destination har ett väl 

                                                 

1
 http://saidac.com/index.php/city-branding-naer-staden-aer-ett-varumaerke.html [2012-05-02] 

http://saidac.com/index.php/city-branding-naer-staden-aer-ett-varumaerke.html
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genomarbetat varumärke, så krävs det att destinationen har en liknande och positiv image. Ett 

varumärke påverkar imagen, och imagen påverkar hur varumärket uppfattas. Såhär är det både 

för kommersiella produkter och för destinationer. Det stora problemet med just destinationer är 

som sagt att de ofta associeras med många olika saker, och därför kan det vara svårt att 

kommunicera ett enhetligt varumärke med positiva värden som inte ska bli allt för spretigt. Qu et 

al (2011) menar att en produkt ofta är ett fysiskt erbjudande som lätt går att modifiera, fast en 

plats har både påtagliga och icke påtagliga attribut och karaktäristiska, och det är oundvikligt att 

generalisera varumärkesidentiteten för en destination. De förklarar vidare att 

varumärkesidentiteten förklarar förväntningarna som de som sänder ut varumärket har kring hur 

den valda målgruppen borde uppfatta varumärket. De säger också att det är mycket viktigt att 

definiera målgruppen eftersom vissa aspekter av en destination kan vara positiva för ett segment, 

men negativa för ett annat segment. Utifrån detta förstår vi att varumärke och image för 

destinationer hänger ihop, och det krävs en ökad förståelse för sambandet och den påverkan 

image och varumärke har på varandra för att lyckas kommunicera ett framgångsrikt varumärke 

för en destination.  

Vissa forskare tycker att varumärket kommer först för en destination, samtidigt som andra säger 

att image är viktigare och mer centralt. Vilket som kommer först för en destination, image eller 

varumärke, är en central fråga i ämnet. Detta är svårt att finna ett svar på och kräver fler studier 

av olika specifika destinationer för att kunna öka förståelsen kring den här problematiken.  

I en artikel i DIK (2011, 15 november) står det att svenska kommuner arbetar allt mer med sina 

varumärken, och att det inte fungerar att bara ha en bra slogan och en skylt vid vägkanten. Det 

krävs mycket mer. I den här artikeln talar de även om hur Malmö stad fått mycket negativ 

publicitet i media vilket har påverkat bilden som folk har av staden, och detta trots att kommunen 

jobbar mycket med stadens varumärke. 

I Sverige har forskningen inom city branding och destination branding varit mycket begränsad, 

men däremot varit mycket framstående i bland annat England och USA (Lucarelli & Berg, 2011). 

Det här gör att förståelsen för hur varumärke och image för destinationer i Sverige hänger ihop är 

mycket begränsad, och därför behövs det göras fler fallstudier kring detta på olika destinationer i 

Sverige.  

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar en destinations varumärke destinationens image, och vice versa? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för hur en destinations image och varumärke hänger 

ihop och påverkar varandra.  

Vår studie kommer att handla om att förstå sambanden och skillnaderna mellan begreppen 

”destination image” och ”destination brand” genom att göra en fallstudie på staden Varberg. 
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1.5 Avgränsningar 

Eftersom vi valde att göra en fallstudie på en specifik svensk stad och destination, så har vi inte 

fördjupat oss i andra destinationers varumärken och image. Vi har inte haft som mål att med 

enbart vår studie kunna generalisera kunskapen kring den påverkan en destinations image har på 

varumärket och tvärtom. Vi har istället eftersträvat att vår studie ska bidra till en ökad möjlighet 

att kunna göra den generaliseringen. Därför har vi även givit förslag till vidare forskning i kapitel 

7.  

En destination kan vara en plats av flera olika slag, och i vår fallstudie är det en stad. Vi har inte 

haft fokus på andra typer av destinationer. Vi har avgränsat vårt empiriska undersökningsområde 

till staden Varberg. På grund av både brist på tid och resurser har vi inte studerat andra städer. 
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2 Metod 

I det här kapitlet redogör vi för de vetenskapliga metoder och överväganden vi har gjort. Vi går 

igenom vetenskapligt angreppssätt, epistemologiskt och ontologiskt ställningstagande, 

vetenskaplig ansats, design av studien, urval, intervjuer, samt reliabilitet och validitet.  

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

I vår studie har vi utgått från befintlig teori som vi har valt ut. Sedan har vi tagit reda på om detta 

stämmer överens med verkligheten, och efter det har vi återkopplat till teorin igen. Vi har på så 

sätt utgått från ett deduktivt angreppssätt, men sedan ändå använt oss av både ett deduktivt och av 

ett induktivt angreppssätt. Det är enligt Bryman och Bell (2011) svårt att enbart hålla sig till ett 

angreppssätt. Det angreppssätt som dock passar bäst in på den här studien, och blir det mest 

korrekta är abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det vi har strävat efter i vår analys är olika 

likheter, skillnader och underliggande mönster. Abduktion är inriktat på underliggande mönster 

och inbegriper förståelse (ibid). Alvesson & Sköldberg (2008) förklara även att analysen av 

empirin kan kombineras eller föregripas av studier av tidigare teori i litteraturen. Detta på grund 

av att det kan fungera som en inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse, vilket 

stämmer väl in på hur vi har gjort vår analys och sedan dragit slutsatser. Abduktion används vid 

många fallstudier (ibid), och det är just en fallstudie vi har gjort. Det skulle också gå att påstå att 

vi har använt en strategi som kallas ”iterativ” (Bryman & Bell, 2011), som innebär att vi varierar 

oss under studiens gång mellan ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt, men abduktion var 

ändå det genomgående vetenskapliga angreppssättet för den här studien.    

2.2 Epistemologiskt och ontologiskt ställningstagande 

Vårt epistemologiska ställningstagande är interpretativismen. Vi har studerat människors attityder 

och uppfattningar, samt sådant som är skapat av människor, så som varumärken. Vi ser detta som 

något som behöver studeras på ett sätt som skiljer människor och naturvetenskapens objekt från 

varandra, vilket enligt Bryman och Bell (2011) är ett interpretativistiskt ställningstagande. Vi ser 

den sociala verkligheten som något som skapas och hela tiden förändras av sociala handlingar. Vi 

ser den även som beroende av de sociala aktörer som har skapat den, vilket för oss vidare in på 

diskussionen kring ontologiskt ställningstagande.  

Vi hävdar att vårt ontologiska ställningstagande är konstruktivism. Detta på grund av att vi tycker 

det är svårt att kunna studera fenomen som är skapade av sociala aktörer, så som varumärken och 

deras påverkan, utan att hävda att den sociala verkligheten med dess olika fenomen och deras 

innebörd hela tiden skapas och förändras av sociala handlingar, och även är beroende av sociala 

aktörer. Enligt Bryman och Bell (2011) innebär konstruktivismen att sociala fenomen och deras 

innebörd skapas av sociala interaktioner, och att de hela tiden förändras av sociala aktörer, vilket 

stämmer väl in på vår syn på sociala fenomen. 

2.3 Vetenskaplig ansats 

För att göra en vetenskaplig undersökning så måste vi veta vad det är vi undersöker och vad vi 

vill få fram för sorts resultat. Detta är för att det ska bli möjligt att analysera empirin på ett 
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korrekt sätt. Bryman och Bell (2011) tar upp två olika ansatser, dels en kvalitativ och dels en 

kvantitativ. 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning, och vi utgick då just från vad Bryman och Bell 

(2011) säger om den ansatsen. Vi har utgått från ett synsätt där vi har försökt att se genom 

ögonen hos de som vi undersöker. Vi ville här försöka få en uppfattning om 

undersökningsobjekts handlingar och varför de gör som dem gör. Eftersom målet med en 

kvalitativ undersökning är att öka förståelsen för varför människor gör som de gör istället för att 

enbart samla in statistik, så är olika typer av intervjuer och observationer vanliga arbetsmetoder i 

insamlingen av kvalitativ data. Det är just kvalitativa intervjuer som vi har använt oss av i vår 

studie. Med en kvalitativ undersökning har vi ett större spelrum för vilka metoder vi väljer. Så 

länge vi har en förståelsen för det vi undersöker så kan vi välja att använda oss av flera olika 

metoder. Analysen och slutsatsen av en kvalitativ undersökning beskrivs oftast i ord snarare än 

med siffror och diagram (Bryman & Bell, 2011), och analysen och slutsatserna i den här 

uppsatsen är därför beskrivande i ord.  

Anledningen att vi utgått från en kvalitativ ansats är att vi ville få fram människors attityder och 

uppfattningar, och vår analys grundar sig i att jämföra dessa samt befintlig teori. Vi ville som sagt 

öka vår förståelse för två fenomen, nämligen varumärken för destinationer samt image för 

destinationer, och hur dessa hänger ihop och påverkar varandra. Utifrån vårt syfte kände vi inte 

att vi skulle kunna uppnå denna ökade förståelse genom en kvantitativ forskningsansats med 

sådant som statistiska mätningar i analysen. Hur de två fenomenen hänger ihop och påverkar 

varandra handlar om djupförståelse och det hade varit svårt för oss inom vår tidsram, att få en 

djupare uppfattning kring detta med en kvantitativ ansats och med hjälp av statistiska mätningar. 

Genom att vi istället har en kvalitativ ansats och har gått ner på djupet på ett specifikt fall och 

specifika undersökningsobjekt, så har vi kunnat besvara vår forskningsfråga, uppfylla vårt syfte, 

samt kommit fram till intressanta slutsatser som till viss del går att generalisera. Däremot skulle 

vidare forskning och kompletterande studier kunna baseras på en kvantitativ forskningsansats (Se 

”Förslag till vidare forskning” 7.1).   

2.4 Design av studien 

Designen som vi har för vår studie är en fallstudie. Vi har valt att använda staden Varberg som 

fall. Ett fall kan vara ett företag, en plats, en person eller ett specifikt event (Bryman & Bell, 

2011).    

Då vi har utgått ifrån ett deduktivt vetenskapligt angreppssätt och med en kvalitativ 

forskningsansats så studerade vi först vilka relevanta teorier som fanns kring områdena 

destination branding och destination image. Vi genomförde sedan en rad semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer med intervjuobjekt som ingick i vårt urval. Vi ville först få fram 

information om den uppfattade imagen och varumärket av staden i vår fallstudie, och sedan se 

hur väl dessa två stämde överens och se eventuella skillnader och samband. För att få en djupare 

uppfattning om varumärket så studerade och sammanställde vi empiri från dokument kring detta 

som företaget Marknad Varberg har sedan de jobbade fram varumärket.  
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Vi har alltså bedrivit vår studie dels i form av skrivbordsstudier där vi studerat och gått igenom 

företagsdokument, litteratur, olika teorier och tidigare forskning, och dels i form av fältstudier där 

vi har gått ut och intervjuat olika personer. Efter detta var genomfört sammanställde vi den 

insamlade empirin och gjorde sedan en analys på detta med hjälp av vår teoretiska referensram. 

2.5 Urval 

Som vi nämnt tidigare är vår studie en fallstudie på staden Varberg. Det finns många olika 

målgrupper från många olika platser som väljer att turista, bosätta sig och verka i Varberg. Störst 

är dock målgrupperna från Borås och Göteborg. Mycket fokus ligger på personer från Göteborg 

enligt företaget Marknad Varberg som jobbar med att marknadsföra och utveckla Varberg, samt 

dess varumärke. Personer från Göteborg är en viktig och intressant målgrupp för staden. Varberg 

är i många fall det första valet för personer från Göteborg enligt en artikel i HN (Hallands 

Nyheter, 17 februari, 2012). Vårt urval har därför dels bestått av tre personer från Göteborg som 

framför allt har en anknytning till Varberg, men varav en person helt saknar anknytning till 

staden så vi kunde jämföra dessa. De två som har anknytning till Varberg har haft anknytning 

dels i form av semesterboende och turistande, och dels i form av arbete och studier i staden. Vi 

har dessutom valt ut tre personer från Varberg för att kunna se eventuella skillnader eller likheter 

i uppfattningar och attityder. Även personer som har valt att flytta till Varberg från Göteborg var 

intressanta i vårt urval, och därför var två av respondenterna från Varberg personer som tidigare 

hade varit bosatta i Göteborg. Vårt urval har således bestått utav totalt sex stycken respondenter. 

De accessmöjligheter vi har haft har dels varit genom företaget Marknad Varberg, men till störst 

del via personliga kontakter och genom en blandning av strategiskt urval och uppsökande urval. 

Strategiskt urval innebär att vi själva som undersöker avgör vilka personer från målpopulationen 

som ska ingår i urvalet, och uppsökande urval innebär att vi som undersöker inledningsvis 

försöker identifiera en person från målpopulationen, och sedan frågar vi om den personen i fråga 

känner till andra personer från målpopulationen (Christensen et al, 2010). Det är svårt att säga att 

vi har haft en specifik målpopulation, men det är ju de ovan nämnda typerna av personer. Vi har 

dels utgått från strategiskt urval då vi gått via personliga kontakter och valt ut personer som vi 

tycker har varit representativa för studien, och som vi kände kunde generera bra resultat. Vi har 

också utgått från ett uppsökande urval vid några tillfällen, bland annat då Marknad Varberg har 

delat med sig av olika kontakter till oss.  

Något som är viktigt att poängtera är att vi varken har haft något genus- eller åldersperspektiv på 

vårt urval av respondenter. Det viktiga har enbart varit deras kopplingar till Varberg och den 

information de har kunnat bidra med till studien. Vi strävade efter att finna respondenter som 

hade olika kopplingar till staden Varberg, och på så vis kunna få en bredare uppfattning och en 

djupare förståelse kring vår forskningsfråga. 

2.6 Intervjuer 

Intervjuer är den huvudsakliga metod vi har valt att använda oss av. Beroende på vilken typ av 

data vi vill få fram så finns det en rad olika intervjumetoder att välja på. Detta är för att vissa 

metoder lämpar sig bäst för att samla in kvantitativ data och andra för kvalitativ data. 
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Enligt Bryman och Bell (2011) så lämpar sig en strukturerad intervjuform bäst när forskaren vill 

samla in kvantitativ data, och denna typ av intervju kan genomföras på flera olika sätt, bland 

annat dels genom en så kallad påstana intervju, över telefon eller via en webbenkät (Denscombe, 

Martyn, 2009). Vi har dock en kvalitativ forskningsansats, och enligt Christensen et al (2010) så 

lämpar sig en semi- eller ostrukturerad intervjuform bäst när forskaren vill samla in kvalitativa 

data.  

Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vid semistrukturerade 

intervjuer så har forskaren ett intervjuschema eller en rad punkter som han vill ta upp och 

diskutera med respondenten (Christensen et al, 2010). Vi har använt oss av två olika 

intervjuguider beroende på om personen som vi intervjuat var bosatt i Varberg eller i Göteborg 

(se bilaga 1 och 2). Vår intervjuguide bestod dels av frågor där vi även ställde följdfrågor 

beroende på vad respondenten svarade, och dels av teman som vi ville diskutera. Under 

intervjuerna så diskuterade vi även teman utanför intervjuguiderna på grund av att det ibland föll 

sig mer naturligt under intervjun. Om vi hade använt oss av helt ostrukturerade intervjuer så 

kände vi att risken skulle vara för stor att vi skulle glömma viktiga och mycket relevanta frågor, 

och på så vis gå miste om värdefull empiri. Vid en helt ostrukturerad intervju så har forskaren 

nämligen inte ens en lista på frågor eller teman, utan samtalet är informellt och de samtalar fritt 

om ämnet som undersöks (Christensen et al, 2010).  

Utöver intervjuer med enskilda respondenter så gjorde vi även ett övervägande gällande att även 

använda oss av gruppintervjuer, såkallade fokusgrupper (Christensen et al, 2010). I en 

fokusgrupp samlar forskaren en grupp respondenter som kan hjälpa varandra genom diskussion 

att komma fram till intressanta synpunkter som kanske inte hade kommit fram i en enskild 

intervju (Christensen et al, 2010). Vi ville dock inte använda oss av den här metoden på grund av 

att vi inte ville att respondenterna skulle påverkas av andra respondenter. Det skulle i så fall ha 

kunnat leda till att respondenterna hade givit oss svar som egentligen inte skulle ha varit helt 

ärliga.  

2.7 Reliabilitet och validitet 

Att en undersökning har god reliabilitet innebär att den kommer att generera samma resultat om 

den skulle genomföras av någon annan undersökare vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell, 

2011). Eftersom vi har en kvalitativ ansats med djupintervjuer som huvudsaklig forskningsmetod, 

så blir det svårt för oss att uppnå en hög reliabilitet med vår studie. Intervjuer påverkas mycket av 

situationen och sammanhanget, vilket gör att det blir svårt att upprepa detta och få samma 

resultat. Enligt Christensen et al (2010) är vi som genomför studien och mätinstrument samma 

sak, och därför kan bara reliabiliteten vara kopplad till oss. Detta betyder att reliabilitet blir 

irrelevant för vår studie. Något som dock är desto viktigare för att fastställa värdet av studien är 

validitet. 

Validitet handlar om hur trovärdig en undersökning anses vara, om man lyckats undersöka det 

man har tänkt sig och om undersökningen stämmer överens med verkligheten (Christensen, et al. 

2010). För att uppnå hög validitet har vi varit noggranna i arbetet med att hitta representativa 

respondenter när vi ska jämföra image med varumärke. Det krävdes även att vi grundligt 

jämförde de teorier vi har tagit fram i vår teoretiska referensram med den empirin vi fick fram. 
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Ett problem har såklart varit tiden. Mängden insamlad empiri blev begränsad på grund av tiden, 

och validiteten skulle antagligen öka desto fler intervjuer vi skulle ha gjort med olika typer av 

respondenter inom urvalet. Vi har även motverkat låg validitet genom att tydligt kopplat 

slutsatserna till vår forskningsfråga, och för att vi skulle lyckas med det krävdes det att vi 

noggrant bearbetade vår insamlade empiri.  
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3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel har vi tagit fram, för vår studie, olika relevanta teorier och modeller. Dessa har 

vi sedan använt när vi gjorde vår analys, och de har även varit till hjälp för vår 

problemdiskussion. Vi börjar övergripande, och sedan smalnar vi av vår referensram enda tills vi 

är inne på de fenomen och den problematiken som vår forskningsfråga och vårt syfte är kopplat 

till..  

3.1 Varumärke 

Wallström et al (2008) tar upp en begreppsram som allmänt brukar användas vid en 

varumärkesbyggande process, och visas i figur 1. Den innefattar tre steg i skapandet av ett 

varumärke, och dessa steg nämner de som ”brand audit”, ”brand identity” och ”brand position 

statements”. I det första steget, brand audit, så är det interna och externa faktorer som noga 

övervägs. De interna faktorerna är vision/uppdrag, organisationskultur samt 

varumärkesarkitektur. De externa faktorerna är kunder och konkurrenter, men även andra 

intressenter kan vara relevanta här. Det andra steget, brand identity, är definierat som hur 

företaget vill att varumärket ska uppfattas, och det är det centrala steget i en varumärkesbyggande 

process. Här gäller det att skapa och knyta associationer till varumärket, samt olika funktionella 

och emotionella fördelar för kunderna. Det tredje och sista steget är brand position statements och 

detta uttrycker hur varumärket borde bli sett av externa intressenter och/eller av anställda. När 

delar av varumärkets identitet (brand identity) betonas och väljs ut för aktiv kommunikation, då 

är det vad som blir brand position statements.  

Figur 1. The internal corporate brand-building process: A conceptual framework (Wallström et 

al, 2008, s. 42). 

Philip Kotler och Gary Armstrong (2012) beskriver ett varumärke som ett namn, term, symbol, 

design eller en kombination av dessa ting som identifierar skaparen eller tillverkaren av en 

produkt eller tjänst. De anser att konsumenter ser varumärket som en viktig del av produkten och 

att varumärket kan addera värde till denna. Varumärkets betydelse sträcker sig längre än till 
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produktens fysiska attribut. Kotler och Armstrong (2012) menar även att ett varumärke ska hjälpa 

konsumenten att kunna identifiera produkter som gynnar henne. Varumärket ska även säga något 

om produktens kvalité och att kunden får det som hon förväntar sig även efter flera köp. 

Ett varumärke är alltså något som ska skapa positiva associationer till en produkt eller tjänst, 

vilket Micael Dahlén och Fredrik Lange (2009) tar upp i boken Optimal 

Marknadskommunikation. Enligt Dahlén och Lange (2009) ska varumärket skapa flexibilitet, 

affärsmöjligheter och konkurrensimunitet för företaget. Det ska även fungera som en 

informationsbärare för konsumenten, samtidigt som denne gärna ska kunna identifiera sig med 

varumärket och använda sig av det som en tumregel när hon jämför olika märken. London (2003) 

skriver i sin artikel att ett varumärke blir i grund och botten värt vad som spenderas på det, både 

för kampanjer och för skyddandet av varumärket.  

3.2 Varumärke för en plats eller destination 

Place branding är ett paraplybegrepp som både innefattar nation branding, region branding och 

city branding (Lucarelli & Berg, 2011). Destination branding är ett annat begrepp som handlar 

hur man jobbar med varumärken för att marknadsföra destinationer av olika slag, ofta 

turistdestinationer (Kavaratzis, 2005). Kavaratzis (2005) har i en studie baserad på teori en 

definition av dessa olika begrepp där han sammanfogat place branding och city branding, och har 

separata definitioner av destination branding och nation branding.  

Nation branding är ett begrepp som har utvecklats genom marknadsföringskonsulter som har 

jobbat åt stater som har förstått fördelarna med att marknadsföra sin nation med hjälp av branding 

(Kavaratzis, 2005), men som inte själva har haft kunskapen för att göra det. Det handlar oftast om 

att använda branding för att utveckla turistutvecklingen och för att attrahera utländska 

investeringar till nationen (ibid.). Destination branding definierar Kavaratzis (2005) som hur man 

använder branding för att marknadsföra turistdestinationer. Qu et al (2011) definierar destination 

branding som ett sätt att kommunicera en destinations unika identitet genom att differentiera 

destinationen från sina konkurrenter. När det gäller city branding så säger Ashworth och 

Kavaratzis (2009) att city branding borde ses som ett sätt att skapa förväntningar hos folk som 

bor i staden, och hos folk som potentiellt kan vilja besöka den, och sedan se till att dessa 

förväntningar uppfylls genom hur människorna upplever staden. Place branding och city 

branding ihop definierar Kavaratzis (2005) som ett sätt att integrera, guida och fokusera 

platsledningen. 

Det finns enligt Kavaratzis (2005) tre olika typer av place branding, där den första är geografisk 

terminologi som handlar om att en produkt namnges efter en geografisk plats utan att medvetet 

koppla några attribut från platsen till produkten. Den andra typen kallar han för Product-place co-

branding, vilket innebär att ett företag försöker marknadsföra en fysisk produkt genom att den 

förknippas till en plats som ger den positiva associationer. Den tredje typen nämner han som 

Place management vilken han förklarar som: ”At its simplest level much place management 

depends heavily upon changing the way places are perceived by specified user groups” 

(Kavaratzis, 2005, s. 334).  

 



 

- 15 - 

 

Figur 2. The Relational Network Brand (Hankinson, 2004, s.115). 

Hankinson (2004) har tagit fram modellen The relational network brand (Figur 2), och den här 

modellen bygger på relationer mellan platsvarumärket och olika kategorier av intressenter. 

Platsvarumärket kallar han för Core brand (ibid.), och innefattar varumärkets personlighet, 

varumärkets positionering samt varumärkets verklighet. Sedan finns det fyra kategorier av 

varumärkesrelationer, relationer mellan core brand och de olika kategorierna av intressenter. De 

fyra kategorierna av relationer nämner han som media relationships, primary service 

relationships, consumer relationships och brand infrastructure relationships. Dessa relationer är 

dynamiska och utvidgar varumärkets verklighet. 

Hankinson (2004) förklarar att varumärkets kärna (Core brand) representerar en plats identitet, 

och kan definieras genom de tre punkterna under Core brand i modellen (Personality, positioning 

och reality). Brand personality är det första. Varumärkets personlighet består av tre olika typer av 

attribut, och innehållet i de tre varierar från plats till plats. De tre typerna av attribut är 

funktionella attribut, symboliska attribut, samt erfarenhetsmässiga attribut. Varumärkets 

positionering (positioning) handlar om att först identifiera de attribut som varumärket har 

gemensamt med andra platsvarumärken, och sedan identifiera de attribut som är unika för 
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varumärket. Varumärkets verklighet (reality) handlar om att både varumärkets personlighet och 

positionering behöver bli väl förankrade i verkligheten för att uppfylla den lovade upplevelsen i 

varumärket.    

Maheshwari et al (2011) menar att Place branding är en process som ska underlätta skapandet av 

den mest konkurrenskraftiga och mest övertygande visionen för en stad, plats eller region. När 

man jobbar med Place branding så ska man se till att lyfta fram platsens olika styrkor och positiva 

attribut (ibid). Hankinson (2007) har tagit fram ett ramverk för management av varumärken för 

destinationer, och detta ramverk baseras på fem stycken vägledande principer. Dessa principer 

säger Hankinson (2007 s.246-251) är följande: 1. Strong visionary leadership, 2. A brandoriented 

organisational culture, 3. Departmental co-ordination and process alignment, 4. Consistent 

communications across a wide range of stakeholders, 5. Strong, compatible partnerships. 

Ashworth och Kavaratzis (2009) skriver att städers varumärken inte behöver bli behandlade 

annorlunda från företags varumärken, och de redogör för flera likheter som finns mellan dem. 

Men de skriver samtidigt att det finns frågor om huruvida strategier för branding av kommersiella 

produkter kan appliceras på platser, eller om det behövs en ny typ av branding för detta. 

Balakrishnan (2009) tar upp både likheter och skillnader mellan dessa olika varumärken, men 

framför allt staplar hon upp unika karaktärsdrag hos destinationer, vilket gör att de varumärkena 

skiljer sig från andra typer av varumärken och behöver en annan strategi.  

3.3 Image och varumärke för en destination 

Font (1997, s.125) har en modell som visar hur allmänhetens bild av en destination skapas. Han 

skriver att hur en destinations image uppfattas av folk beror på externa faktorer, sociala faktorer 

och även på destinationens identitet. Det sistnämnda är hur destinationen vill bli uppfattad av 

allmänheten (ibid), men det som kommuniceras kan inte vara helt kontrollerbart. En del av det 

som destinationen kommunicerar till allmänheten försvinner också i bruset och påverkar då inte 

folks uppfattning av destinationen (ibid). Sammanfattningsvis beror då folks uppfattning av en 

destination på flera olika faktorer (ibid), och det går inte att som destination ha full kontroll över 

den här uppfattningen. Hosany et al (2007) har kommit fram till att turisters utvärderingar av en 

destination innefattar kognitiva, känslomässiga och personliga dimensioner. För att skapa en 

positiv bild och image av destinationen så behöver de som marknadsför den utforma 

varumärkesstrategier som omfattar de tre dimensionerna. Fan (2006) skriver att en destinations 

varumärkesbyggande påverkar hur platsen uppfattas på flera olika plan så som politiska, 

ekonomiska, historiska samt kulturella. Han pekar här på att problem kan uppstå för varumärket 

när människor får en negativ bild av en destinations varumärke, pågrund av något som är nära 

kopplat till den plats som varumärket ska representera. Enligt Balakrishnan (2009) är en 

destinations varumärke en immateriell tillgång med unika associationer, och att imagen kan 

stärkas genom att göra upplevelsen av destinationen mer påtaglig, och på så vis främja ”Word of 

Mouth”.  

García et al (2012, s. 650) har tagit fram en modell (Figur 3) som visar både hur en destinations 

image och varumärke är uppbyggda, samt att de förklarar relationen mellan dem. Med den här 

modellen går det att analysera framgången för destinationens varumärke och dess relation till  
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Figur 3. Conceptual model. Relationship between destination image and destination brand 

(García et al, 2012, s. 650). 

destinationens image. När det gäller destinationens image i modellen så står OI för Overall 

Image, IS för infrastructure and socioeconomic environment, NC för natural and cultural 

resources, PA för pleasant atmosphere, och SS för social setting environment (ibid). Gällande en 

destinations varumärke i modellen så står PB för presented brand, BA för brand awareness, BM 

för brand meaning, och BE för brand equity (ibid). 

García et al (2012) skriver att vissa forskare påstår att varumärket kommer först, samtidigt som 

andra forskare tycker att imagen avgör hur varumärket uppfattas. Image är enligt García et al 

(2012) relevant i utvecklingen av en destinations varumärke, då både imagen och varumärket är 

länkade med varandra fast ofta med en del otydligheter. Enligt Cai (2002) är bildandet av en 

image inte branding. Att bygga upp sin image är ett steg närmare, men det fattas en kritisk 

felande länk, nämligen varumärkesidentiteten (Cai, 2002).  

Cai (2002) definierar destination branding på följande vis: ”Destination branding can be defined 

as selecting a consistent element mix to identify and distinguish it through positive image 

building” (Cai, 2002, s. 722).  För att bygga ett framgångsrikt varumärke för en destination måste 

alltså en image byggas genom att identifiera de mest relevanta varumärkesassociationerna, samt 

att välja en optimal mix av varumärkeselement (Cai, 2002).   

Tasci och Kozak (2006) kom i sin artikel fram till att image och varumärke för destinationer är 

två begrepp som är nära relaterade till varandra, men med något otydliga linjer mellan varandra. 

Vidare förklarar dem att varumärke är något som ses som en produkt av 

marknadsföringsaktiviteter, och att image ses som en produkt av kunduppfattning. Imagen bidrar 

till utformningen av varumärket, och är även viktig för varumärkets framgång (Tasci & Kozak, 

2006). Det finns två typer av image som är involverade i branding för en destination (ibid), och 

det är dels den image som destinationen sänder ut, och dels den image som konsumenterna tar 

emot. Detsamma gäller för destinationens varumärke (ibid). Modellen här nedan (Figur 3) visar 

en översikt över detta.  
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Figur 4. Brand, Image and Ramifications and Relationships Between Them (Tasci & Kozak, 

2006, s. 313).  

Tasci och Kozak (2006) skriver att konsumentens beteende i figur 4 influeras av 

varumärket. De skriver också att skillnaden mellan den projicerade imagen och den 

mottagna imagen avgör framgången av destinationens marknadsföringsaktiviteter. 

Varumärket borde ha en stark position på marknaden om imagen är positiv, enligt Tasci 

och Kozak (2006).  
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4 Empiri  

I detta kapitel presenterar vi den insamlade empirin där vi börjar med att presentera företaget 

Marknad Varberg samt Varbergs varumärke, för att sedan presentera en sammanställning av de 

intervjuer vi har genomfört. Vi har sammanställt resultaten av intervjuerna på så vis att vi först 

presenterar respondenterna och deras kopplingar till Varberg. Sedan redogör vi för deras 

uppfattning av imagen för destinationen, och sedan deras uppfattning av varumärket för 

destinationen. 

4.1 Marknad Varberg och Varumärket Varberg 

Marknad Varberg AB är ett företag som har som uppdrag att marknadsföra och utveckla Varberg 

som en attraktiv destination att besöka, bo och leva i. Marknad Varberg arbetar med både 

näringslivsservice, handelsutveckling och turistinformation. Ägare till företaget är en ideell 

förening som består utav cirka 300 företag i Varberg. Marknad Varberg har inget kommunalt 

ägande, men arbetar på entreprenad åt Varbergs kommun. Det är Marknad Varberg som har tagit 

fram och jobbar med Varbergs varumärke. 

Staden Varbergs varumärke är som sagt framtaget av företaget Marknad Varberg, som hela tiden 

jobbar med att fylla varumärket med positiva värden och utveckla det. Följande säger Marknad 

Varberg om värdet på Varbergs varumärke: 

Värdet på vårt varumärke är detsamma som omvärldens uppfattning om 

oss och vilka känslor vi väcker. Ett bra varumärke ger ett känslomässigt 

band som skapar kundlojalitet och positiva känslor. Det är också ett löfte 

och en garanti till omvärlden att vi är unika och att det vi gör håller hög 

kvalitet
2
. 

Allt hänger ihop enligt Marknad Varberg. Varberg ska locka till många olika saker, både 

semester/besök, vistelse, trevlig ort, bo där, starta företag/jobba där. Marknad Varberg beskriver 

produkten Varberg som ”allt det som vi tillsammans med företag, kommun, privatpersoner m fl 

åstadkommer för att göra Varberg attraktivt”
3
. 

Marknad Varberg har i sin marknadsföring av Varberg valt ut fyra unika värden att fokusera på 

som skiljer Varberg från andra städer och kommuner, och dessa fyra är Havet, Kurort & Spa, 

Fästningen och Surfing. För att kommunicera Varbergs varumärke används både en logotyp, 

färgscheman, bilder och slogan/payoff. Logotypen består av en sol, hav och vindsurfing med 

glada och positiva färger, och den symboliserar aktivitet och rörelse (Se bilaga 3). Logotypen 

med sina starka färger skapar stark igenkänning. Varumärkets slogan, eller så kallade payoff, är 

”Varberg-Sveriges kurort”. Detta talar om att Varberg har en tradition inom hälso- och 

                                                 

2
 PDF-dokument från företaget Marknad Varberg. 

3
 Power Point från företaget Marknad Varberg. 
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spaverksamhet, och med hjälp av bild och text adderar de även välbefinnande och livskvalitet till 

det uttrycket
4
. 

Marknad Varberg har sex olika punkter som visar på varför Varberg är en kurort, och dessa är 

följande: 

 Tradition – 200 år obruten. 

 Trovärdigt – Ingen kan säga emot dem. 

 Företagen 

 Utbildningar. 

 Vänort. 

 Svenska Spa-föreningen
5
. 

Enligt företaget Marknad Varberg betyder kur livskvalitet. De vidgar begreppet kur och menar att 

det är något som får oss att må bra, och att det är olika för olika människor. Tanken är att alla ska 

må bra i Varberg, finna sin kur där. Både invånare, besökare och företagare. För företag kan 

livskvalitet (kur) vara bra och utbildad personal, nätverk, öppet klimat, lätt att få kontakt med 

kommunen, bra mark och/eller lokaler
6
.  

4.2 Respondent 1 – Företagare och surfare i Varberg, från Göteborg 

Respondent 1 är 43 år gammal och bor med sin familj i Varberg. Han flyttade till Varberg för 

cirka sju och ett halvt år sedan främst på grund av hans starka passion för surfing. Innan han 

flyttade till Varberg hade han bott en längre period i Göteborg, där han även från början är född. 

Respondenten var redan egen företagare när han flyttade till Varberg då han bedrev en reklam- 

och kommunikationsbyrå. Efter att han hade bott i Varberg i cirka ett halvår startade han även en 

surfbutik, vilken han fortfarande bedriver idag. Han driver även fortfarande reklam- och 

kommunikationsföretaget, som han då hade startat redan innan han flyttade till Varberg.  

Innan han flyttade till Varberg bodde han bland annat i Göteborg och Trelleborg. Anledningen till 

att han flyttade till Varberg var att han ofta var där och surfade när han var yngre samt att han 

tillslut träffade sin fru där. 

4.2.1 Uppfattning av destinationens image 

Respondenten förknippar Varberg med surfing, avkoppling, strandliv och att ”relaxa”, vilket är 

något som har förändrats sen han flyttade till staden eftersom han innan dess bara förknippade 

Varberg med surfing. 

                                                 

4
 PDF-dokument från företaget Marknad Varberg. 

5
 Power Point från företaget Marknad Varberg. 

6
 Power Point från företaget Marknad Varberg. 
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Han ser Varberg som Sveriges surfhuvudstad och detta är något han säger sig veta att många 

andra som kommer utifrån också tycker. Han tycker att det finns många trevliga, glada och 

kreativa människor i Varberg men att det även finns ett starkt ”innanförskap” som han uttrycker 

det. Med detta menar han att det mest satsas på företag och attraktioner i Varbergs stadskärna och 

att företag, verksamheter och intressenter utanför lätt glöms bort. Detta är något han ser som 

mycket negativt, och säger sig tycka både som företagare och privatperson.  

Han tror att människor generellt sätt vill känna sig ungdomliga, och att surfing är en sådan sak 

som får dem att känna sig så. Därför tror han att surfingen är något som snabbt fångas upp av de 

personer som kommer till Varberg utifrån, och att det därför är en viktig aspekt för Varberg att 

värna om. Han anser att Coastal culture, som är ett årligt evenemang i Varberg som ska främja 

actionsporter, musiklivet, näringslivet och kustkulturen, är en mycket bra tillställning som är 

positiv för Varbergs image. Men han tycker även att det inte satsas tillräckligt på detta 

evenemang från kommunens håll.  

4.2.2 Uppfattning av destinationens varumärke 

På frågan om han vet vad Varbergs varumärke står för och försöker kommunicera så svarar han 

att turistbyrån vill marknadsföra Varberg som en kurort, att man ska kunna ta hand om sig själv i 

Varberg och att detta kan ske på flera olika sätt, exempelvis att surfa, gå på spa, promenera eller 

att äta gott på restaurang. Han säger även att han vet att man försöker marknadsföra staden som 

en avkopplande men även en spännande destination.  

På frågan om hur de fyra värden som Varberg vill kommunicera genom sitt varumärke stämmer 

överens med hans bild av staden, så tycker han de är bra men att han saknar ett femte som är 

”aktiviteter”, speciellt under årets kallare månader.  Här skulle han gärna se att kommunen 

satsade på ett äventyrsbad för familjer och en skateboardhall för de yngre som han anser inte har 

någonstans att ta vägen. 

Han tycker även att man borde fokusera mer på det havsnära läget Varberg har och att det är synd 

att järnvägen går längs med kusten, vilket han tycker förstör mycket för de företag som vill 

utnyttja stadens läge vid havet. Han tycker även att Varberg faktiskt gärna marknadsför sig med 

både havet och den lokala surfkulturen men att man inte ”ger något tillbaka”, då han pekar på att 

man inte städar stränderna, förutom den något mer centrala stranden i Apelviken under lågsäsong. 

Det saknas även toaletter och omklädningsrum för surfarna vilket han tror skulle kunna hjälpa till 

att göra Varberg mer attraktivt att stanna i om det fanns. Att det gärna satsas på centrum i 

Varberg, men inte läggs mycket fokus på resten av kommunen är något han återkommer till vid 

flera tillfällen under intervjun. 

Han tror inte att Varberg är en populär stad för personer utifrån att komma till för att starta 

företag, eller för att exempelvis anordna evenemang av olika slag, för det handlar om 

passionerade individer som brinner för något, inte hur kommunen agerar, säger han. Dock skulle 

han gärna se att kommunen ekonomiskt stödjer företag och personer som engagerar sig och gör 

positiva saker för att locka nya invånare, besökare och turister till Varberg. 
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4.3 Respondent 2 – Varbergsbo, har alltid bott i Varberg 

Respondent 2 är 49 år gammal och bor i Varberg tillsammans med sin familj. Han bor i en ort 

som heter Träslövsläge som ligger vid kusten cirka 8 kilometer söder om Varbergs centrum. Han 

är även född och uppvuxen i Träslövsläge, och har bott på den orten i nästan hela sitt liv. Enda 

undantaget är cirka 1 års tid i hans tonår då han bodde inne i Varbergs stad. Han arbetar på 

kärnkraftverket Ringhals som ligger knappt 2 mil från Varbergs centrum. Där arbetar han med 

administration. Han har skrivit regler och regelverk för hur de ska hantera information där, och 

han är ansvarig för ett anläggningsregister. På Ringhals har han arbetat sedan 1996. 

Respondenten är som sagt både född och uppvuxen i Varbergs kommun. Han har därför en stark 

koppling till Varberg. Han berättar att anledningen till att han har valt att stanna inom Varbergs 

kommun är främst för att det aldrig har funnits någonting som på något sätt har dragit honom 

ifrån Varberg. När han ser tillbaka på sitt liv så säger han att det uppenbarligen är så att han har 

trivts mycket bra på den ort där han är född, och att ingenting konkurrerar med det.   

4.3.1 Uppfattning av destinationens image 

Vad respondenten förknippar med Varberg när han tänker på Varberg nu för tiden är fästningen 

och cyklar. Men han säger också att vad han har förknippat med Varberg har suddats ut och 

neutraliserats. Han har ingenting starkt som han tycker att han kan profilera Varberg med. Under 

70- och 80-talet var det mycket musikarrangemang och konserter som var stort för honom. Men 

han reflekterade då inte så mycket vad det betydde för staden, utan tyckte mest att det var 

fantastiskt att se de ”storheterna” i Varberg, som han själv uttryckte det.  

Han både tror och hoppas att folk utanför Varberg tycker att Varberg är en fantastisk 

sommarstad, och att den är förknippad med sol, bad och spaverksamhet. Däremot har han inte 

reflekterat någonting över hur folk utanför Varberg ser på Varberg under vinterhalvåret. Själv har 

han svårt att komma ifrån tänket att Varberg är en sommarstad. 

En av de bättre sakerna med Varberg är enligt respondenten att han tycker det känns som att 

Varberg är bra placerat rent geografiskt. Han berättar att det finns en förbindelse till Danmark, 

och ett lagom avstånd både till Halmstad, till Borås och till Göteborg, vilket han ser som positivt. 

En negativ sak med Varberg är enligt respondenten hur de ledande i staden resonerar.  

Han har sett en stor utveckling i Varberg, och speciellt i orten Träslövsläge då han har bott där i 

stort sett hela sitt liv. Han berättar att han fortfarande ser en stor utveckling av staden vilket han 

ser som både positivt och negativt, men han anser dock att Varberg expanderar något för fort. 

Gällande infrastrukturen i Varbergs stad så säger han att den blir värre och värre och är 

katastrofal i nuläget.   

Respondenten tycker att det finns ett visst utanförskap i kommunen. Han tycker att det känns som 

att de på den orten där han bor är utanför och att de för det mesta har varit utanför. Han menar då 

att de flesta satsningar inom kommunen är i centrala Varberg och att all detaljhandel är 

lokaliserad i centrum, samt att det finns ont om allmänna byggnationer och faciliteter i den ort där 

han bor. Det här ser han som något mycket negativt. Han berättar även om att han gärna vill ha 
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mer kultur i centrala Varberg så som olika aktiviteter, lokaler och evenemang, eftersom så 

mycket annat får vara där, och han säger att det skulle gynna även kulturen. 

4.3.2 Uppfattning av destinationens varumärke 

Vad Varbergs varumärke står för och vill kommunicera visste han inte, men han vet vilket 

företag Marknad Varberg är. Vad han sade att han kunde förknippa med varumärket var turism. 

Vad han säger sig se i stadens marknadsföring är turism och hälsa, och han tycker att det borde 

vara mer av bland annat surfing och innebandy.  

Surfing ser han som något mycket unikt med staden och håller fullständigt med i att basera 

varumärket på bland annat detta. Han kunde inte omedelbart erinra sig hur varumärkets logga såg 

ut, men efter att vi hade förklarat hur den ser ut så kunde han se den framför sig och kände igen 

det. Han tyckte att sin egen bild av staden stämde överens med de fyra värdena i varumärket, men 

att han dock inte har uppfattat dessa. Han berättade att han kanske inte väljer att lägga märke till 

det och att det fångas i bruset för honom.  

Respondentens uppfattning om varumärkets slogan ”Varberg-Sveriges kurort” var att han höll 

med om att det var en bra slogan och ett bra sätt att profilera Varberg. Vad han dock inte höll 

med om var att alla de fyra värdena behövde stå var för sig, utan att det istället skulle kunna vara 

mer samlat under ”kurort”, eftersom Marknad Varberg menar att en kur kan vara vad som helst 

som får dig att må bra. Men han tycker det är svårt att då kunna förstå vad kurort ska stå för. Det 

som respondenten sade att han tänkte på när vi pratade om kurort var havsbad, badhus, tångbad, 

spa, samt att hotellet ”Comwell, Varbergs Kurort” står för någon form av det som kurort är.   

4.4 Respondent 3 – Varbergsbo, företagare i Varberg 

Respondent 3 är 48 år gammal och bor i centrala Varberg tillsammans med sin familj. Han är 

egen företagare sedan rätt så många år tillbaka, och sedan 2006 har han haft företaget placerat i 

Varberg. Innan 2006 drev han företaget i Göteborg, och pendlade då själv från Varberg och dit. 

Företaget han driver heter Jbas och de säljer IT-lösningar och kommunikationslösningar, samt 

rekryteringsverktyg och HR-lösningar. Respondenten kommer från media branschen och 

arbetade innan detta på TV4, där han var med och startade upp text-tv en gång i tiden. Han valde 

att flytta företaget till Varberg år 2006 därför att han inte längre ville pendla, plus att en del av 

personalen var ifrån Varberg.  

Han har mer eller mindre alltid bott i Varberg, och har därför en stark koppling till staden. Han 

har även bott någon sväng i Göteborg, och någon sväng i Stockholm, då han har jobbat mycket i 

dessa städer, så han säger sig ändå ha fått ”sin dos av storstad”. Han säger dock att storstaden inte 

riktigt är hans grej, och att han är en småstadsmänniska. 
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4.4.1 Uppfattning av destinationens image 

Det bästa med Varberg tycker han är enkelheten, närheten och tryggheten. Han säger att det är 

nära till allting i Varberg, och att han känner att han är en del av någonting där. Han har nära 

både till stadskärnan och till havet. Närheten bidrar även till enkelheten, plus att han känner att 

han har allting han behöver i Varberg. Han tycker om det här med att han känner de flesta runt 

omkring sig, och närheten som gör att han kan ta cykeln överallt. Han tror även att den här 

närheten är något som starkt uppskattas av de som kommer till Varberg som turister. Sedan 

tycker han att han känner sig trygg i Varberg, och att det är ett bra ställe för hans barn att växa 

upp på. Att han har sina rötter i Varberg gör att han har gamla vänner och bekanta där, vilket får 

honom att trivas.  

Något som han tycker är väldigt negativt med Varberg är kommunikationerna. Kvällstid är det 

inte många förbindelser mellan Varberg och Göteborg, vilket han tycker är mycket dåligt. Han 

säger att eftersom Varberg bara ligger cirka 7 mil från Sveriges näst största stad, så borde det 

finnas bra kommunikationer både dit och tillbaka till Varberg. Han tycker att det är lite för 

mycket ”småstadsidyll” över Varberg på grund utav kommunikationerna till Göteborg, och att 

Varberg på så sätt är lite låst i sig självt.  

När han tänker på Varberg så tänker han på hela kommunen, men att han berörs mest av det som 

händer i centrala Varberg. Han är även berest i de små orterna utanför Varbergs stad, och han 

upplever inte något direkt utanförskap. Han är faktiskt själv uppvuxen i en ort cirka 2 mil utanför 

Varbergs stad. Han tycker dock att det är bra att Varberg har en central stadskärna som det satsas 

mycket på och där det mesta samlas. Han ser nya byggnationer av boenden i centrum som något 

positivt, och vill gärna att det ska hållas uppe en puls i stadens stadskärna. Han skulle gärna vilja 

se att staden trycks ihop mer och får en ännu mer levande stadskärna, och då tror han även att det 

är lättare att behålla lokala handlare och liknande. Han säger även att många inte vill ha biltrafik i 

centrala Varberg, men han ser det inte som något större bekymmer, och tror dessutom att den 

behöver finnas kvar för att kunna behålla en levande stadskärna.  

Respondenten ser Varberg som en sommarstad, även om han trivs där året runt. Han säger att 

Varberg är en ”sovstad” cirka 8 månader om året, men ändå att Varberg har en högre puls under 

vinterhalvåret än vad många andra sommarstäder har. Han tycker att Varberg har ett stort utbud 

av boende för besökare, och även aktiviteter för de som söker efter dem. 

4.4.2 Uppfattning av destinationens varumärke 

Respondenten tror först och främst att Varberg har ett väldigt starkt varumärke. Det är så han har 

uppfattat det. Han var lite osäker på vad Varbergs varumärke stod för innan vi berättade det. Som 

han såg det så stod det för närheten till havet, och det var det som han tyckte att det borde stå för. 

Loggan för varumärket visste han direkt vilken det var, men dock visste han inte på rak arm 

vilken slogan det har. Han trodde först att det kunde vara ”staden vid havet”, men när vi sade vad 

det är för slogan så kände han mycket väl igen den. Han sade dock att han inte tyckte det var en 

så bra slogan. Han tyckte inte att det var den mest självklara sloganen för Varbergs varumärke, 

och berättade att han tyckte ”staden vid havet” skulle vara en bättre slogan. Men samtidigt 
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berättar han att han inte känner till någon annan stad som försöker positionera sig som en 

kurortsstad, vilket gör att han därför tror att det kan gynna Varberg över en längre tid.  

Gällande de fyra värdena som varumärket står för så tycker han att de stämmer rätt så väl in på 

hans bild av Varberg. Han säger dock att han tycker att havet och surfing kan klumpas ihop till 

bara havet. Han ser surfingen som något som ingår i det värdet, att de är lite samma sak. Han 

tycker som sagt att det är väldigt smidigt i Varberg att utöva diverse aktiviteter, speciellt 

träningsaktiviteter, och detta är något han ser kan kommuniceras mer. Gällande fästningen så tror 

han inte att den har så mycket besökare per år, men ser den ändå som en vital del av Varbergs 

stadsbild. Varbergs fästning tror han är viktig för varumärket. Han tror att Varbergs fästning samt 

Marsstrands fästning är de starkaste och mest etablerade på västkusten. Han håller med om att 

havet är unikt för Varberg på så sätt att det är så nära från stadskärnan till havet, alltså återigen 

närheten till allt. Som han ser det så är det helt rätt att kommunicera varumärket som att Varberg 

är en sommarstad. Han håller med om det och tycker att det är bra.  

4.5 Respondent 4 – Göteborgare, dagsturist i Varberg 

Respondent 4 är 48 år gammal. Han bor och arbetar i Göteborg. Han arbetar som konsultchef 

inom IT-branschen. Han har besökt Varberg många gånger, ofta för nöjes skull och framför allt 

för att spela golf, men ibland även inom arbetet. Han är lite av en dagsturist i Varberg, men det 

händer även att han övernattar på hotell eller hos vänner i Varberg.   

Respondenten har varit i Varberg rätt så många gånger, och han besöker staden minst en gång om 

året då han spelar golf där. Främsta anledningen till att han besöker Varberg är nu för tiden golf 

och bad, men när han var yngre och studerade så var han mycket i Varberg och festade. När han 

är i Varberg och spelar golf numera så brukar han dessutom passa på att göra lite annat i Varberg 

och besöka andra platser i Varbergs kommun. Det är främst på sommaren som han besöker 

Varberg, men han har även inom sitt arbete besökt Varberg under vinterhalvåret. Han brukar som 

sagt oftast vara i Varberg över dagen, men han har även övernattat på Varbergs Stadshotell och 

hos vänner i Varberg. Han har några gamla bekanta i Varberg. 

4.5.1 Uppfattning av destinationens image 

Vad respondenten direkt förknippar med Varberg är att det är en sommarstad, och en kuststad då 

den ligger precis vid havet. Han säger sig förknippa Varberg med detta och allt som hör där till, 

exempelvis bad i havet och golf. Under vinterhalvåret säger sig respondenten uppfatta Varberg 

som lite ”tröttare”, och att det är sommarstaden Varberg han tänker på när han spontant tänker på 

Varberg. Han tycker att det finns ett väldigt stort utbud av olika saker i Varberg under sommaren 

för alla, och han tycker att staden då är charmig och välkomnande på något sätt. Det han tycker är 

unikt med just golfen i Varberg är att det finns två stora banor i kommunen som ligger två mil 

från varandra, men man kan ändå spela på båda då det är samma klubb. 

Det bästa med Varberg säger respondenten, återigen, att det är en fantastisk sommarstad som med 

allt som hör till. Han vet inte riktigt om det finns något sämre med Varberg, mer än att han tycker 

att staden lever i skuggan av sommaren. Han tror att många attraheras av Varberg för att det inte 

är en storstad, men det finns ändå ett kort pendlingsavstånd till storstaden, nämligen Göteborg. 
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Han uppfattar det som att de som bor i Varberg trivs mycket bra där, och han tror att det de 

uppskattar mest med staden är närheten till det mesta, att det finns mycket för familjer där, samt 

att det är en härlig sommarstad.  

Respondenten är ganska berest i de kringliggande orterna inom Varbergs kommun, och tycker det 

finns många olika fina platser inom kommunen. Han tycker också att det är positivt att Varberg 

har sitt centrum där det mesta finns, och att det då är nära till allt i de centrala delarna.  

Han tycker Varberg är en fin stad, och speciellt vissa äldre områden där de har kvar gammal 

bebyggelse och parker, så som Societetshuset och parken där, samt Varbergs fästning. Han tror 

dock att Varberg skulle ha varit ännu charmigare om det inte hade byggts upp så mycket nya, 

moderna hus, även om han tycker att en del av det nya går ihop bra med det gamla. Men att det 

byggs upp nya, moderna byggnader är något som han tycker görs i de flesta svenska städer. Men 

rent generellt har han en positiv bild även av bebyggelsen i staden. 

4.5.2 Uppfattning av destinationens varumärke 

Han visste inte under vår intervju vad Varbergs varumärke stod för och vad det ville 

kommunicera. Vad han själv tycker att varumärket borde stå för och kommunicera är dels det här 

med sommarstad, och dels tycker han att det borde stärka budskapet kring en boendemiljö i 

Varberg. Att man kan bo i den fina mindre kust- och sommarstaden Varberg, men ändå ha 

pendlingsavståndet till Göteborg med mera. Han menar alltså att Varberg borde profilera sig lite 

som en pendlingsstad. 

Han tycker att varumärkets logga stämmer väl in på hans bild av Varberg, och inte bara gällande 

de centrala delarna av Varbergs kommun. De fyra värdena i varumärket stämde bra in på hans 

bild av Varberg, förutom det gällande kurort. Han tycker även att varumärkets slogan är lite 

långsökt. Han ser inte Varberg som en ”traditionell kurort”, som han uttryckte det. Han säger att 

han kanske hade velat lägga till golfen som ett värde, men bara för sin egen del då. Att alla dessa 

fyra värden är unika för Varberg håller han inte riktigt med om. Han säger att han skulle kunna 

sätta nästan samma på Falkenberg, förutom fästningen. Gällande fästningen så tycker han att det 

har tappats lite fokus på den de senaste åren, och att den inte marknadsförs lika hårt som förr. 

Men han kan tro att det beror på att han bara har missat det då hans barn är äldre nu och inte 

uppskattar fästningen på samma vis som när de var mindre. Men sedan berättar han att han tycker 

att havet är ett värde som är unikt för Varberg. Han jämför med Bohuslän och säger att det skiljer 

väldigt mycket. Han säger att öppenheten och havsängarna ner mot havet i Varberg är väldigt 

annorlunda från Bohuslän, och att han uppskattar detta. Han tycker sedan också att surfingen är 

något unikt i Varberg, även fast han själv inte sysslar med det. Han har sett mycket surfare och 

har även tagit del av stadens marknadsföring gällande detta, och har fått uppfattningen av att 

Varberg är en väldigt viktig och unik stad för surfare. 
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4.6 Respondent 5 – Göteborgare, ingen koppling till Varberg 

Respondent 4 är 39 år och kommer ursprungligen från Norrköping men har sedan 10 år tillbaka 

varit bosatt i Göteborg. Han jobbar just nu på ett studieförbund och på fritiden har han ett stort 

sport- och musikintresse. Han har aldrig under sin vuxna tid varit i Varberg. 

Respondenten saknar helt koppling till Varberg som stad, eftersom han har aldrig varit där i 

vuxen ålder och har inga minnen av att han har varit där som barn. Han har heller inga bekanta i 

Varberg. Anledningen till att han aldrig har besökt Varberg tror han beror på att han inte kommer 

från Göteborg från början och att det har blivit att han istället har besökt städerna norr om 

Göteborg när han har varit på sommarutflykt. Avsaknad av bil tror han också är en anledning till 

att det inte har blivit några utflykter till Varberg för honom. 

4.6.1 Uppfattning av destinationens image 

Respondenten associerar främst Varberg med dess havsnära läge, ryktet om att vara en kurort 

samt stadens innebandylag Warbergs IC samt Varbergs Bois som är stadens fotbollslag. Han ser 

Varberg främst som en sommarstad där han jämför Varberg med Falkenberg här anser han att 

Falkenberg känns mer ”bonigt” än Varberg. Beachvolleyboll och vindsurfing är ytterligare två 

företeelser som han kommer fram till att han associerar Varberg med. Det bästa med Varberg 

anser han att det havsnära läget är och på frågan vad han tycker det sämsta med staden är så 

saknar han uppfattning. 

Han känner inte att hans uppfattning om Varberg har förändrats nämnvärt sen han flyttade till 

Göteborg från Norrköping mer än på så sätt att han påminns mer om staden nu än han gjorde 

innan han flyttade till västkusten. 

4.6.2 Uppfattning av destinationens varumärke 

På frågan vad han tror att Varberg försöker kommunicera med sitt varumärke så tror han att 

närheten till Göteborg och Halmstad, läget vid havet och att det är en turiststad som är deras 

främsta budskap. Han säger sig ha hört Varbergs slogan någon gång när han får höra den men 

kan då inte precisera exakt var han har hört den. Varumärkets fyra värden har han inte hört innan 

men tycker det låter som fyra relevanta ting eftersom han känner till dem kring Varberg. 

Varbergs logotyp kan han inte beskriva men gissar på att det är en bild på Varbergs fästning. 

När det kommer till om han har uppmärksammat någon reklam för Varberg så nämner han 

Varbergs fästning men kan inte precissera var han har sett reklamen. Han har även 

uppmärksammat reklamskyltar som står längs vägkanten på E6:an som går förbi Varberg. 

På frågan om han skulle kunna tänka sig att flytta till Varberg så svarar han nej, men att han 

skulle kunna tänka sig att ha en sommarstuga där.  

 

 



 

- 28 - 

 

4.7 Respondent 6 – Göteborgare, har studerat i Varberg 

Respondent 6 är 22 år gammal, men fyller 23 i år. Hon bor i Göteborg sedan cirka 3 år tillbaka. 

Innan dess bodde hon i Onsala med sin familj. Hon har under sina yngre år varit i Varberg med 

sin familj lite då och då, framför allt på somrarna. På senare år så studerade hon på Campus 

Varberg i Varberg under två års tid, och pendlade då från Göteborg.  

4.7.1 Uppfattning av destinationens image 

På frågan vad hon förknippar med Varberg så är det främst Varbergs fästning och 

barndomsminnen från när hon och hennes familj brukade besöka staden. Glass är just något som 

hon genom barndomsminnena förknippar med Varberg. Nakenbadet är även en sak som hon 

kopplar samman med Varberg. Vidare så nämner hon att eftersom hon i vuxen ålder även har 

studerat i Varberg så känner hon även till surfingen, något hon säger sig veta att Varberg gärna 

vill framhäva men som hon inte kände till innan studietiden i staden. 

Hon tyckte att tågkommunikationen mellan Göteborg och Varberg fungerade bra på dagarna när 

hon skulle till och från skolan men att det gick för dåligt med bussar och tåg sent på kvällarna, 

vilket hon kände var ett hinder för att kunna leva studentliv i Varberg samtidigt som hon bodde i 

Göteborg. Detta är också en anledning till att hon inte känner några i Varberg utöver dem som 

hon studerade med. Problemet med kommunikationen från och till Varberg på kvällar och nätter 

ser hon som en negativ aspekt. Hon känner att hennes bild av staden inte har förändrats nämnvärt 

sen barndomen utan att hon främst ser Varberg som en typisk sommarstad. 

Som studerande i Varberg kände hon aldrig att någonting saknades, allt ifrån parkering till kaféer 

och butiker fanns inom rimligt avstånd ifrån skolan. 

4.7.2 Uppfattning av destinationens varumärke 

På frågan vad hon tror att Varbergs varumärke vill kommunicera så tror hon att det är friluftsliv, 

bad och lite finare sommaraktiviteter som kan locka välbärgade människor och 

sommarstugeägare till kommunen. Om hon själv hade fått bestämma så hade det varit mer hav 

samt sport och aktiviteter. Här nämner hon ett bilevenemang som hon inte tycker att Varberg ska 

förknippas med utan att som hon uttrycker det: ”Varberg ska kännas cleant och exklusivt”. Hon 

nämner sedan Societetshuset där hon tycker det skulle kunna ordnas sommarbaler och olika 

kulturevenemang. Här drar hon paralleller till Marsstrand som hon anser skulle kunna fungera 

som förebild. 

Hon känner inte till varumärkes logotyp men när hon får den förklarad för sig tycker hon den 

verkar bra och representativ för staden. 

Varbergs slogan tycker hon låter bra eftersom att just span och kurorter oftast förknippas med att 

ligga nära havet, och att det får staden att kännas exklusiv är också något som hon tycker är 

positivt. Hon tycker dock inte att Marknad Varberg genom sin slogan har nått fram med allt de 

vill kommunicera genom att förknippa Varberg som Sveriges kurort, utan att hon främst tänker 
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på spaverksamhet när hon hör ordet kurort. Hon anser dock inte att det är något fel i att trycka på 

just spaverksamheter, då hon anser att det ger en fin bild av Varberg. 

När hon får varumärkets fyra värden förklarade för sig så tycker hon de är representativa men att 

hon skulle vilja se att det även skulle spegla fina kvällar, bra restauranger och kultur. Här nämner 

hon även att surfingen och fästningen inte är så viktiga att framhäva då de som surfar redan 

känner till Varberg, samt att fästningen inte bidrar med något nytt utan istället adderar till bilden 

av att staden är ett stort museum. 

Hon ser också på de fyra värdena som främst speglar sommarstaden Varberg och att hon inte vet 

vad som skulle krävas för att ändra bilden av Varberg som just en typisk sommarstad.  
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5 Analys 

I det här kapitlet har vi analyserat vårt empiriska resultat med hjälp av vår teoretiska 

referensram. Vi har identifierat skillnader och samband, både mellan de empiriska resultaten och 

mellan teorin och empirin. Vi börjar analysen med image för en destination, sedan varumärke för 

en destination, och sist avslutar vi med jämförelse mellan image och varumärke för en 

destination. 

5.1 Image för en destination 

Det fanns både sådant som respondenterna i undersökningen var eniga om gällande Varberg, och 

sådant som skiljde sig åt mellan respondenterna. Image för en destination ses som en produkt av 

kunduppfattning (Tasci & Kozak, 2006) och en generell bild, eller kunduppfattning, som samtliga 

respondenter hade i undersökningen var att de såg Varberg som en sommarstad som får mer liv 

på sommaren. De respondenter som tryckte extra på att Varberg är lite ”sömnigare” under 

vinterhalvåret var speciellt de som bodde i Varberg (respondent 1, 2, 3). De respondenter som 

inte bodde i Varberg hade ingen större uppfattning om Varberg under vinterhalvåret. 

Havet är något annat som samtliga respondenter förknippar Varberg med, och ser som något 

viktigt för staden. Det kustnära läget och stränderna är sådant som flera av respondenterna tog 

upp. De såg även havet som unikt i Varberg, fastän det finns många andra städer längs 

västkusten. Detta berodde främst på att de tyckte att närheten till det var bra, att det var nära från 

stadens centrum och ner till havet. När respondenterna föreställde sig Varberg framför sig så var 

ofta havet med i den bilden.  

Närheten var överlag något väsentligt för flera av respondenterna, och det de menade då var 

geografisk närhet. Det var dels närheten till havet, dels närheten till allt i stadskärnan, och dels 

närheten till större städer med pendlingsavstånd. De som var bosatta i Varberg pratade bland 

annat om hur de enkelt kunde ta cykeln överallt, och trodde också att närheten var något som 

personer utifrån tyckte var mycket bra med Varberg. De som var bosatta i Göteborg påpekade 

också närheten, främst i form av att allting fanns nära till hands i stadskärnan, och att det var nära 

till havet. Även respondent 5, som aldrig har varit i Varberg, uppfattar det havsnära läget som 

något positivt för staden.  

Surfingen var något som samtliga av respondenterna påpekade som ett kännetecken för Varberg. 

Det var dock några respondenter, främst de som inte var bosatta i Varberg, som först behövde bli 

påminda om surfingen, men som då efter det ville hålla med om att det är något unikt för staden.   

Något som vi tog upp i några av våra intervjuer med respondenterna var infrastruktur, och en del 

av respondenterna tog även upp det själva innan vi hann göra det. Det var en viktig aspekt av en 

del respondenters uppfattning av destinationens image. En punkt i figur 3 (García et al, 2012) 

gällande en destinations image är infrastruktur, vilket påverkar destinationens övergripande 

image. Även Hankinson (2004) har i sin modell (figur 2) en typ av relationer till varumärket som 

har med infrastruktur att göra. Samtliga av respondenterna som var bosatta i Varberg menade att 

Varberg hade ett bra läge med korta pendlingsavstånd till större städer, så som Göteborg, Borås 

och Halmstad. Däremot var de inte alla eniga om de tågkommunikationer som finns mellan 
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Varberg och Göteborg. Respondent 3 och 6, som är en Göteborgare och en Varbergare tycker att 

de kommunikationerna är för dåliga under kvällstid, vilket gör att man kan inte stanna och göra 

saker under kvällarna i Göteborg respektive Varberg. Enligt respondent 3 så gör detta att Varberg 

blir mer låst i sig självt. Respondent 4 tyckte däremot att tågkommunikationerna var bra, och 

påpekade till och med att han trodde att Varberg skulle kunna dra mer fördelar av att profilera sig 

lite som en pendlingsstad. Att det är en liten gemytlig och charmig stad, men som inte är låst i sig 

själv utan har ett kort pendlingsavstånd till Sveriges näst största stad, nämligen Göteborg. 

Respondent 5 som aldrig har varit i Varberg trodde faktiskt att närheten till Göteborg och 

Halmstad var något som Varberg ville kommunicera med varumärket, vilket inte stämmer. 

Gällande infrastrukturen inne i Varbergs stad så tyckte respondent 2 och 3 att den inte är bra, 

speciellt inte under sommaren då det kommer mycket folk till Varberg. De menade då Varbergs 

centrum. Respondent 2 hade vissa lösningar han skulle vilja se gällande detta, samtidigt som 

respondent 3 sade att han inte kunde se någon lösning på det.  

Ett genomgående tema som diskuterades med de respondenter som var bosatta i Varberg var ett 

utanförskap, eller som respondent 1 kallade det för först, ett ”innanförskap”. Med detta menade 

respondent 1, 2 och 3 att det satsas mest och läggs mest fokus på centrum i Varberg, alltså 

stadskärnan. De kringliggande mindre orterna i kommunen ägnas inte lika mycket engagemang, 

fokus och resurser på. Respondent 1 och 2 såg detta som något mycket negativt, samtidigt som 

respondent 3 inte upplevde det på samma sätt och tyckte snarare att det var bra att det satsades 

mest på stadskärnan och att de gärna kunde dra ihop den ännu mer.  För respondent 1 och 2 så har 

det bidragit till en något negativ syn på de ledande i staden och kan även påverka deras 

uppfattning av varumärket, även om den övergripande uppfattningen av staden ändå är positiv. 

Precis som Fan (2006) skriver så kan en destinations varumärke få problem genom att människor 

får en negativ bild av varumärket på grund utav något som är nära kopplat till den plats som 

varumärket ska representera, vilket kan inträffa i detta fall med utanförskapet i Varberg. 

Vi kunde se i våra empiriska resultat att samtliga respondenter tycker att Varberg generellt sätt är 

en vacker stad med en trevlig atmosfär, men dock så tyckte några att staden kunde behålla mer av 

det gamla gällande byggnader med mera. En annan punkt som finns med i figur 3 (García et al, 

2012) som bidrar till en destinations image är just trevlig atmosfär. Återigen kommer vi i våra 

empiriska resultat tillbaka till havet då samtliga respondenter berättade att det var olika platser 

nära havet i staden och kommunen som var de vackraste platserna. Undantaget var respondent 5 

som inte hade någon uppfattning.  

5.2 Varumärke för en destination 

Marknad Varberg AB ägs som vi nämnt tidigare av en ideell förening som består av en mängd 

olika företag i Varberg. Det finns ett tydligt samarbete med dessa företag för att göra Varberg till 

en attraktiv stad att bo, leva, besöka och verka i. Marknad Varbergs marknadsföring av Varberg 

utgår från varumärket och dess värden, och det är utefter dessa områden som de vill utveckla 

Varberg som destination. Vi kan se en koppling här till Hankinsons (2007) vägledande principer 

för det ramverk han har tagit fram för management av varumärken för destinationer. Vi ser att de 

fem principerna är något som Marknad Varberg faktiskt följer, och således följer de mer eller 

mindre det ramverk som Hankinson (2007) har tagit fram.  
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Varbergs varumärkesslogan, ”Varberg – Sveriges kurort”, är en association som har betonats och 

som används för aktiv kommunikation i marknadsföringen av staden. Just kurort är det värdet i 

varumärket som kommuniceras mest. Utifrån Wallströms et al (2008) modell (figur 1) ser vi att 

just varumärkets slogan är ett tydligt ”brand position statement”. Det är en association som har 

betonats och valts ut från ”brand identity” för aktiv kommunikation. Varumärkets slogan är dock 

något som var relativt okänt hos våra respondenter, vilket till störst del berodde på att de hade 

andra associationer till staden som var mycket starkare, så som havet.   

Varbergs varumärke är som sagt baserat på de fyra värdena; Havet, kurort & spa, fästningen samt 

surfing. Dessa fyra är varumärkets positionering utifrån Hankinsons (2004) modell (figur 2) där 

det finns tre beståndsdelar som utgör varumärkets kärna, vilka är varumärkets personlighet, 

varumärkets positionering och varumärkets verklighet, alltså hur väl det är förankrat i 

verkligheten. De personliga attributen är många för Varberg, men det är just de fyra som har valts 

ut och således blir varumärkets positionering. Som Dahlén och Lange (2009) säger så ska ett 

varumärke bland annat fungera som en informationsbärare för konsumenten, och det är de fyra 

värdena i Varbergs varumärke som blir informationen som varumärket bär åt konsumenterna, det 

vill säga både invånare, företagare och besökare. De fyra värdena är stadens positiva attribut och 

styrkor, och därför det som ska göra staden unik och attraktiv. Som Maheshwari et al (2011) 

säger så ska de som jobbar med place branding lyfta fram platsens olika styrkor och positiva 

attribut, samt att place branding är en process som ska underlätta skapandet av den mest 

konkurrenskraftiga och mest övertygande visionen för en stad, plats eller region. I vårt fall med 

Varberg ser vi att tanken kring att Varberg är Sveriges kurort samt de andra värdena i varumärket 

är den mest konkurrenskraftiga och mest övertygande visionen för Varberg. De flesta av värdena 

stämde överens med de flesta av våra respondenters uppfattningar av staden, men dock varierade 

det en del kring vilket värde och association det var som var det starkaste för de olika 

respondenterna. 

Det första värdet är havet och det är något som alla respondenter höll med om att det var något 

unikt och värdefullt för Varberg. Kurort & spa är det andra värdet som Marknad Varberg vill 

basera Varbergs varumärke på. De vill i ordet kurort och kur väva in mer än just ordets 

traditionella mening och låta det innefatta vad som helst som får olika individer att må bra, både 

invånare, företagare och besökare. Detta är något flera av respondenterna ansåg vara lite för 

”luddigt” och för långsökt, och respondenterna hade delade uppfattningar kring vad som innebär 

att staden är en kurort och vad en kur innebär. Font (1997) pekar på just detta att det inte alltid 

går att kontrollera att destinationen har full kontroll över att mottagarna tar upp allt som 

varumärket vill kommunicera, och att det kan bli så att viss information går förlorat i bruset. 

Detta kan då vara fallet med vad Marknad Varberg kommunicerar kring Varberg som Kurort, 

som våra respondenter inte riktigt har uppfattat helt och hållet. Det tredje värdet i varumärket är 

fästningen, och majoriteten av respondenterna förknippar den med Varberg. Några anser dock att 

de skulle kunna använda den mer i marknadsföringen och varumärket än vad de gör i dagsläget. 

Det fjärde värdet som de vill kommunicera är surfing, detta är något som alla respondenter kände 

till. Åsikter om att kommunicera surfingens betydelse för att marknadsföra staden går dock isär 

mellan respondenterna. Samtidigt som ena sidan pekar på nyttan surfingen ger för att det ger en 

igenkänning av staden bland folk som sysslar med surfing, så pekar den andra sidan mer på att 

surfingen kan införlivas i kurortstänket och att det räcker med att surfingen kan vara en del av 

havsvärdet.  
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Vi ser att det som stämmer bäst ihop mellan respondenternas uppfattningar och de fyra värdena i 

varumärket är havet, fästningen och surfing. Det tyckte alla respondenter var påtagligt och lätt att 

associera staden med. Kurort & Spa var det värdet som för en del respondenter kändes lite oklart 

och inte lika påtagligt, och var även det som de flesta av respondenterna utelämnade i 

beskrivningarna kring deras egna uppfattningar av staden. Vi ser här därför en koppling till det 

som Balakrishnan (2009) skriver, nämligen att imagen kan stärkas genom att göra upplevelsen av 

destinationen mer påtaglig, och på så vis främja ”Word of Mouth”.  

I fallet med Varberg kan vi se att samtliga respondenter associerar staden med havet, 

havsaktiviteter samt sommarstad. Cai (2002) pekar på vikten av att samla de mest relevanta 

varumärkes-associationerna under samma tak för att på bästa sätt bygga ett framgångsrikt 

platsvarumärke, och i vårt fall med Varberg blir sommarstad och havet sådana 

varumärkesassociationer att beakta. Fästningen som är en viktig del av Varbergs varumärke är 

också något som flera respondenter nämner. En viktig association som flera av respondenterna 

gör till Varberg är olika fritidsaktiviteter och idrotter, så som golf, innebandy och fotboll, vilket 

inte är något som varumärket direkt konkret försöker kommunicera.  

5.3 Jämförelse mellan image och varumärke för en destination 

Hur mycket respondenterna i vår studie har tagit del av kommunikationen av Varbergs varumärke 

har varit olika, och deras egna uppfattningar av staden har också varit varierande. En del samband 

har vi dock sett hos respondenterna. Som vi nämnt tidigare är den generella bilden hos alla 

respondenter att Varberg är en sommarstad. Ashworth och Kavaratzis (2009) säger att city 

branding borde ses som ett sätt att skapa förväntningar hos folk som bor i staden, och hos folk 

som potentiellt kan vilja besöka den, och sedan se till att dessa förväntningar uppfylls genom hur 

människorna upplever staden. Detta hänger ihop med vad Cai (2002) säger om att bygga en 

image och välja ut de mest relevanta associationerna för varumärket är ett kritiskt steg till att göra 

varumärket framgångsrikt, och att image kan vara avgörande för hur varumärket uppfattas 

(García et al, 2012). Återigen är det sommarstad som är den gemensamma och generella 

nämnaren hos respondenterna, och den uppfattningen har påverkat både deras bild av staden och 

deras bild av varumärket positivt. Det är som sagt också just havet de flesta av respondenterna 

tänkte på gällande varumärket. Själva varumärket för en destination kan också vara det som 

kommer först, och avgör hur stadens image uppfattas (García et al, 2012). Marknad Varberg vill 

som sagt kommunicera Varberg som en stad som det både går att bo i och besöka året runt, men 

samtidigt kommunicerar de även mycket kring sommaren i Varberg. Flera av respondenterna 

trodde att varumärket ville kommunicera turism på något sätt. På ett sätt kan vi säga att det 

stämmer, för det kommunicerar en del som ska locka turister och visa på att Varberg är en härlig 

turiststad, men samtidigt kommunicerar det inte turism i sig.  

Varbergs varumärke baseras som sagt på fyra stycken värden. Dessa värden kommuniceras också 

i marknadsföringen av staden, och är den image som staden vill sända ut. Havet är ett värde i 

Varbergs varumärke, och också något som samtliga respondenter förknippade Varberg med. Det 

havsnära läget var något som många tänkte sig att varumärket ska kommunicera, så det värdet har 

lyckats kommuniceras och sändas ut med varumärket till våra respondenter. I figur 4 (Tasci & 

Kozak, 2006) visas det två olika typer av både image och varumärke. Dels det som destinationen 

sänder ut, och dels det som konsumenterna tar emot och uppfattar.  Dessa två olika kan skilja sig 
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åt eller vara ganska lika, beroende på diverse personliga och externa faktorer, och i vårt fall är 

havet en aspekt som är lika på båda sidor. Respondent 5 som dock aldrig har varit i Varberg hade 

ändå hört talas om Varbergs fästning och trodde att varumärkets logotyp var en bild på den 

fästningen, och som vi nämnt så tycker resten av samtliga respondenter att den är en viktig del av 

Varberg. Det kan således också ses som en aspekt som är lika på båda sidor i figur 4 (Tasci & 

Kozak, 2006). 

Vi kan se att i de flesta fall så är respondenterna positivt inställda till varumärket och anser att de 

fyra värdena som Varberg vill kommunicera är relevanta. Med det här i åtanke kan varumärket ha 

en stark position på marknaden eftersom imagen är positiv, då Tasci och Kozak (2006) skriver att 

om varumärket ska ha en stark position på marknaden så krävs det att imagen är positiv. 

Respondent 1 och 2 associerar ”innanförskap”, rättare sagt utanförskap, till Varberg som båda 

anser vara något negativt med staden. Utöver det så var det överlag mest positiva saker som 

respondenterna relaterade till staden. Dessutom ansåg flera av respondenterna att staden har ett 

starkt varumärke, vilket vi kan koppla samman med det som Kotler och Armstrong (2012) tar 

upp, nämligen att konsumenter ser varumärket som en viktig del av produkten och att varumärket 

kan addera värde till denna. I det här fallet är destinationen eller platsen, nämligen Varberg, 

produkten. Eftersom flera av respondenterna ansåg att staden har ett starkt varumärke i en positiv 

mening, så har varumärket på något sätt adderat värde till staden. 

Varbergs varumärke har som sagt både en logotyp och en slogan som kommuniceras. Dessa delar 

är sådant som alltså sänds ut av Marknad Varberg, och som de vill ska erhållas på samma sätt av 

mottagarna. Detta kan förklaras med hjälp av det Tasci och Kozak (2006) pekar på i figur 4, 

nämligen förhållandet mellan det varumärket förväntas kommunicera och den image som 

målgruppen reflekterar över, och att i det glapp som bildas där de båda delarna möts ska man 

kunna hitta vitala delar som logotyper, slogans och namn. I fallet Varberg kan vi se att detta till 

en stor del stämmer. Varbergs logotyp föreställer en vindsurfare vid havet vilket alla 

respondenter förknippar med Varberg. Stadens slogan: ”Varberg – Sveriges kurort” är också 

något som majoriteten av de intervjuade känner igen. Alla är inte bekanta med alla de värden som 

Marknad Varberg vill associera med att just vara en kurort, men nästan alla anser dock att just 

kurort är något som man förknippar med Varberg, ofta i en traditionell mening med 

spaverksamheter. 
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6 Slutsatser 

Här presenterar vi de slutsatser vi har kunnat dra ifrån den analyserade empirin. Vi besvarar 

första delen av vår forskningsfråga i första stycket efter frågan. I det andra stycket efter 

forskningsfrågan besvarar vi den andra delen, samt knyter samman dessa.    

Syftet med vår uppsats var att öka förståelsen för hur en destinations image och varumärke 

hänger ihop och påverkar varandra. Vår forskningsfråga för den här studien var följande: 

Hur påverkar en destinations varumärke destinationens image, och vice versa? 

Vi har kommit fram till att en destinations varumärke påverkar destinationens image på så vis att 

det stärker en bild som folk redan har av destinationen, alltså imagen. För att lyckas skapa och 

bibehålla ett framgångsrikt varumärke för en destination så behövs det knytas verkliga, konkreta 

och unika associationer till det, som går att finna på den destinationen. I vår fallstudie på Varberg 

såg vi att stadens varumärke på många sätt skapade associationer till olika faktorer som har att 

göra med sommaren, och de flesta av våra respondenter såg Varberg som just en sommarstad. De 

trodde, som vi nämnde i analysen, att varumärket kommunicerade turism på något sätt, och vi 

tror att det beror på verkliga orsaker, nämligen att det är mycket turister i Varberg på sommaren. 

Vi har därför sett att varumärket för destinationen har förstärkt en redan generell och befintlig 

image. I fallet med Varberg så var varumärkets slogan och dess ena värde, kurort & spa, lite 

oklart för respondenterna. Marknad Varbergs definition av kur och kurort som de vill 

kommunicera är ganska abstrakt, och det har gjort att det varit lite svårt att kommunicera ut detta 

så att folk uppfattar det korrekt. Våra respondenter ville ju förknippa kurort nästan enbart med 

spaverksamhet, vilket är något konkret och som också är väl etablerat i Varberg. Det här visar ju 

också på att en destinations varumärke behöver vara associerat med konkreta, verkliga och unika 

associationer som är lätta för folk att känna igen, ta till sig och förstå. Varumärket förstärker i så 

fall deras befintliga bild och uppfattning av destinationens image. Vi hävdar därför att Hankinson 

(2004) har rätt i sin teori kring platsvarumärkets verklighet i figur 2, nämligen att varumärkets 

personlighet och positionering behöver bli väl förankrade i verkligheten för att uppfylla den 

lovade upplevelsen i varumärket.    

En destinations image påverkar destinationens varumärke på så vis att imagen stärker 

varumärkets trovärdighet och att det blir urskiljt från bruset och konkurrerande destinationer. 

Således bidrar en stark image även till varumärkets framgång. Desto starkare och mer positiv 

image destinationen har, desto mer framgångsrikt blir varumärket. Vi vill därför påstå att Tasci 

och Kozak (2006) har rätt i sin teori om att varumärket borde ha en stark position på marknaden 

om imagen är positiv. Vi påstår att varumärket kan bli förstärkt av imagen om varumärket har rätt 

associationer kopplade till sig. Vi ser varumärket som ett erbjudande och att erbjudandet är ett 

löfte som måste hållas. Infrias löftet så förstärker det destinationens image, vilket i sin tur leder 

till varumärkets framgång. Löftet/erbjudandet som varumärket egentligen är, är alltså sådant som 

går att se, göra, höra, uppleva eller på annat sätt går att ta till sig på ett konkret sätt. Blir imagen 

negativ kan det bli en motsatt effekt, alltså att det försvagar varumärket, vilket i sin tur försämrar 

imagen ytterligare. Det bildas en ond cirkel.  
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Det finns en svårighet att med enbart vår studie skapa en generell bild av hur dessa fenomen 

påverkar varandra, och därför ger vi förslag till vidare forskning under 7.1. 
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7 Avslutande diskussion 

I det här sista kapitlet har vi en avslutande diskussion där vi kort har resonerat kring de 

insikterna vi fått under studiens gång. Vi förklarar även vad vi anser att studien har bidragit 

med, samt ger förslag till vidare forskning. 

Innan vi genomförde den här studien och skrev uppsatsen så var vi inte så väl insatta i ämnet 

kring destinationers varumärken. Vi har under studien gång fått en förståelse för att städers och 

destinationers varumärken är mycket mer komplexa, och även mer svårkontrollerade än 

traditionella varumärken för företag och produkter. Vi har i våra slutsatser resonerat för vad vi 

kommit fram till gällande hur en destinations image påverkar varumärket och vice versa, och vi 

hoppas att dessa slutsatser och resonemang kan vara till hjälp för andra som studerar eller arbetar 

med destinationers varumärken. 

Att genomföra en studie på den här nivån har fått oss att inse vikten av struktur och tidsramar. 

Även att försöka få en röd tråd genom allt vi gjorde kändes som en viktig faktor för att inte 

arbetet skulle stanna upp, och för att få ett bra slutresultat av det.  

Vi anser att vår studie kan bidra till en ökad förståelse för hur destinationers och städers 

varumärken samspelar med dess image, alltså hur de två fenomenen hänger ihop. Den här ökade 

förståelsen kan även underlätta för praktiker som arbetar med sådana varumärken när det gäller 

att dels utveckla varumärken, och dels lyckas driva dem framgångsrikt. För andra människor som 

studerar och forskar kring området så hoppas vi att vår uppsats kan ligga till grund och underlätta 

för vidare forskning, vilket vi ger förslag till under nästa rubrik här nedan.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara ytterligare fler fallstudier, speciellt på svenska 

destinationer eftersom det finns få studier gjorda inom området i Sverige. Ett förslag kan vara att 

göra en jämförelse på en destination med ett starkt varumärke, och en destination med ett svagare 

varumärke, för att på så vis få en djupare förståelse för hur image och varumärke hänger ihop och 

påverkar varandra. Ytterligare förslag är att göra kvantitativa studier, exempelvis i form av 

enkätundersökningar, där studien istället kan syfta till att mäta hur väl ett varumärke för en 

destination stämmer överens med vad en större population tycker om destinationen. Detta är 

också studier som skulle kunna vara intressant för olika praktiker som arbetar med 

platsvarumärken. 
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Bilaga 1. Intervjuguide – Boende i Göteborg 

Vill du vara anonym? 

Är det okej att vi spelar in intervjun? 

Namn och ålder? 

Har du besökt Varberg någon gång? Hur ofta brukar du besöka Varberg i så fall, eller varför inte? 

Vad är anledningen till att du brukar besöka Varberg? / Vad tror du är anledningen till att du inte 

har besökt Varberg? 

Vad förknippar du med Varberg? 

Vad är det bästa respektive sämsta med Varberg enligt dig? 

Har din uppfattning om Varberg förändrats över åren eller har den varit konstant? 

Om ja: Varför? Om nej: Varför tror du det är så? 

Hur tror du att Varberg uppfattas av dess invånare?  

Vad tror du Varbergs varumärke försöker kommunicera? 

Vad tycker du det borde kommunicera? 

Har du sett Varbergs logotyp? Vet du vad den föreställer/Kan du beskriva den? 

Vet du vad Varberg har för slogan/payoff? 

Vad tycker du om sloganen? 

Känner du till vilka fyra värden som Varbergs varumärke står för och vill kommunicera? (Om 

inte, berätta). 

Tycker du att din bild av Varberg stämmer överens med dessa värden? 

Tycker du att dessa värden är unika för Varberg? 

Skulle du välja att fokusera på några andra värden? I sådana fall vilka? Vill du ta bort eller lägga 

till några värden? 

Teman:  

 Aktiviteter och evenemang.  

 Miljö och arkitektur. 

 Infrastruktur. 
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 Boende, faciliteter och butiker.    
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Bilaga 2. Intervjuguide – Boende i Varberg 

Vill du vara anonym? 

Är det okej att vi spelar in intervjun? 

Namn och ålder? 

 

Hur kommer det sig att du har valt att bosätta dig och stanna i Varberg? 

Vad förknippar du med Varberg? 

Vad är det bästa respektive sämsta med Varberg enligt dig? 

Har din uppfattning om Varberg förändrats över åren eller har den varit konstant? 

Om ja: Varför? Om nej: Varför tror du det är så? 

Hur tror du att Varberg uppfattas av folk utifrån, som inte bor i staden? 

Vad tror du Varbergs varumärke försöker kommunicera? 

Vad tycker du det borde kommunicera? 

Har du sett Varbergs logotyp? Vet du vad den föreställer/Kan du beskriva den? 

Vet du vad Varberg har för slogan/payoff? 

Vad tycker du om sloganen? 

Känner du till vilka fyra värden som Varbergs varumärke står för och vill kommunicera? (Om 

inte, berätta). 

Tycker du att din bild av Varberg stämmer överens med dessa värden? 

Tycker du att dessa värden är unika för Varberg? 

Skulle du välja att fokusera på några andra värden? I sådana fall vilka? Vill du ta bort eller lägga 

till några värden? 

Teman:  

 Aktiviteter och evenemang.  

 Miljö och arkitektur. 

 Infrastruktur.  

 Boende, faciliteter och butiker. 
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Bilaga 3. Varbergs varumärkeslogotyp 
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