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Abstract 
Destination marketing is a complex form of marketing due to the nature of the tourism 
product, which is compound of an experience of the place and the people at a certain 
point of time, and is produced and consumed simultaneously. For marketers of tourism 
destinations it is important to establish, strengthen or change the image of a destination as 
well as to be sensitive to each destinations specific needs and limitations. The future of 
cities depends on the decisions of their inhabitants and enterprises. The innovative spirit 
of cities is shown through projects which aim at answering the increasing economic, 
social and environmental challenges. 
 
The city of Borås is characterized by its closeness to nature, culture and shopping, where 
the cultural heritages from the textile industry and the closeness to Gothenburg are 
quality features.   The marketing of Borås targets different groups of the market which 
include families with children, corporations and the citizens of Borås. There are many 
organizations that work with marketing the city and this study examines how the 
organizations BoråsBorås, Leisure and tourism office, information department at Borås 
Stad and Mitt i Borås work with marketing the city.  
 
The descriptive character of this study aims to describe how Borås is marketed to the 
public and the citizens. There are also explorative features that bring forth an overriding 
picture of the phenomena studied. Since the study also aims to give suggestions on 
improving the marketing of Borås, the study is also characterized by a normative 
approach. The study, which is of qualitative nature, has an inductive approach and 
emerges from the depth of empirical case studies, where the empirical data has been 



 
 

 

collected according to a non-probability selection. The hermeneutic approach in the study 
stresses that understanding is a central aspect. 
 
Empirical results illuminate how different organizations market Borås, which target 
groups they aim at and what the characteristic trades of Borås are. Representatives of the 
organizations have contributed to lots of insight on how they work with marketing the 
city. In conclusion there are a few propositions about the improvement of the marketing 
of Borås that emphasize the importance of better collaboration, unified marketing and a 
joint profile as well as core values when profiling Borås. 
 
Keywords: Destination marketing, marketing of cities, corporate brands, Borås 
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Sammanfattning 
Destinationsmarknadsföring är en komplex marknadsföringsform eftersom 
turismprodukten är sammansatt av en upplevelse av platsen och människorna vid en 
särskild tidpunkt där produkten produceras och konsumeras samtidigt. För 
marknadsförare av turismdestinationer är det viktigt att etablera, förstärka eller förändra 
en destinations image samt att vara lyhörda för varje destinations unika behov och 
begränsningar. Städers framtid är beroende av invånarnas och företagarnas beslut. Idag 
märks städernas innovativa anda genom projekt som syftar till att bemöta de allt mer 
ökande ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna. 
 
Borås är en stad som kännetecknas av närhet till natur, kultur och shopping. Staden 
präglas av sitt kulturella arv från textilindustrin och närheten till Göteborg. 
Marknadsföringen av staden riktar sig till flera olika målgrupper, däribland barnfamiljer, 
företag och naturligtvis boråsarna själva. Många organisationer marknadsför staden och 
vår studie undersöker hur organisationerna BoråsBorås, Fritids- och turistkontoret, 
informationsavdelningen på Borås Stad samt Mitt i Borås arbetar med marknadsföring av 
staden. 
 
Studiens deskriptiva karaktär avser att beskriva hur Borås marknadsförs till allmänheten 
och stadens invånare. Det förekommer även explorativa inslag som möjliggör en 
övergripande bild av problemområdet. Eftersom studien även åsyftar till att ge förslag på 
hur marknadsföringen av Borås kan förbättras, präglas studien också av ett normativt 
syfte.  Studien, som är av kvalitativ karaktär och har sin utgångspunkt i empirin som 
syftar till att djupgående undersöka ett fåtal fall, kännetecknas av en induktiv ansats och 
fallstudien som undersökningsmetod. Förståelsen är central i uppsatsen och framhävs 



 
 

 

utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Studien är främst uppbyggd utifrån insamlingen 
av empirisk primärdata som insamlats enligt ett icke-sannolikhetsval. 
  
Studiens empiriska resultat har belyst hur de olika organisationerna marknadsför staden, 
vilken målgrupp de riktar sig till samt vilka karakteristiska drag som är viktiga att lyfta 
fram när Borås marknadsförs. Representanterna för de olika organisationerna har bidragit 
med insikter i sin del av marknadsföringen av Borås som tillsammans skapat en helhet 
kring stadens marknadsföring. Avslutningsvis i uppsatsen återfinns ett antal 
förbättringsförslag som uppkom vid analysen av den empiriska undersökningen och som 
bland annat betonar ett större samarbete mellan stadens organisationer, enhetlig 
marknadsföring samt en gemensam profil och gemensamma kärnvärden som framhävs 
vid profileringen av staden. 
 
Nyckelord: Destinationsmarknadsföring, marknadsföring av städer, kollektiva 
varumärken, Borås  
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1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet består av en problembakgrund som är relaterad till uppsatsens 
problemområde. Problembakgrunden följs av en problemdiskussion som i sin följd 
utmynnar i en problemformulering av det problemområde som kommer att undersökas i 
uppsatsen. Därefter presenteras uppsatsens syfte och problemavgränsning. Slutligen 
behandlas avsnitt som berör uppsatsens nyckelbegrepp och disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Genom historiens gång har städer varit en källa av innovation och spirande mänsklig 
kreativitet (Mega, 1996). Städer är mångtydiga, de har klaraste ljusen och de mörkaste 
hörnen, de ger liv åt hoppet och stärker rädslorna, de frambringar kaos och står för 
innovation (Power & Mumford, 1999). Varje enskild stad är individuell och har en unik 
kultur och dess framtid är beroende av en mängd beslut från dess invånare och 
företagsamhet (Mega, 1996). En stads framtid är även beroende av efterfrågan av täthet, 
närmare bestämt att människor ska vilja bo nära varandra, samt att staden ska vara en 
lockande hemvist för konsumenter (Glaeser, Kolko & Saiz, 2001). De innovativa projekt 
som förekommer idag vittnar om en strategisk vision som städer utvecklar i syfte att 
bemöta ökande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar i samverkan med 
stadens invånare och företag.  Företagsamheten spelar en väsenlig roll i europeiska städer 
då växlingen sker mellan hantering av varor till hantering av information.  En stads 
funktion jämförs ofta med företag som måste vara mer miljövänliga, medbestämmande 
och effektiva. Det förekommer ett ökat erkännande att städer bör jämföras med 
semioffentliga företag som eftersträvar användbarhet, nytta och konkurrenskraft. (Mega, 
1996) 
 
En grundläggande synpunkt på städer har varit att de är bra för produktion men inte för 
konsumtion och en stads roll som centrum för konsumtion har inte uppmärksammats. 
Rikare befolkning och ökad livskvalitet kommer att vara en kritisk faktor vid 
fastställandet av städernas tilldragande kraft. (Glaeser, Kolko & Saiz, 2001) När 
människor letar efter en ideal plats att bo på strävar de efter att hitta någonting som har 
tilltalande karaktäristiska drag. Det finns många fördelar och lockelser med boendet i en 
stad, däribland tillgång till modern shopping, närhet till fritidsaktiviteter som teatrar och 
biografer. Dessvärre associeras stadsboende även med negativa faktorer som större 
förorening, inbrott och sociala spänningar, någonting som anses begränsa livskvaliteten. 
(Seo, 2002) 
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En bred definition av begreppet destination innefattar alla fysiska områden där turism är 
en etablerad industri som drar till sig besökare utanför destinationens gränser (Prideaux, 
2004). Marknadsföring av turistdestinationer är en särskilt utmanande 
marknadsföringsform. Själva produkten är en sammansättning av myndigheter, stora och 
små företag samt den konstitutiva omgivningen. (Bennett, 1999) Turismproduktens natur 
är en upplevelse av platsen och människorna vid en särskild tidpunkt och produkten 
produceras och konsumeras samtidigt (Wheeler, 1995). Marknadsförare av 
turismdestinationer strävar efter att etablera, förstärka eller förändra destinationernas 
image (McKay & Fesenmaier, 1997), men på senare tid har turismmarknadsföring ökat i 
komplexitet (Hannam, 2004). Den traditionella marknadsföringen har misslyckats att 
igenkänna varje destinations unika behov och begränsningar, däribland deras typiska 
geografiska läge och sociokulturella karaktärsdrag, eftersom fokus varit på att öka 
besökandet (Buhalis, 1999). Numera handlar det inte enbart om att representera en 
destinations image, men också att sälja destinationsupplevelser genom att relatera 
upplevelserna till konsumenters livsstil (Hannam, 2004).  
 
Med anledning av destinationers komplexa och mångsidiga karaktär möter destinationer 
en mängd problem när det gäller att fastställa marknadsföringsarrangemang som 
inkluderar ansvarsfördelning mellan offentlig och privat sektor (Prideaux & Cooper, 
2002). Den offentliga sektorn har emellanåt haft svårigheter att motsvara förväntningarna 
på effektiv destinationsmarknadsföring på grund av bristande expertis, resurser och 
flexibilitet (Bennett, 1999). För att uppnå framgång bör hänsyn tas till kontexten där 
destinationsmarknadsföringen genomförs, samtidigt krävs det att produkten kan möta 
utmaningen av oense förväntningar (Bennett, 1999).   
 
Såväl kollektiva sammanslutningar som individuella aktörer har åtagit sig 
marknadsföringen av destinationer, men dessvärre förekommer det lite samverkan mellan 
parterna (Prideaux & Cooper, 2002). Olika aktörers motstridiga intressen medför en 
utmaning när en destination ska marknadsföras som en helhet (Buhalis, 1999). En fri 
marknad inom destinationsmarknadsföring där det inte finns samarbete mellan aktörerna 
medför att antal problem. Enskilda aktörer skapar ett mindre påverkningsbart intryck på 
potentiella besökare av destinationen, än vad som skulle kunna uppnås vid samarbete 
med andra aktörer. Samarbete ger organisationerna en förmåga att skapa medvetenhet om 
destinationen och på så sätt ge en fördel gentemot konkurrenterna. (Palmer & Bejou, 
1995)  
 
Det är ofta organisationerna för destinationsmarknadsföring som åtar sig den kollektiva 
marknadsföringen som ur ett idealperspektiv bör representera hela destinationen 
(Prideaux & Cooper, 2002). Traditionellt sätt har organisationer för 
destinationsmarknadsföring tagit ansvar för marknadsföringen av destinationsprodukten, 
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men de har inte lyckats kontrollera marknadsföringsaktiviteter som genomförs av 
enskilda aktörer. Det har bidragit till att organisationer för destinationsmarknadsföring 
enbart kan samordna och vägleda snarare än att åta sig en omfattande och fullständig 
marknadsföringsstrategi. (Buhalis, 1999) Den individuella marknadsföringen genomförs 
av enskilda organisationer i syfte att marknadsföra de egna produkterna. Respektive 
marknadsföringsform är nödvändig och bör koordineras så att de förstärker och 
kompletterar varandra. Destinationers tillväxt medför att såväl offentliga som privata 
aktörer inser behovet av att synkronisera marknadsföringen samt utveckla en 
formaliserad strategi för destinationsmarknadsföring. (Prideaux & Cooper, 2002)  
 
Turism tillåter den offentliga sektorn att uppnå ett flertal sociala mål, såsom förbättring 
av ett områdes fysiska miljö. I takt med att turismen har ökat, har både de offentliga och 
privata organisationerna sett en potential i att införa turism i de områden som innan var 
oattraktiva. (Palmer & Bejou, 1995) Turismmarknadsföring bör inte enbart betraktas som 
ett sätt att öka antalet besökare till en region, utan snarare som en mekanism som främjar 
den regionala utvecklingen och säkerställer en destinations strategiska mål. Anledningen 
till att destinationsmarknadsföring blir mer komplex grundar sig i att turister konsumerar 
regioner som upplevelser och inte sällan ignorerar det faktum att turistprodukter till stor 
del består av individuellt producerade produkter och tjänster. Turisternas 
helhetsupplevelse är en blandning av en mängd faktorer som bland annat innefattar möten 
med taxichaufförer, servitörer och hotellägare. Upplevelserna grundas även i lokala 
attraktioner såsom museum, teater och nöjesparker. Det är således helhetsintrycket som 
utvecklar turisters destinationsimage efter deras besök. En konsekvens blir att det sker 
stor överlappning mellan den strategiska marknadsföringen av destinationen som helhet 
och av varje individuell leverantör i regionen. (Buhalis, 1999) Turismmarknadsföring är 
trotsallt inte bara resultatet av myndigheters och företagens strategiska ansträngningar 
(Hannam, 2004).  
 
Destinationer kan betraktas som ett varumärke samt en kombination av alla produkter, 
tjänster och erfarenheter som tillhandahålls lokalt. Ett sådant synsätt på destinationer 
möjliggör en lättare värdering av turismens påverkan regionalt samt bidrar till hantering 
av tillgång och efterfrågan på ett sätt som maximerar alla aktörers förmåner. (Buhalis, 
1999) En destinations varumärke anses vara ett av de mest kraftfulla 
marknadsföringsredskap som används då marknadsförare står inför ökad konkurrens. En 
unik identitet framställs som en väsentlig grundläggande faktor för destinationers 
möjlighet att överleva i den alltmer ökande konkurrensen. (Hannam, 2004) Det är av 
största vikt att stärka länken mellan budskapet och produkten (Bennett, 1999). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Image designas medvetet till att attrahera turister, tilltala investerare och bygga upp 
självförtroende och stolthet hos invånarna (Bramwell & Rawding, 1996). Fastän vissa 
destinationer har ett eftersträvansvärt värde är frågan hur ofta det är möjligt att ha en 
tydlig image för en turistdestination (Bennett, 1999). Destinationers image är föränderlig 
över tiden och utvecklingen av destinationer är en drivkraft för händelser och processer 
som sätter prägel på destinationers karaktäristiska drag. Förändringen sker då gamla 
företag upplöses eller lever kvar samt då nya företag och idéer skapas. (von Friedrichs 
Grängsjö, 2001) 
 
Destinationsimage kan utvecklas med hjälp av marknadsundersökningar som vägleder 
promotionsaktiviteter i riktning mot varumärkning och förbättrar varumärkets värderingar 
(Buhalis, 1999). Samtidigt kan en destinations image påverkas av händelser som är 
bortom en marknadsförares kontroll (Bennett, 1999). Destinationsmarknadsförares och 
turistbyråernas främsta aktivitet är att placera en destinations image i målgruppens tankar. 
Eftersom kostnaden per intryck av marknadsföringsaktiviteter ökar är det väsentligt att 
varje intryck påverkar målgruppen så mycket som möjligt. (Day, Skidmore & Koller, 
2001) Genom att etablera ett varumärke kan destinationer försöka stärka sin images 
särskiljningsförmåga (Bramwell & Rawding, 1996).  
 
Varumärkeskonceptet kan spåras tillbaka till produktmarknadsföring där avsikten var att 
skapa differentiering och preferens avseende en produkt eller tjänst. Framgångsrik 
hantering av ett kollektivt varumärke (eng. corporate brand) bygger bland annat på 
mixen av variabler som varumärket består av. (Know & Bickerton, 2000) Kollektiv 
marknadsföring kan generellt appliceras på entiteter oavsett om de är kooperationer, 
företag, ideella organisationer eller städer. En grundläggande faktor för marknadsföring 
på kollektiv nivå är att den berör mångfaldiga utbytesrelationer med flera aktörer. 
(Balmer & Greyser, 2006) En destinations relationer bildar ekonomiska och sociala 
nätverk som är dynamiska till naturen och kan omformas över tid beroende på nya 
aktörer som kommer till (von Friedrichs Grängsjö, 2001).  
 
Med global konkurrens och industrianrikning kommer nya utmaningar. Konsumenter 
följer speciella intressen i ökad grad och ser på sina resor som både rekreations- och 
utbildningsupplevelser. Därav blir destinationsteman och deras tolkning ännu viktigare i 
framtiden. Samarbete mellan konkurrerande och kompletterande destinationer samt 
utbildning av mänskliga resurser gör det möjligt för regioner att lära av varandra och 
anpassa sig till efterfrågan. Konkurrenskraftiga destinationer hanteras och marknadsförs 
bäst genom innovativ marknadsföring, undersökningar och ny teknologi. (Buhalis, 1999) 
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När destinationer befinner sig på en konkurrenskraftig marknad med tonvikt på 
identifierbara och kvantifierbara resultat måste de ha som mål att bli mer effektiva när det 
gäller marknadsföringsaktiviteter. För att uppnå målet måste destinationerna tillämpa 
sofistikerad teknologi för att se till att deras marknadsföring har en önskad påverkan. 
(Day, Skidmore & Koller, 2001) Det handlar om att leverera en produkt som är 
eftersträvansvärd (Bennett, 1999). 
 
Borås marknadsför sig med orden ”storstadens utbud och småstadens närhet”, en slogan 
som beskriver stadens utbud av nöjen, service och kultur som är inom nära räckhåll. 
Staden har en lång tradition inom textilhandel, någonting som bidrog till att Borås under 
1900-talet var en av de snabbast växande städerna i Sverige. Numera är staden centrum 
för textil design, utveckling och handel där många ledande textil- och konfektionskedjor 
har sina huvudkontor. Ett av Borås kännetecken är att staden är Nordens centrum för 
postorderindustrin och hanterar ett stort varuflöde vilket medfört en spetskompetens inom 
distribution och logistik. Staden erbjuder också attraktiva utbildningar inom bland annat 
ekonomi, data, bibliotek och textil till sina drygt 11 000 högskolestudenter. 
(www.boras.se (1)) 
 
Staden har utökat sitt utbud av mötesplatser och på senare tid även statyer som sätter sin 
särskilda prägel på staden. Någonting som är utmärkande för Borås är de årliga 
sommartorsdagskvällarna som lockar såväl lokalbefolkning som turister. Borås vill 
erbjuda sina besökare mycket. Borås Stad vill tillsammans med Näringslivet förstärka 
stadens utveckling i syfte att göra staden mer känd och attraktiv för boende, arbete, 
studier och besök. (www.boras.se (2)) 
 

1.3 Problemformulering 
 
Huvudproblem 
 

• Hur arbetar olika organisationer i Borås för att marknadsföra staden? 
 
Delproblem 

 
• Hur kan marknadsföringen av Borås förbättras? 

 
 
 
 



 
 

- 6 - 
 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsen är i huvudsak av deskriptiv karaktär och avser att beskriva och förstå hur 
Borås marknadsförs. Dessutom förekommer explorativa inslag som syftar till att skapa en 
övergripande bild av hur olika organisationer i staden samverkar för att skapa en 
fullständig marknadsföring. Uppsatsen har slutligen även ett normativt syfte som avser att 
utifrån studiens empiriska resultat ge förslag på hur marknadsföringen av Borås kan 
förbättras.  

1.5 Problemavgränsning 
 
Avgränsningar i uppsatsen är förenliga med dess frågeställning vars fokus är att 
undersöka hur olika organisationer i Borås arbetar med stadens marknadsföring. Vi 
avgränsar oss således till att studera stadens marknadsföring utifrån följande 
organisationer: BoråsBorås, Fritids- och turistkontoret, informationsavdelningen på Borås 
Stad samt Mitt i Borås. 
  

1.6 Nyckelbegrepp 
 
Destination – En stad som besöks av turister och har en etablerad turismindustri som 
erbjuder en samling av produkter, tjänster och erfarenheter till sina besökare. I uppsatsen 
ses Borås som en destination.  Destination är även synonymt med begreppet ort. 
 
Kollektiv – Syftar till en stad, Borås, och alla faktorer och aktörer som tillsammans utgör 
en stad, såsom i staden verksamma kooperationer, företag, ideella organisationer och 
stadens invånare.  
 
Kollektivt varumärke – Stadens varumärke, närmare bestämt hur Borås profilerar sig 
gentemot invånare och turister för att förmedla ett budskap och skapa en image.  
 
Image – Den framtoning som Borås vill förmedla till sina invånare och turister. 
Innehåller bland annat stadens profil, personlighet och utstrålning.  
 
Attityder – Boråsares och turisters tankar, åsikter och beteenden gentemot Borås.  
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1.7 Disposition  
 
Dispositionen syftar till att presentera uppsatsens utformning samt ge läsaren en 
överblick av uppsatsens kapitel och deras innehåll.  
 
Kapitel 1 – Inledning  
Inledningsvis återfinns en problembakgrund som fungerar som ett underlag för 
uppsatsens problemområde och därpå följer en problemdiskussion som utmynnar i en 
problemformulering. I kapitlet återfinns även uppsatsens syfte, problemavgränsning, 
beskrivning av nyckelbegrepp samt disposition. 
 
Kapitel 2 – Metoddiskussion  
Metoddiskussionen beskriver metodologins viktigaste delar och i kapitlet skildras olika 
förhållningssätt, metoder och ansatser där vi i anslutning även redogör för vårt eget 
metodval. Dessutom tar vi även ställning till studiens reliabilitet, validitet och mätfel.  
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen presenterar relevanta teorier som är förenliga med 
uppsatsens problemformulering och utgör en grund för analysen av empiriskt insamlad 
data.  
 
Kapitel 4 – Empiri  
I kapitlet sammanställs resultatet från den empiriska undersökningen. Respektive intervju 
sammanställs för sig och inleds med en kortfattad företagsbeskrivning.  
 
Kapitel 5 – Analys och diskussion  
I kapitlet analyseras undersökningens resultat i förhållande till den teoretiska 
referensramen samtidigt som det förs en kontinuerlig diskussion. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser 
I kapitlet redogörs studiens slutsatser och sedan föreslås även relevanta förbättringar för 
marknadsföringen av Borås.  
    
Kapitel 7 – Avslutande reflektion 
I kapitlet återges avslutande tankar kring uppsatsprocessen. Det ges förslag på fortsatt 
forskning inom det studerade problemområdet och slutligen genomförs en kritisk 
utvärdering av studiens genomförande samt en evaluering av reliabilitet, validitet, mätfel 
och källor.   
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Kapitel 8 – Källförteckning  
Kapitlet innehåller en förteckning över den referenslitteratur, vetenskapliga artiklar, samt 
muntliga, elektroniska och övriga källor som använts vid utformningen av 
problembakgrund, problemdiskussion, metoddiskussion, den teoretiska referensramen 
samt vid insamling av empirisk data.  
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2 Metoddiskussion  
 
 I metoddiskussionen återges några av den vanligaste förhållningssätten, metoderna och 
ansatserna inom metodologin. Dessutom behandlas även urval vid undersökningen, 
datakällor, kontaktmetoder samt variabler som påverkar undersökningens tillförlitlighet, 
nämligen validitet, reliabilitet och mätfel. Vi argumenterar även vårt val av vetenskapligt 
förhållningssätt, metodansats samt undersöknings- och forskningsmetod och framför vårt 
ställningstagande till val av datakällor samt kontakt- och urvalsmetod. Slutligen för vi ett 
resonemang kring det egna ställningstagandet till studiens validitet och reliabilitet. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Val av vetenskapligt förhållningssätt är starkt förankrat med forskarens syn på olika 
företeelser, däribland människan, världen, vetenskap och kunskap. Olika förhållningssätt 
är dominerande inom olika vetenskaper och ibland är det vanligt med flera parallellt 
existerande förhållningssätt inom samma vetenskap. Framgångsrik forskning fordrar att 
forskaren innehar en helhetssyn över aktuella förhållningssätt, dels för att följa med i 
diskussionen om hur vetenskap bedrivs och dels för att möjliggöra en kritisk granskning 
av den kunskap som frambringas utifrån olika vetenskapliga förhållningssätt. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 

2.1.1 Positivism 
 
Positivism är ett vetenskapligt förhållningssätt vars rötter går tillbaka till 1800-talet. 
Positivismens anhängare ansåg att vetenskapen var enhetlig och de strävade efter att alla 
vetenskaper skulle utformas på samma sätt. Kunskap skulle byggas upp genom studier av 
samband mellan orsak och verkan och forskning skulle bedrivas i enlighet med den 
hypotetiskt-deduktiva modellen där hypoteser härleds från teorier för att sedan 
undersökas empirisk utifrån vetenskapliga metoder. Ett karaktärsdrag inom positivismen 
är vikten av reduktionism, vilket innebär studier av ett problems delar i syfte att förstå 
helheten i ett problem. (Patel & Davidson, 2003) Kritiken som är riktad till 
reduktionsperspektivet är att forskningen kan förlora sammanhang och helhet (Wallén, 
1996) Andra karaktäristiska drag inom positivismen är synen på forskaren som ett subjekt 
som har en yttre relation till forskningsobjektet och inte har någon inverkan på det 
forskningsresultat som uppkommer (Patel & Davidson, 2003). 
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Tillit till vetenskaplig rationalitet är ett huvuddrag inom positivismen, likaså det faktum 
att kunskapen ska vara möjlig att prövas empiriskt genom mätningar istället för 
uppskattningar och bedömningar. Forskning utifrån ett positivistiskt förhållningssätt 
utesluter aspekter som inte är objektivt mätbara, däribland innebörden av känslor, 
upplevelser och kulturfenomen. (Wallén, 1996) 
 

2.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik anses vara positivismens motpol och har sitt ursprung på 1600-talet då den 
användes till att tolka texter från Bibeln. Ordet hermeneutik översätts som tolkningslära 
vilket förevisar tolkningens centrala roll inom förhållningssättet. Under 1900-talet 
utvecklades hermeneutiken till en existentiell filosofi vars intention var att studera och 
tolka den mänskliga existensen, någonting som enligt hermeneutikerna kan tolkas och 
förstås genom språket. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Hermeneutiken är numera ett vanligt förekommande förhållningssätt inom många 
vetenskaper, däribland samhällsvetenskap, kulturvetenskap och humanvetenskap, där den 
också har formats på olika sätt vilket gör det svårt att precist beskriva en hermeneutisk 
synpunkt. Det som anses vara gemensamt för de olika inriktningarna inom hermeneutiken 
är synen på språket som det väsentliga för att skapa förståelse och kunskap om den 
mänskliga naturen. Det som människor yttrar i form av språk och handling kan tolkas och 
förstås. Forskare som tillämpar det hermeneutiska förhållningssättet studerar 
forskningsobjekt subjektivt med utgångspunkt i sin egen förförståelse, någonting som 
anses vara en tillgång i tolknings- och förståelseprocessen. Därtill praktiserar 
hermeneutiska forskare en holistisk syn där syftet är att se helheten i det problem som 
studeras. En fullständig förståelse nås genom att ställa helheten i relation till sina delar. 
(Patel & Davidson, 2003) 
 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Undersökningen genomförs utifrån det hermeneutiska förhållningssättet, ett synsätt som 
vi anser är att föredra när förståelsen för problemområdet är central. Det hermeneutiska 
förhållningssättet ger oss en möjlighet att studera problemområdet, framkalla en 
förståelse för och kännedom om problemområdet som helhet samt studera samverkan 
mellan problemområdets helhet och delar.  
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2.2 Metodansats 
 
Forskare har som uppgift att relatera teori och empiri till varandra och det är val av 
metodansats som återger olika relationer mellan teori och empiri. Forskare kan arbeta 
utifrån tre ansatser, nämligen induktivt, deduktivt och abduktivt. (Patel & Davidson, 
2003) 
 

2.2.1 Induktiv ansats 
 
Den induktiva ansatsen utgår från empirin i syfte att skapa generell kunskap om teorin, 
någonting som kan realiseras genom bland annat explorativa undersökningar och 
fallstudier. När forskare upprepar studier som samma fenomen kan det bidra till en riktig 
teori. (Andersen, 1998) Det induktiva tillvägagångssättet kallas även för upptäckandets 
väg eftersom en ny teori formuleras utifrån empiriskt insamlad data. Inom den induktiva 
ansatsen uppstår risk för brist på kunskap angående teorins generalitet och räckvidd då 
empirisk data som utgör grunden för teorin ofta associeras till enskilda fall, nämligen ett 
specifikt forskningsobjekt i en specifik situation. (Patel & Davidson, 2003) 
 

2.2.2 Deduktiv ansats 
 
Den deduktiva ansatsen har sin utgångspunkt i teorin där slutsatser om enskilda fenomen 
dras utifrån generella principer och rådande teorier (Andersen, 1998). Ett deduktivt 
tillvägagångssätt följer bevisandets väg med syfte att bevisa en teori empiriskt genom att 
härleda hypoteser från existerande teorier som sedan prövas empiriskt. Teorin fastställer 
grunderna för datainsamling, tolkning av insamlad data samt hur det empiriska resultatet 
ska relateras till den befintliga teorin, någonting som antas stärka forskningens 
objektivitet. Trots det finns det en risk att den befintliga teorin kommer att påverka 
forskningen i en riktning där nya, intresseväckande iakttagelser inte upptäcks. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 

2.2.3 Abduktiv ansats 
 
Abduktion innebär en kombination av induktion och deduktion och betyder att forskaren 
arbetar både induktivt och deduktivt. Enskilda fall studeras empiriskt och leder till att en 
preliminär teori formuleras som sedan prövas på nya fall för att utvecklas till en mer 
generell teori. Fördelen med det abduktiva tillvägagångssättet är att det inte låser 
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forskaren till ett strikt arbetssätt. Däremot uppkommer det risker vid val av 
forskningsobjekt och formuleringen av hypotetisk teori, någonting som forskare ofta 
väljer utifrån tidigare erfarenhet och forskning. Den abduktiva ansatsen fordrar att 
forskaren är framsynt och formulerar teorier som tillåter alternativa tolkningar. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 

2.2.4 Val av metodansats 
 
Undersökningen baseras på en induktiv metodansats där en övergripandet bild och 
förståelse för problemområdet står i fokus. Då undersökningen grundar sig i empirin och 
syftar till att undersöka ett fenomen empiriskt anser vi att den induktiva metodansatsen är 
en god förutsättning för undersökningen vars resultat kan bidra till den teoretiska 
referensramen.  
 

2.3 Undersökningsansats 
 
Undersökningsansatsen är starkt förankrad med undersökningsproblemet och beskriver 
studiens inriktning och målsättning.  Studiens syfte bör formuleras tydligt och kan vara 
av olika karaktär beroende på det problem som ska undersökas. (Christensen et al, 2001) 
 

2.3.1 Deskriptivt syfte 
 
Ett deskriptivt syfte är av beskrivande karaktär och används i de fall då forskarens 
kännedom om det undersökta problemet är god, men en uppdaterad information om 
problemet saknas. (Christensen et al, 2001) 
 

2.3.2 Explorativt syfte 
 
En undersökning vars syfte är explorativt är som en upptäcktsresa och är passande att 
använda när forskaren har liten kännedom om undersökningsproblemet. Explorativa 
undersökningar bidrar sällan till några exakta svar utan har som avsikt att skapa en 
övergripande bild av problemet, vilket innebär att explorativa undersökningar ofta 
fungerar som en förstudie för framtida undersökningar. (Christensen et al, 2001) 
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2.3.3 Förklarande syfte 
 
Ett förklarande syfte används främst när forskaren har god kännedom om samt en bra 
beskrivning av undersökningsproblemet och söker efter att förklara ett fenomen genom 
att identifiera anledningar till varför något förhåller sig på ett specifikt sätt. En 
förklarande undersökning grundar sig ofta på deskriptiva och explorativa undersökningar. 
(Christensen et al, 2001) 
 

2.3.4 Val av undersökningsansats 
 
Undersökningsansatsen i uppsatsen är huvudsakligen deskriptiv och avser främst att 
beskriva och förstå marknadsföringen av Borås. Med anledning av att vår förståelse för 
problemområdet i nuläget är begränsad förekommer även explorativa inslag i studien för 
att öka vår förståelse av problemområdet. En kombination av deskriptiv och explorativ 
ansats möjliggör en övergripande förståelse för problemområdet som sedan kan beskrivas 
utifrån aktuell empirisk information.  Slutligen har uppsatsen även ett normativt syfte 
som ämnar föreslå hur marknadsföringen av Borås kan förbättras utifrån studiens 
empiriska resultat 
 

2.4  Forskningsmetod 
 
Forskning fordras för att kunskapsbasen inom ett ämnesområde ska utvecklas. Forskning 
kan i bred bemärkelse förklaras som en systematisk utredning eller utfrågning där olika 
metoder finns tillgängliga för studier av särskilda företeelser. (Merriam, 1988) Val av 
forskningsmetod har sin utgångspunkt i undersökningsproblemet som avgör 
undersökningens utformning (Christensen et al, 2001).  
 

2.4.1 Fallstudie 
 
Fallstudien som forskningsmetod är användbar då forskare söker djupare förståelse för ett 
problem och dess innebörd. Metoden har sin fokus på några enskilda fall som ska 
studeras ingående och är lämplig att använda vid studier av komplexa samband och 
sociala processer där generella mönster betonas i syfte att skapa förståelse. Fallstudien är 
av kvalitativ karaktär och möjliggör inte statistiska generaliseringar, någonting som 
kritiserats av kvantitativa forskare som menar att fallstudien endast är en förstudie som 
utgör ett underlag för vidare kvantitativ forskning. Grund till kritiken har varit bristen på 
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strukturerad och formell logik, någonting som både utgör metodens styrka och svaghet. 
Bristen på strukturerad, formell logik medför en flexibel framtoning som kan stärka den 
djupa förståelsen då undersökningsstrategin anpassas till det specifika fall som studeras. 
Samtidigt kan bristen på struktur öka risken för att problemet endast vidrörs ytligt, på 
grund av brist på förhandsgivna regler. (Christensen et al, 2001) En klar fördel med 
fallstudier är att de studerar ett fenomen och vad som sker under verkliga förhållanden 
där mycket ingående kunskap framkommer (Wallén, 1996).  
 

2.4.2 Tvärsnittsmetoden 
 
Tvärsnittsstudier är ofta breda, ytliga och har som avsikt att undersöka många fall på 
ytan. Metoden är kvantitativ till sin natur och inriktar sig på statistiska generaliseringar 
som utgörs av kvantitativ primärdata. Om undersökningen har ett beskrivande syfte är 
tvärsnittsansatsen mest användbar då den möjliggör kvantifiering av insamlad data. 
Undersökningsprocessen vid en tvärsnittsansats är formaliserad och strukturerad och 
ansatsen har sin styrka i att den att den når ut till en bredare målgrupp och täcker fler 
undersökningsfall. (Christensen et al, 2001) 
 

2.4.3 Val av forskningsmetod 
 
Eftersom undersökningen avser att studera ett fåtal fall på djupet anser vi att fallstudien 
som forskningsmetod är att föredra.  Fallstudien anser vi är förenlig med uppsatsens syfte 
att skapa förståelse för problemområdet och metoden är även bäst lämpad att besvara 
uppsatsens problemformulering. 
 

2.5 Undersökningsmetod  
 
Det finns två huvudsakliga undersökningsmetoder: den kvalitativa samt den kvantitativa 
metoden. Vilken metod forskare väljer är förknippat med det problemområde som är 
avsett att undersökas. Metoderna har ett och samma syfte som går ut på att skapa en 
bättre förståelse för olika företeelser. Det finns inget konkurrensförhållande mellan 
metoderna och båda kan med sina starka och svaga sidor förstärka varandra. Den 
huvudsakliga skillnaden mellan metoderna är att i den kvantitativa metoden omvandlas 
informationen till siffror och mängder, medan i den kvalitativa står forskarens 
uppfattning och tolkning av informationen i förgrunden. (Holme & Solvang, 1997) 



 
 

- 15 - 
 

2.5.1 Kvalitativ metod  
 
Det centrala vid den kvalitativa metoden är att skapa en djupförståelse av det 
problemområde som studeras samt förstå problemområdets samband med helheten 
(Andersen 1998). Den kvalitativa metoden bygger på beskrivning av samt 
helhetsförståelse för ett fåtal faktorer som undersöks på djupet med hjälp av exempelvis 
ostrukturerade observationer samt djupintervjuer. Forskare som använder sig av den 
kvalitativa metoden genomför sina undersökningar under förutsättningar som liknar den 
verklighet som ska undersökas och intresserar sig för det exceptionella och unika samt 
sammanhang och struktur. Forskarna har även en jag-du-relation med sina 
forskningsobjekt. Inom den kvalitativa ansatsen vill forskare skapa en helhetsförståelse 
genom att sätta sig i forskningsobjektens situation för att få en fullständig uppfattning av 
den studerade företeelsen. (Holme & Solvang 1997) Kvalitativa data som samlas in anses 
handla om forskningsobjektens subjektiva uppfattningar (Starrin & Svensson 1994). 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av flexibilitet. Flexibiliteten gäller förhållandet till 
de erfarenheter som erhålls under undersöknings- och informationsinsamlingsfasen och 
om någonting har glömts bort eller felformulerats kan den rättas till under studiens gång. 
Flexibiliteten gäller även närmandet till forskningsobjekten, vilka frågor som ställs samt i 
vilken ordning. Den kvalitativa metodens flexibilitet kan ses både som en styrka och som 
en svaghet. Styrkan består av en lättare tillgång till förståelse för det fenomen som 
studeras. Intervjuerna som genomförs med forskningsobjekt ger forskarna nya insikter 
och en bredare uppfattning för det studerade fenomenet. Svagheten beror på att 
flexibilitet gör det svårt att jämföra den information som har samlats in. (Holme & 
Solvang, 1997) 
 

2.5.2 Kvantitativ metod 
 
Andersen (1998) framhåller att den kvantitativa metoden kännetecknas av en flitig 
användning av statistik, matematik och tydliga riktlinjer för hur undersökningar ska 
genomföras. Den kvantitativa metoden är inriktad på att förklara de faktorer som 
undersöks och metodens primära syfte är att orsaksförklara de faktorer som ligger till 
grund för den undersökning som genomförs. Orsaksförklaringen är nödvändig för att se 
om det resultat som har uppnåtts gäller för alla de delar som forskare vill undersöka.  

Det typiska för den kvantitativa metoden är att den går på bredden. Kvantitativa 
undersökningar berör lite information om många forskningsobjekt med hjälp av 
systematiska och strukturerade observationer och intervjuer. I metoden intresserar sig 
forskarna för det gemensamma, genomsnittliga eller representativa. Det förekommer en 
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jag-det-relation mellan forskaren och forskningsobjekten. Informationsinsamlingen 
förekommer under förutsättningar som inte liknar den verklighet som åsyftar att 
undersökas. (Holme & Solvang, 1997) 

Den information som samlas in måste generaliseras för att resultaten från olika 
respondenter ska kunna gemföras samt analyseras (Christensen et al, 2001). Att 
informationens framtagning är generaliserbar utgör styrkan i den kvantitativa metodens 
strukturerade form. Generaliseringen skapar även metodens svaghet som ligger i att 
forskare inte har någon garanti att den insamlade informationen är relevant för det 
problemområde som undersöks. (Holme & Solvang, 1997) 
 

2.5.3 Val av undersökningsmetod 
 
Undersökningsmetoden i uppsatsen är av kvalitativ karaktär och väl förenlig med 
uppsatsens forskningsmetod, fallstudien. Den kvalitativa metodens styrka vid studier av 
helheten samt skapandet av en djupare förståelse för problemområdet ser vi som 
nödvändigt för att kunna besvara uppsatsens frågeställning.  
 

2.6 Datakällor 
 
För att kunna genomföra en undersökning är det väsentligt att samla in, analysera, tolka 
och presentera data. Data som samlas in kan delas in i två kategorier, nämligen kvalitativ 
och kvantitativ data. Kvalitativ data uttrycks i exempelvis text och bilder, medan 
kvantitativ data uttrycks i siffror och mängder. Det går även att kategorisera data 
beroende på när den samlades in, sekundär- eller primärdata. Redan befintlig data som 
har sammanställts vid ett tidigare tillfälle kallas för sekundärdata. Primärdata är den data 
som forskare själva samlar in med hjälp av olika undersökningstekniker för att finna en 
lösning på det specifika problemområdet. (Christensen et al, 2001) 
 

2.6.1 Val av datakällor 
 
Undersökningen utgår i första hand från primärdata som är nödvändig för att kunna 
besvara studiens frågeställning utifrån aktuell empirisk information. Vi eftersträvar 
aktuell information som är kompatibel med den verklighet vi studerar, men också 
sekundärdata ser vi som ett viktigt bidrag till studien, bland annat i form av teoretisk 
referensram och olika webbplatser relaterade till marknadsföringen av Borås.  
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2.7 Kontaktmetod  
 
Den intervjuform som forskare väljer att använda sig av styrs av undersökningens tema 
samt av den information som forskarna har tillgång till. Den metodiska planeringen 
skiljer sig åt avsevärt mellan de olika tillvägagångssätten. (Holme & Solvang, 1997) 
 

2.7.1 Informantintervjun 
 
Informantintervju innebär att forskare intervjuar personer som är väl insatta i och har 
mycket att säga om det studerade fenomenet (Holme & Solvang, 1997). Intervjun är av 
kvalitativ karaktär och är särskilt relevant när forskare vill undersöka de fenomen som 
redan har ägt rum. Eftersom forskarna då inte kan observera fenomenet själva behöver de 
en informant som har förstahandskunskap om det studerade fenomenet. (Andersen, 1998) 
 

2.7.2 Den öppna intervjun 
 
Den öppna intervjun är av kvalitativ karaktär och används oftast för att få bättre förståelse 
för en individs beteende. Den öppna intervjun ställer höga krav på intervjuaren som 
måste lyssna, tolka individens svar, komma med djupare frågor samt se till att inte svika 
förtroendet. Det är viktigt att noggrant dokumentera det som sägs under intervjun. 
(Andersen, 1998)  
 

2.7.3 Fokusgrupp 
 
Fokusgruppintervjun kan användas i undersökningsprocessens alla stadier och är en 
intervju av en grupp bestående av åtta till tolv individer. Intervjun styrs av en eller två 
intervjuare och behandlar ett specifikt ämne. (Andersen, 1998) Intervjun är för det mesta 
ostrukturerad, eller semistrukturerad samt liknar en diskussion kring ett specifikt ämne. 
Syftet med fokusgruppintervjuer är att skapa en gruppdynamik och på så sätt gagna 
oväntade resonemang. (Christensen et al, 2001) 
 
Det förekommer ett flertal fördelar med fokusgruppintervju som intervjuform. Det är 
billigt och går snabbt att samla in detaljerad information från flera individer. 
Intervjuformen stimulerar individer i fokusgruppen till att ge mångsidiga och djupare 
svar samt håller reda på externa och oriktiga påståenden. Dessutom upplevs 
intervjuformen av individer som mer intressant än enskilda intervjuer. De problem som 
uppkommer är att forskare måste avgränsa sig till ett fåtal frågor och det kan vara 
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komplicerat att styra diskussionen om det uppkommer konflikter och oenigheter bland 
fokusgruppmedlemmarna. (Andersen, 1998) 
 

2.7.4 Val av kontaktmetod 
 
Undersökningen bygger på öppna intervjuer av kvalitativ karaktär, en kontaktmetod som 
är förenlig med studiens kvalitativa undersöknings- och forskningsmetod. Metoden anser 
vi är ett användbart tillvägagångssätt för undersökningens empiriska datainsamling och 
bidrar till att belysa problemområdet och inge förståelse.  
 
Beklagligtvis uppstod en avvikelse som är viktig att betona redan inledningsvis. En 
respondent hade dessvärre ingen möjlighet att träffa oss för en kvalitativ intervju, men 
ville ändå ge sitt bidrag till den empiriska undersökningen och svara på intervjufrågorna 
via e-mail. Förutom de huvudsakliga kvalitativa kontaktmetoderna förekommer således 
också en annorlunda kontaktmetod i uppsatsen.  
 

2.8 Urval 
 
Vid urval av undersökningsgrupp är det viktigt att skapa förutsättningar som visar en 
variation i hur en undersökningsgrupp uppfattar en och samma företeelse. Urvalet av 
undersökningsobjekt kan ske strategiskt och inte utifrån principer som antas ge ett 
karakteristiskt resultat. (Starrin & Svensson, 1994) Urval av undersökningsobjekt är en 
väsentlig del av en undersökning. Om fel individer kommer med i undersökningen kan 
det riskera hela undersökningens resultat. Urvalet av individer ska göras utifrån ett flertal 
tidigare, teoretiskt och strategiskt, bestämda kriterier. (Holme & Solvang, 1997) Det 
förekommer krav på variationsbredd som medför att undersökningsobjekt kan väljas ut ur 
olika skikten som kan vara relevanta för undersökningen (Starrin & Svensson, 1994).  

Det finns ett flertal olika sätt att göra urval på, men det gemensamma för alla urval är att 
en större urvalsgrupp innebär större sannolikhet att urvalsgruppen täcker hela 
populationens åsikter. Inom urval förekommer två huvudgrenar, nämligen 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att alla 
respondenter har lika stor chans att hamna i urvalet eftersom respondenterna i urvalet 
väljs slumpmässigt. Icke-sannolikhetsurval är alla de typer av urval som inte uppfyller 
kravet på sannolikhet. Respektive urvalsmetod har ett antal underliggande urvalsmetoder. 
(Christensen et al, 2001) 
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För sannolikhetsurval är obundna slumpmässiga urval det karaktäristiska och används 
ofta vid tvärsnittsundersökningar. Det är viktigt för forskare att använda sig av en 
slumptalstabell för att garantera att urval av respondenter var slumpmässig. (Christensen 
et al, 2001) 

Inom icke-sannolikhetsurval kan det förekomma ett felaktigt resultat eftersom det kan 
förekomma stor över- eller undertäckning av målpopulationen i urvalet. Icke-
sannolikhetsurval förekommer oftast vid kvalitativa undersökningar, då det är viktigt att 
få respondenter med kunskap om det studerade ämnet. Det vanligaste tillvägagångssättet 
vid icke-sannolikhetsurval är det strategiska urvalet som innebär att forskaren efter 
speciella kriterier väljer vilka individer som urvalet ska bestå av. (Christensen et al, 2001) 

 

Modell 2.8 - Uppdelning av urvalsmetoder i sannolikhets och icke-sannolikhetsurval 
anpassad efter Christensen et al (2001, s. 113) 

2.8.1 Kriterier för urval 
 
Undersökningen bygger på ett icke-sannolikhetsurval då vi eftersträvar respondenter som 
är kunniga inom det studerade problemområdet och som har mycket att bidra med till 
studiens resultat. Det strategiska urvalet ser vi som passande då det ger oss möjlighet att 
utifrån fastställda kriterier välja våra respondenter. De kriterier som tillämpas vid urvalet 
är respondentens befattning och grad av inblandning och ansvar för 
marknadsföringsaktiviteterna av Borås.  
 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 
 
För att en undersökning, dess resultat och slutsatser ska vara användbara är det viktigt att 
utvärdera undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet, både när det handlar om en 
kvalitativ eller kvantitativ undersökning (Christensen et al, 2001). Genom en upprepande 
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kritisk prövning och noggrann bearbetning av information kan en tillfredsställande nivå 
av validitet samt reliabilitet uppnås. (Holme & Solvang, 1997) Validitet och reliabilitet är 
begrepp som har sitt ursprung i den kvantitativa metodologin och vid kvalitativa 
undersökningar blir begreppen en aning annorlunda (Trost, 1997).  
 

2.9.1 Validitet 
 
För att mäta kvalitativa undersökningars trovärdighet är validitet att föredra. Validitet 
handlar om trovärdighet och kan delas upp i två delar, nämligen intern och extern 
validitet. Intern validitet handlar om huruvida undersökningens resultat återger 
verkligheten på ett korrekt sätt. Extern validitet handlar om graden av generaliserbarhet 
som innebär att resultaten kan generaliseras till företeelser och individer utanför 
undersökningens gränser. (Christensen et al, 2001) 
 
Ett av de största problemen vid kvalitativa studier är förknippat med studiens 
trovärdighet. Datainsamlingen ska ske uppriktigt och vara relevant för frågeställningen 
samtidigt som forskaren bör reflektera över etiska aspekter vid datainsamlingen, annars 
finns det risk att trovärdigheten ifrågasätts. Forskaren kan visa en öppen inställning till 
trovärdighet genom att ange de frågor som användes vid datainsamlingen, någonting som 
ger läsaren en möjlighet att bedöma intervjumaterialets trovärdighet. (Trost, 1997)  

Vid undersökningar är det är väsentligt att etiska frågor övervägs mycket noga. Vid första 
kontakten med intervjuobjekten, under själva intervjun samt vid lagringen av insamlad 
information ska forskarna tänka på att intervjuobjekten alltid har rätt till personlig 
integritet och värdighet. Etiska frågor innefattar även intervjuobjektens samtycke vid 
intervjuer och forskarnas tystnadsplikt som är ett av etikens viktigaste krav och inte får 
riskeras för studiens skull. Intervjuobjekten ska ha en möjlighet att välja vilka frågor han 
eller hon ska svara på samt när intervjun ska avslutas. (Trost, 1997) 
 

2.9.2 Reliabilitet  
  
Reliabiliteten bestäms med hjälp av utvärderingen av mätningarnas tillvägagångssätt 
samt forskarnas noggrannhet vid hanteringen av information (Holme & Solvang, 1997). 
Mätningarna bör vara stabila och inte utsättas för något slumpmässigt inflytande eftersom 
hög reliabilitet fordrar att situationen i alla avseenden är standardiserad (Trost, 1997). 
Reliabilitet är kopplad till mätinstrumentens struktur eller förmåga att framföra samma 
resultat om undersökningen genomförs vid ett annat tillfälle på ett jämförligt sätt av 
samma eller olika forskare. (Christensen et al, 2001) Samma resultat vid ett annat tillfälle 
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förutsätter ett statiskt förhållande (Trost, 1997) och med tanke på att verkligheten ständigt 
förändras är det omöjligt att samla in identiska data och komma fram till likartade resultat 
(Christensen et al, 2001).  
 
Reliabilitet anses inte vara relevant vid kvalitativa analyser (Christensen et al, 2001), 
någonting som beror på att kvalitativa undersökningar tar till sig de slumpmässiga 
inflytelserna och förutsätter en låg standardiseringsgrad. Människors nya erfarenheter 
som förändrar deras föreställningsvärld är andra anledningar till varför reliabilitet anses 
vara märkligt vid kvalitativa studier. (Trost, 1997) 
 
Det sammansatta begreppet reliabilitet innefattar fyra komponenter, närmare bestämt (1) 
kongruens – likhet mellan frågor som syftar till att mäta samma fenomen, (2) precision – 
det sätt på vilket intervjuaren registrerar svar, (3) objektivitet – om olika intervjuare 
registrerar samma sak på ett likadant sätt bidrar det till högre objektivitet och (4) konstans 
– förutsätter att det fenomen som undersöks inte ändras över tid. (Trost, 1997) 
 
Ett symboliskt interaktionistiskt synsätt på reliabilitet ser istället deltagande i processer 
som väsentligt, någonting som möjliggör en förväntning av olika resultat vid olika 
tillfällen. Eftersom människor utför handlingar, är aktiva och deltagare av en process, 
sker förändringar automatiskt. Sådana förändringar är intressanta vid kvalitativa studier 
och konstans är följaktligen inte en särskilt aktuell komponent vid kvalitativa studier. 
Även kongruens används annorlunda vid kvalitativa undersökningar där det är viktigt att 
ställa frågor om samma fenomen i syfte att förstå alla nyanser av fenomenet. Begreppet 
objektivitet i kvalitativa undersökningar handlar om att forskare tar ställning till om 
denne uppfattar ett svar eller resonemang annorlunda medan begreppet precision 
behandlar forskarens förståelse, det vill säga att forskaren är säker på att ha förstått något 
och kontrollerar att han/hon har förstått. (Trost, 1997) 
 

2.9.3 Mätfel 
 
Det förekommer ett flertal anledningar till mätfel i frågeundersökningar. Mätfel kan vara 
orsakade av respondenterna, mätinstrumenten och själva intervjuaren, men det 
förekommer även en samverkan mellan orsakerna. (Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 
2001) 
 
De mätfel som respondenterna orsakar beror på den kunskap som respondenten har om 
det ämne som undersöks samt respondentens inställning till ämnet. En osäker inställning 
hos respondenten leder till låg reliabilitet, på grund av att svaret från respondenten kan 
variera mellan olika undersökningstillfällen. Det kan uppkomma mätfel när en 
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respondent känner sig tvingad till att svara på en undersökning trots att respondenten inte 
har någon åsikt om ämnet i fråga. När en respondent försöker att gissa på en fråga leder 
det till att slumpens inverkan på undersökningen ökar. Mätfel kan också uppstå när en 
respondent medvetet svarar fel på en fråga då respondenten känner att ett specifikt svar 
kan vara eftersträvat och accepterat av intervjuaren. Sådana mätfel leder till att 
undersökningens validitet minskar eftersom det värde som framtagits med hjälp av 
undersökningen inte speglar verkligheten. Respondenterna tenderar till att svara på ett 
visst sätt när de får ledande frågor. Fler faktorer som leder till mätfel är trötthet samt 
viljan att ge generella samt allmänt accepterade svar. (Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 
2001)  
 
Instrumentfel är sammankopplade med frågeformuläret samt frågornas formulering. 
Exempel på dåligt formulerade frågor är känsliga och ledande frågor samt frågor som är 
formulerade på ett sätt som respondenterna inte förstår. För att förhindra instrumentfel är 
det viktigt att på förhand testa frågeformuläret på några testrespondenter. Även frågornas 
ordningsföljd bidrar till hur noga respondenterna besvarar frågeformuläret. Ännu en 
anledning till instrumentfel kan vara att det ibland används för få eller för många 
svarsalternativ i ett frågeformulär. (Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 2001) 
 
Vid enskilda intervjuer kan själva intervjuaren bidra till mätfel. Genom sitt uppförande, 
sin klädstil samt ålder och kön kan intervjuaren påverka respondenten och likaså 
respondentens svar. Intervjuarens tolkning av respondenternas svar kan också leda till 
mätfel. Tolkningen är oftast förknippad med intervjuarens inställning till respondenten. 
En positiv inställning leder till att respondentens svar tolkas välsinnat. Det förekommer 
att intervjuaren tolkar respondenternas oklara svar på ett sätt som går i riktning mot 
medelvärdet, vilket leder till mätfel. Fler mätfel som är relaterade till intervjuaren är när 
intervjuaren själv måste göra ett urval av respondenter. Intervjuaren kan då medvetet eller 
omedvetet dras till en viss typ av respondenter. (Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 2001) 
 

2.9.4 Ställningstagande till undersökningens tillförlitlighet och 
trovärdighet 

 
Vi eftersträvar att i möjligaste mån stärka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Ett 
symboliskt interaktionistiskt synsätt på reliabilitet anser vi är förenligt med studiens 
kvalitativa karaktär. Eftersom världen i allmänhet och marknadsföring i synnerhet inte är 
statiskt utan snarare en process som hela tiden förändras, förfinas och utvecklas i syfte att 
nå uppsatta mål, ser vi det inte som särskilt troligt att samma resultat skulle uppkomma 
om studien genomfördes vid ett annat tillfälle. Studien som belyser marknadsföring av 
Borås kan således endast vara trovärdig i dagsläget då vi inte vet hur staden kommer att 
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marknadsföras i framtiden.  För att kunna redogöra för problemområdet på ett korrekt sätt 
tar vi fasta på kongruensen i reliabiliteten, då utifrån en kvalitativ synvinkel där vi strävar 
efter att förstå nyanserna i problemområdet, någonting som vi anser kan åstadkommas 
utifrån valet av hermeneutiskt förhållningssätt som främjar samspelet mellan helhet och 
delar. Eftersom förståelsen är en viktig aspekt i studien värdesätter vi precisionen men 
också objektiviteten där vi kommer att resonera kring huruvida vi uppfattar samma svar 
annorlunda.  
 
Med anledning av att vi eftersträvar att belysa problemområdets aktualitet och återge 
verkligheten så som den ser ut idag bidrar det till att stärka studiens interna validitet. 
Däremot kommer studiens externa validitet att vara tämligen låg då resultatet från den 
empiriska undersökningen knappast kan generaliseras till företeelser utanför studiens 
gränser. Studien är specifik för Borås och marknadsföring av staden, även om det kanske 
finns likheter mellan hur Borås och andra städer marknadsför sig. Vi kan då tänka oss att 
en jämförande analys mellan olika städers marknadsföring skulle vara lämplig, för att 
indikera på likheter och skillnader, men själva studien om Borås ser vi inte som 
generaliserbar på andra städer.  
 
Ännu ett sätt att öka trovärdigheten är att ha en öppen inställning och redogöra för de 
frågor som ligger till grund för datainsamlingen. För att ge läsaren en möjlighet att 
bedöma studiens trovärdighet och relevans har vi för avsikt att, i en bilaga, sammanställa 
frågorna för respektive intervju. Vi har ingen anledning att anta att respondenterna skulle 
orsaka mätfel i studien då deras kunskap om det aktuella ämnet är stor, vilket följaktligen 
bidrar med en säkrare inställning hos respondenterna. Vi eftersträvar att undvika ledande 
och påstående frågor för att minska risken för påverkan på respondenternas svar. Att 
frågeformuläret är korrekt utformat, frågorna tillförlitliga och rätt formulerade samt 
följden på frågorna riktig, ser vi som en självklarhet för att säkra att instrumentfel inte 
uppkommer och att resultatet blir relevant och överensstämmande med den studerade 
verkligheten. Noggrannhet kommer att prägla frågeutformningen som relateras till 
urvalskriterierna för respondenter och överensstämmer med respektive respondents 
befattning, inflytande, kunskap och ansvar för problemområdet. För att öka 
mätsäkerheten har vi som mål att, med respondenternas godkännande, använda diktafon 
vid intervjuerna samtidigt som vi även för anteckningar. I syfte att främja de etiska 
aspekterna av undersökningen kommer vi att tänka på vårt bemötande gentemot 
respondenterna och eftersträva att skapa en trivsam atmosfär där respondenterna känner 
att det är tryggt att svara på frågorna. Vi värderar respondenternas samtycke och gör det 
möjligt för dem att svara på de frågor de själva vill samt göra egna tillägg som de anser är 
viktiga att få fram.   
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3 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen inleds med en återkoppling till uppsatsens 
problembakgrund och problemdiskussion och därefter behandlas teorier om städers 
utveckling och tillväxt, tursim och dess fördelar samt hur konkurrenskraftiga orter 
skapas. Dessutom berörs teorier kring destinationer som varumärken, marknadsföring av 
destinationer och formningen av image och attityder. Slutligen återfinns även ett avsnitt 
om kommunikationsteori där begreppen marknadskommunikation, promotionskampanj, 
målgrupp, mål och budskap är centrala. Vi har endast valt att behandla de teorier som är 
relevanta för uppsatsens problemområde.  
 
Inledning  
 
I uppsatsens problembakgrund och problemdiskussion berörde vi destinationers 
komplexa och mångsidiga karaktär där varje destination har sina unika behov och 
begränsningar såsom geografiskt läge och sociokulturella drag. Turismmarknadsföring 
anses främja den regionala utvecklingen och marknadsförare av turismdestinationer har 
som mål att etablera, förstärka eller förändra destinationernas image, men 
marknadsföring av turistdestinationer är särskilt utmanande och har på senare tid ökat i 
komplexitet där marknadsföringsarrangemangen ska inkludera ansvarsfördelning mellan 
den offentliga och privata sektorn. Själva turismprodukten produceras och konsumeras 
samtidigt och grundar sig i upplevelsen av platsen och människorna vid en särskild 
tidpunkt. Destinationer kan även betraktas som kollektiva varumärken samt en 
kombination av alla produkter, tjänster och erfarenheter som tillhandahålls lokalt. 
Följaktligen handlar det om att sälja destinationsupplevelser genom att relatera 
upplevelserna till konsumenters livsstil. 
 
Destinationsförsäljning är en bred företagsanda eller ideologi som har trängt igenom på 
vissa platser. Varje aspekt, såsom publiktransport och jämställdhet, i den offentliga 
policyn kan kännetecknas av destinationsförsäljningens anda. (Ward, 1998) En 
destination kan förvänta sig en ansenlig tillväxt om det finns ett starkt samarbete mellan 
den privata sektorn, lokala myndigheter och organisationer för 
destinationsmarknadsföring, samt om alla aktörer inom turismindustrin stödjer ett och 
samma varumärke (Prideaux & Cooper, 2002).  
 
I den teoretiska referensramen går vi djupare in i marknadsföring av destinationer samt 
hur en destinations image och varumärke kan kommuniceras till omvärlden. Vi har valt 
att belysa kommunikationsprocessen utifrån Schramms (1955) kommunikationsmodell 
för att frambringa läsarens förståelse för kommunikationens grundläggande 
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beståndsdelar. Dessutom återges även varumärkeskontexten i en illustrerad modell av 
Knox och Bickerton (2000) för att påvisa vilka variabler som formar ett kollektivt 
varumärkes styrkor och svagheter. 
 

3.1 Konkurrenskraftiga orter                                                                                     
 
Destinationer är sammansatta av en mångfald leverantörer av turismvaror och tjänster 
och konkurrerar på en heterogen marknad med både inrikes och internationella element 
(Prideaux & Cooper, 2002). Konkurrensen mellan orter ökar ständigt i syfte att locka fler 
turister, företag och investeringar och marknadsföring av orter har blivit en ledande 
ekonomisk aktivitet. Ekonomisk utveckling har under en lång tid varit en prioritet för 
orter, regioner och nationer och på senare tid har det blivit ännu viktigare att anamma ett 
bredare perspektiv med lämpliga strategier som ska främja företagsamheten, turismen 
och investeringar.  Numera används sofistikerade strategier för att bygga upp en 
konkurrenskraftig marknad och positionera orter. (Kotler, Haider & Rein, 1993)  
 
Det finns fyra breda målgrupper som kan tänkas vara attraktiva att satsa på, (1) besökare, 
(2) invånare och arbetare, (3) företag och industri samt (4) exportmarknader. En ort som 
vill locka en specifik kategori måste tydligt specificera kategorin för att kunna uppnå 
uppsatta mål. (Kotler, Haider & Rein, 1993) 
 

3.1.1 Besökare 
 
Besöksmarknaden består av två huvudgrupper, affärsbesökare och icke-affärsbesökare. 
De som besöker en ort i affärer kommer ofta för att närvara vid möten och konferenser 
eller för att köpa och sälja någonting. Icke-affärsbesökare består av turister som kommer 
för att se orten samt resande som besöker vänner och familj. Oavsett anledningen till att 
orten besöks spenderar alla besökare pengar på orten, bland annat för logi, lokala 
produkter samt tjänster. (Kotler, Haider & Rein, 1993) Det har blivit allt svårare att 
klassificera resebeteendet och att segmentera resenärer då de alltmer kombinerar nöjes- 
och affärsresor för att vinna tid och kostnadsfördelar. Oändliga variationer av nöjesresor 
och affärsresor kan kombineras och de två resetyperna kan ibland innehålla samma 
element och motivation vilket gör att det blir komplicerat att se skillnaden. (Buhalis, 
1999) 
 
Som ett led i strategin för att locka besökare finns turist- och kongressbyråer. Turistbyrån 
arbetar bland annat med att bedöma vilken grupp besökare som är mest lönsam. Det kan 
vara en massmarknad av besökare som inte spenderar mycket pengar och vars besök på 
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orten är kortlivade, eller också en mindre marknad av långtidsbesökare som spenderar 
stora summor. Turistbyrån tar också beslut om hur mycket resurser som ska investeras till 
att locka besökare från den egna regionen, andra regioner i landet eller andra länder. 
(Kotler, Haider & Rein, 1993) 
 
Kongressbyråns arbete handlar om att fördela tillgångarna mellan satsningar på 
förbättring av ortens kongressfaciliteter samt marknadsföra faciliteterna till industrier och 
företag. En stad vars hotell- och kongressfaciliteter är begränsade kan inte konkurrera om 
stora nationella kongresser. (Kotler, Haider & Rein, 1993) 
 

3.1.2 Invånare och arbetare  
 
Ännu en viktig målgrupp är en orts invånare och arbetare. Orter som har en åldrande 
befolkning strävar efter att locka och bibehålla yngre invånare. Andra orter kan vara 
lockande i sig själva så att nya invånare och arbetare strömmar in, men orten saknar 
resurser och faciliteter att tillmötesgå alla. De orter som vill locka specifika invånare och 
arbetare måste utveckla lämpliga incitament eftersom olika målgrupper eftersträvar olika 
kvaliteter. Exempelvis är unga familjer mest intresserade av skolor och säkerhet då de 
väljer en ny bostadsort, medan äldre hushåll eftertraktar kulturaktiviteter och 
rekreationsfaciliteter. (Kotler, Haider & Rein, 1993) 
 

3.1.3 Företag och industri 
 
Motivet till att orter eftertraktar nya företag och industrier är avkastningen på deras 
guldgruvor samt för att förse sina invånare med arbete.  De branscher som är mest 
attraktiva är banker, katalog- och postorderbranscher och högteknologiska företag, 
samtidigt som orter alltmer eftersträvar att bevara de existerande företagen och främja 
deras expansion. Orter kan bibehålla och stärka sin ekonomi utifrån fyra grundläggande 
faktorer, (1) behålla nuvarande företag, (2) tänka ut planer och service för att hjälpa 
nuvarande företag att expandera, (3) göra det lättare för entreprenörer att starta nya 
företag och (4) locka utomstående företag och deras fabriker att flytta till orten.  Den 
bästa strategin är en mix av ovanstående fyra faktorer men städer måste också bestämma 
om de vill ha en diversifierad ekonomi eller ett par specialiserade industrier. Även om en 
viss diversifiering är att föredra har vissa orter dessvärre inte möjligheten att diversifiera 
utan måste anpassa sig till nischade och specialiserade marknader. (Kotler, Haider & 
Rein, 1993) 
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3.1.4 Exportmarknader 
 
Exportmarknader handlar om en orts förmåga att producera produkter och tjänster som är 
eftertraktade att konsumera av andra orter, människor och företag. Orter bör uppmuntra 
de lokala företagen att expandera sin försäljning utanför den lokala marknaden in i en 
större marknad, både i det egna landet och utanför dess gränser. Ett fåtal orter lyckas 
skapa ett varumärke och en image för de produkter och tjänster som de levererar medan 
andra orter istället blir kända för deras dåliga rykte avseende varornas produktion och 
kvalitet. (Kotler, Haider & Rein, 1993) 
 

3.2 Utveckling och tillväxt 
 
En grundläggande tanke bakom utvecklingen av samhällen är skapandet av en kvalitativ 
miljö för dess invånare och arbetare. Starka drag i utvecklingen handlar om bra skolor, 
bostadsområden, säkerhet och sjukvårdsfaciliteter, men att enbart utveckla sådana 
aspekter bidrar inte med en fullständig förbättring av ortens livsduglighet och 
attraktivitet. Andra faktorer att beakta är designkvaliteter såsom arkitektur, öppna 
områden, trafikflöde och prydlighet. Stadsdesigners anser att människors attityder starkt 
influeras av deras fysiska omgivning och genom att förändra omgivningen kan 
människors attityder och beteenden förbättras. Stadsdesignen visar ortens karaktär men 
också hur värderingar och beslutstagande har kombinerats i frågor som påverkar 
utvecklingen. Dessvärre uppstår det konflikter kring vad som utgör god design och var 
pengarna ska spenderas. (Kotler, Haider & Rein, 1993) 
 
Utvecklingen av olika attraktioner är ett nyckelelement till turismens välgång.  
Framgångsrika post-industriella städer investerar ofta mycket i sitt kulturella kapital som 
en avsiktlig marknadsföringsstrategi för att locka turister och främja affärsetablering. 
(Ward, 1998)  
 

3.2.1 Turismtjänster 
 
Tjänstemarknadsföring tillämpas på aktiviteter inom tjänstesektorn såsom turism och 
skiljer sig avsevärt från marknadsföringen av produkter även om turism innefattar 
produkter som exempelvis suvenirer och artiklar från taxfree. Till skillnad från varor är 
tjänster opåtagliga, vilket innebär att det inte går att se eller ta på dem innan köpet. 
Konsumenter köper turism och gästfrihetstjänster med kunskap om priser, lite bilder av 
destinationen samt sina egna eller bekantas tidigare erfarenheter. På grund av 
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opåtagligheten är word-of-mouth en viktig informationskälla som har stor inverkan på 
potentiella konsumenter. (Weaver & Lawton, 2001) 
 
Turismtjänster kännetecknas av oskiljaktighet, vilket innebär att produktion och 
konsumtion sker samtidigt och på samma plats. Inom turismindustrin är 
medarbetarutbildning ytterst viktigt för den personal som har direktkontakt med 
kunderna. Det förekommer en hög nivå av ombytlighet inom turismtjänster, vilket 
innebär att varje produkt och interaktion är en unik erfarenhet som ofta blir influerad av 
ett stort antal oförutsägbara mänskliga faktorer.  De mänskliga faktorerna inkluderar varje 
individs humör och förväntningar i interaktionen. (Weaver & Lawton, 2001) 
 
För att minska konsumenternas uppfattning om risk vid köp av tjänster måste 
tjänsteföretag förse konsumenter med påtagliga ledtrådar som visar vad konsumenterna 
kan förvänta sig från tjänsten och från företaget. Ledtrådarna kan bestå av tydlig och 
uniformerad personal, rena och professionella kontor samt glansiga broschyrer som 
förmedlar attraktiva bilder till potentiella köpare. (Weaver & Lawton, 2001) 
 

3.2.2 Turismens ekonomiska fördelar 
 
Det är väsentligt för destinationer att diskutera de olika ekonomiska fördelar som 
turismen för med sig. Det förekommer sju olika ekonomiska fördelar: direkt inkomst, 
indirekt inkomst, ekonomisk integration och variation, sysselsättning, regionutveckling, 
tillväxtpotential samt formell och informell sektor. (Weaver & Lawton, 2001) 
 
Direkt inkomst har varit destinationernas största drivkraft enda sedan turismens 
uppkomst. Direkt inkomst kommer till genom att turisterna betalar för paketresor i sin 
egen region, även om cirka hälften av inkomsten tillhör den region där turisten köper sitt 
paket, samt genom att turisterna spenderar pengar på destinationen.  Inkomstens storlek 
är beroende av hur många turister det kommer till destinationen, hur länge de stannar 
samt hur mycket det slösar. Den ekonomiska inverkan slutar inte då turisten har lämnat 
över pengar till en försäljare på destinationen. Den indirekta inkomsten genereras genom 
att pengarna fortsätter att spenderas inom destinationens ekonomicirkel. (Weaver & 
Lawton, 2001) 
 
Ekonomisk integration och variation är starkt förknippat med idén om bakåtriktat 
samband som inkluderar de varor och tjänster som ingår i turismindustrin genom 
turismens indirekta påverkan på destinationens ekonomi. Sambandet uppstår när sådana 
varor och tjänster upptas inom destinationen. De sektorer som ingår i det bakåtriktade 
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sambandet är bland annat transport, underhållning och tillverkning. (Weaver & Lawton, 
2001) 
 
Det är destinationer för relevant att utveckla turism för att skapa jobb för destinationens 
invånare, men det är diskutabelt hur många jobbtillfällen turismen skapar. Även 
turismens effektivitet i att initialisera och marknadsföra utvecklingen i de regioner där 
andra ekonomiska möjligheter saknas, förespråkas ofta. I de flesta fall sker utvecklingen 
av turism i det yttre området spontant och oplanerat, men vissa destinationer använder sig 
av en så kallad tillväxt-stolpe-strategi (eng. growth pole strategy) som innebär etablering 
av destinationen på en strategiskt utvald plats som ett sätt som främjar den ekonomiska 
tillväxten i regionen. En allmänt erkänd fördel av turism är långtidsutveckling och 
tillväxt. Den största tillväxten anses inträffa i tjänstesektorn fastän turism också kan 
blomstra i landsbygdområden. (Weaver & Lawton, 2001) 
 

3.3 Marknadsföra destinationer 
 
Marknadsföring är den bredaste och mest opersonliga formen av reklamkommunikation, 
samt även det mest mäktiga verktyget för att nå externa investerare som är okända för 
lokala ledare. (Ward, 1998) Marknadsföring av destinationer sker inte enbart för att öka 
turistantalet och turistavkastningen. Destinationer marknadsförs också till mellanhänder 
samt för att öka antalet säljare genom att investera i varor och tjänster som logi, 
underhållning, fastigheter och infrastruktur. (Prideaux & Cooper, 2002) 
 
Att marknadsföra en ort innebär att designa den så att den möter målgruppens behov 
(Kotler, Haider & Rein, 1993). För att lyckas marknadsföra en destination är det av 
största vikt att förstå olika destinationstyper och deras karaktärsdrag. En specifik 
destination kan endast matcha särskilda sorter av efterfrågan och det är i huvudsak viktigt 
att utveckla passande erbjudanden för den rätta målgruppen. Därtill är det betydelsefullt 
att vara medveten om potentiella marknader för att kunna utveckla en produktportfolio 
som möjliggör optimala förmåner och anpassad marknadsmix till de specifika 
målmarknaderna. En försvårande omständighet inom turismmarknadsföringen är det 
faktum att destinationer sedan tidigare har en rik historia, en image och en arvsutveckling 
som måste tas hänsyn till då turismmarknadsföringsstrategier ska utvecklas. Tidigare 
utveckling kan medföra begränsningar samtidigt som olika aktörers åsikter ska 
respekteras och samrådas. (Buhalis, 1999) 
 
Framgång nås när invånare och företag är tillfredställda med sin ort och möter besökarnas 
och investerarnas förväntningar. Investeringar kan ske på flera plan då en ort vill 
genomföra förbättringar. En sund design som stärker ortens attraktivitet och estetiska 
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kvaliteter, grundläggande infrastruktur som är förenlig med den naturliga omgivningen 
samt grundläggande kvalitetstjänster som möter företagens och allmänhetens behov är 
några faktorer att ta fasta på vid genomförandet av förbättringar.  Därutöver är det viktigt 
att det finns attraktioner för underhållning och rekreation för ortens invånare och för 
besökarna. (Kotler, Haider & Rein, 1993) 
 

3.3.1 Kollektivt varumärke 
 
Ett varumärke kan betraktas som säljarens löfte till köparen om att konsekvent leverera 
en särskild uppsättning förmåner och tjänster. Varumärken är en del av 
marknadskommunikationen då de designas för att förmedla ett budskap och spelar en 
nyckelroll när det gäller att förmedla ett konsekvent budskap till konsumenterna. 
Dessutom syftar varumärken till att skapa ett positivt rykte och synlighet på marknaden 
samt understödja konsumenterna i deras val av produkt. Varumärken har därtill även 
funktionen att skapa image och förväntningar hos konsumenterna, någonting som sker 
genom att en produkts psykologiska karaktärsdrag fångas i varumärket och således 
påverkar konsumenternas perception. Eftersom varumärket är starkt förenat med image 
uppstår ett av de största hindren när varumärket associeras till en föråldrad och 
överspelad image. (Rowley, 2006) Betydelsefulla delar av ett varumärkes image är 
personlighet och rykte (Parente, 2006).  Det är viktigt att ha i åtanke att ett varumärke 
endast är så bra som den varumärkesimage den genererar hos konsumenterna.   
Varumärkning kan uppföras på produktnivå samt på kollektiv nivå, och således kan 
skapandet av en kollektiv identitet betraktas som en form av varumärkning.  (Rowley, 
2006) Kollektiva varumärken har som mål att skapa differentiering och preferens för det 
specifika varumärket, vilket är en komplex process då det krävs hantering av 
interaktioner mellan ett flertal aktörer (Knox & Bickerton, 2000).  
 
Knox och Bickerton (2000) föreslår en holistisk definition av det kollektiva varumärket 
och menar att ett kollektivt varumärke är det visuella, verbala och beteendemässiga 
uttrycket av en organisations unika affärsmodell. En studie som författarna genomfört 
visar sex stycken konventioner som i sin helhet förser ledningen med nya och praktiska 
riktlinjer vid hanteringen av det kollektiva varumärket för en mer effektiv utveckling. De 
sex konventionerna illustreras i den kommande modellen och innefattar (1) 
varumärkeskontext, (2) varumärkeskonstruktion, (3) varumärkesbekräftelse, (4) 
varumärkeskonsistent, (5) varumärkeskontinuitet och (6) varumärkeskonditionering,  
 
Varumärkeskontexten består av fyra grundläggande variabler, nämligen (1) vision, (2) 
kultur, (3) image och (4) den konkurerande omgivningen. Variablerna formar en del av 
det strategiska sakläget vid utvärdering av ett kollektivt varumärkes styrkor och 
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svagheter. Utvecklingen av en konkurrenskraftig kontext bygger på förståelsen av 
organisationens nuvarande image och dess framtida konkurrens samt organisationens 
nuvarande kultur och dess vision för framtiden. Under varumärkeskonstruktionen 
utvecklas det kollektiva varumärkets positionering som i nästa fas, 
varumärkesbekräftelsen, måste befästas och artikuleras till resten av organisationen samt 
till den externa publiken. Genom en holistisk syn på varumärket som betonar 
värdelevererande processer förstärks varumärkesbekräftelsen genom hela organisationen. 
Varumärkeskonditionering handlar om att skapa en hierarki av kundvärde och försäkra 
sig om att det kollektiva varumärket kontinuerligt tillfredställer kraven på kundvärde. 
Genom att konstruera, artikulera och kommunicera varumärkets framställning kan 
managers skapa en dynamisk situation, där varumärkets fördelar går hand i hand med 
hierarkin av kundvärde, samt tillförsäkra att varumärket kvarhåller sin relevans och 
säregenhet. Som ett sista led i hanteringen av kollektiva varumärken är det väsentligt att 
kontinuerligt evaluera varumärket och ha som standard att granska varumärket i 
utvecklings- och förbättringscykeln.  (Knox & Bickerton, 2000) 
 
 

 
 

Modell 3.3.2 - The six conventions of corporate brand management,  
anpassad efter Knox och Bickerton (2002, s. 1012) 

 

3.3.2 Image 
 
Image är en förenkling av en mängd associationer och information som står i förbindelse 
till en ort och ska leda tanken till varför människor skulle vilja bo där, besöka orten eller 
investera i den (Kotler, Haider & Rein, 1993). Utvecklingen av en konkurrenskraftig 
kontext bygger på förståelsen av organisationens nuvarande image och dess framtida 
konkurrens samt organisationens nuvarande kultur och dess vision för framtiden 
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Image är summan av övertygelser, attityder och intryck gentemot ett visst fenomen 
(Weaver & Lawton, 2001), men den image människor upplever om en ort avslöjar inte 
alltid deras attityder gentemot orten (Kotler, Haider & Rein, 1993). Det förekommer två 
typer av image, deskriptiv image och utvärderingsimage. Destinationsimage är ofta ett 
amalgam av uppskattningar relaterade till tidigare beskrivna lockelsefaktorer såsom 
tillgänglighet, dragningskrafter, kulturella länkar, prisvärdhet och stabilitet. Eftersom 
förstagången resenärer inte kan testa produkten innan köpet är sådana images enormt 
viktiga för destinationer som inte är förutbestämda av företag eller sociala 
omständigheter. (Weaver & Lawton, 2001) 
 
Om en orts image inte är verklighetstrogen och trovärdig är framgångschanserna 
minimala. Mest framgångsrikt är det när image är tydligt profilerad och karaktäristisk 
samt skiljer sig från andra vanliga teman.  För att undvika förvirring är det viktigt att 
skapa en enkel image och inte sprida olika image om orten. (Kotler, Haider & Rein, 
1993) För att det ska ske en resa till en destination måste de potentiella turisterna vara 
medvetna om att destinationen existerar. Därefter är det viktigt att medvetenheten om den 
eventuella destinationen är positiv, eftersom negativ medvetenhet om destinationer 
medför att resenärer undviker dem. (Weaver & Lawton, 2001)  
 
Att implementera och kommunicera en effektiv image kan ske på tre olika sätt, (1) 
genom slogans, teman och positioner, (2) genom visuella symboler och (3) genom 
evenemang och handlingar (Kotler, Haider & Rein, 1993). Ett av de mest viktiga element 
i destinationsmarknadsföring är en slogan som i ett par ord beskriver en destinations 
essens, dragningskraft och främsta marknad. Ett visuellt element som följer med en 
slogan, exempelvis i broschyrer, tillför mer mening till helhetsbilden av en destination. 
Ofta används en generell översikt över den plats som marknadsförs med syfte att visa allt 
som destinationen har att erbjuda. Det förekommer även att den visuella representationen 
består av mänskliga figurer. Bilden av interaktionen människor emellan eller mellan 
människor och miljön används för att framkalla trivsamma eller åtråvärda känslor som 
associeras till destinationen. Styrka i ett marknadsfört budskap är, tillsammans med dess 
slogan, direkt beroende av den framträdande figurens attraktiva, symboliska eller 
empatiska kvaliteter. (Ward, 1998) 
 

3.3.3 Attityder 
 
Attityder betecknas som en psykologisk läggning som uttrycks genom att en enhet 
analyseras utifrån en viss nivå av gillande eller ogillande (Dahlén & Lange, 2003). 
Människors attityder har sin grund i förbindelsen mellan tankar och beteende som sker 
med hjälp av tidigare erfarenheter (Fill, 2002), men människor kan även skapa attityder 
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gentemot enheter som de inte har någon erfarenhet av (Dahlén & Lange, 2003). En enhet 
kan exempelvis vara en person eller ett varumärke. Människor har en tendens till att 
skapa attityder om allt som omger dem. Attityder kan vara djupa värderingar om hur 
personen vill vara samt hur dennes omgivning ska agera. (Dahlén & Lange, 2003) 
Attityder spelar en stor roll vid marknadsföringen då de påverkar konsumenternas 
beteende och omdöme samt medför en mottagning eller förkastning av varor eller tjänster 
(Brassington & Pettitt, 2006).  
 
Perceptions- och inlärningsprocessen leder till utformningen av attityder som är anlag för 
förväntad respons mot objekt eller situationer. Attityder påverkar individernas 
beslutstagande, därför har marknadskommunikationen som mål att skapa positiva 
attityder eller förstärka de existerande attityderna hos individer. (Fill, 1999) 
 
Attityder är hypotetiska konstruktioner och anses bestå av tre komponenter. Den 
kognitiva komponenten handlar om individernas nivå av kunskap och tilltro och 
representerar också inlärningsaspekter vid utformning av attityder. Känslokomponent en 
berör de känslor, uppfattningar, sinnesstämningar och åsikter som individer har gentemot 
objekt. Handlingskomponenten skapar och refererar till individernas benägenhet och 
intention att bete sig på ett visst sätt. Komponenterna har samma styrka men de lyckas 
ändå inte att förklara varför individer har särskilda attityder. (Fill, 1999) 
 

3.4 Kommunikationsteori  
 
Kommunikation är en process inom vilken individer delar en mening. För att en dialog 
ska uppstå och fungera måste informationen överföras och deltagarna måste förstå 
meningen i den andres kommunikation. Det även är viktigt att de som sysslar med 
marknadskommunikation förstår komplexiteten i överföringsprocessen. Genom att förstå 
komplexiteten är det lättare att dela mening med målgruppen och starta en dialog. (Fill, 
1999) 
 
Kommunikationen uppstår när det finns ett behov av att påverka och övertala olika 
grupper och övertalningskommunikation kan ses utifrån tre olika kontexter. Först kan 
övertalning ses som en form av förhandling mellan individer. Övertalning kan också ses 
som propaganda där målgruppen påverkas med hjälp av symboler, träning och kulturell 
manipulation. Den tredje kontexten är en talare som vänder sig till en stor grupp. 
Påverkan i den tredje kontexten uppnås genom strukturerat presentationsmaterial samt det 
sätt som presentationen levereras på. (Fill, 1999) 
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År 1955 utvecklade Wilbur Schramm en linjär basmodell för masskommunikation som 
består av sju komponenter. (1) Källa - den som skickar ut ett budskap (2) kodning - 
omvandling av budskapet till symboler som kan överföras, (3) signal - överföring av det 
kodade budskapet med hjälp av media, (4) avkodning - förståelse av symbolerna för att 
förstå budskapet, (5) mottagare - den som tar emot budskapet, (6) feedback - mottagarens 
svar till källan på det mottagna budskapet och (7) oväsen - störningar av 
kommunikationsprocessen som gör det svårt för mottagaren att tolka budskapet på det 
avsedda sättet. Modellen och dess komponenter är enkla och det är kvaliteten på 
sammankopplingarna mellan komponenterna som avgör om kommunikationen kommer 
att vara lyckad. Det förekommer ännu en viktig komponent i kommunikationsmodellen 
som kallas för förståelsedomän som säger att om källan och mottagaren förstår varandra 
kan en lyckad kommunikation lättare uppnås. (Fill, 1999) 
 

  
 

Modell 3.4 - En linjär kommunikationsmodell (baserad på Schramm (1955)  
och Shannon & Weaver (1962),anpassad efter Fill (1999, s. 24) 

3.4.1 Marknadskommunikation 
 
Begreppet marknadskommunikation kan appliceras på en mängd processer och tekniker 
som marknadsförare använder för att förmedla budskap och sälja varor och tjänster 
(Gofton, 1999). De tre grundläggande beståndsdelarna av marknadskommunikationen är 
målgrupp, budskap och kanal (Dahlén & Lange, 2003). Marknadskommunikation är bara 
en aspekt av kommunikationen med konsumenterna. Det handlar inte bara om att prata 
utan också om att lyssna. I kommunikationsdesignen bör hänsyn tas till responsen av 
tidigare kommunikation, varav vikten att utvärdera påverkan och effektiviteten av 
kommunikationen. (Rowley, 2006)  
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För att kunna förstå vad som händer är det viktigt att veta i vilken kontext 
marknadskommunikationen utspelar sig.  Marknadskommunikationen sker inom ramen 
för marknadsmixen men sägs även omfatta en bredare mix av element, en så kallad 
kommunikationsmix. Promotion är det element som är starkast förknippat med 
kommunikation och däri finns ett antal underliggande metoder som kan användas vid 
promotion, nämligen (1) reklam, (2) försäljnings- och promotionaktiviteter, (3) publicitet 
eller PR samt (4) försäljningstvingande aktiviteter. Kommunikationsmixen består av en 
blandning av sådana metoder och en effektiv kommunikationsmix innebär en fullständig 
samstämmighet och integrering mellan aktiviteter inom olika aspekter av 
kommunikationsmixen där samma mål eftersträvas att uppfyllas. Exempelvis bör reklam 
stödjas och kompletteras av PR samtidigt som försäljningspromotion bör vara nära 
sammankopplat med reklam och PR-aktiviteter. (Gofton, 1999)  
 

3.4.2 Strategisk planering  
 
Planering är en process för att se framåt och bestämma vad som ska göras. Om 
planeringens betydelse inte erkänns och en procedur för planering inte upprättas kommer 
planeringen att vara dåligt genomförd. Ledningen måste koordinera de nutida och 
framtida aktiviteterna samt koordinera sina egna och andras planer, vilket innebär att 
planering är oundviklig. Planering på kollektiv nivå bör minst omfatta framställning av 
generella mål och ett motsvarande uttalande av kollektivets strategi. Strategi är ett brett 
koncept av hur resurser kommer att distribueras för att uppnå kollektivets mål och är 
åtskiljt från policy och taktik.  (O’Shaughnessy, 1995) 
 
Frågor som berör strategisk planering av marknadsföring involverar toppledningen 
eftersom alla strategiska beslut berör hela kollektivet. Den strategiska planeringen på 
kollektiv nivå begränsar marknadsföringsavdelningar att manövrera med anledning av att 
alla marknadsföringsbeslut styrs av toppledningen. (O’Shaughnessy, 1995) 
 

3.4.3 Promotionskampanj 
 
Planeringen av en promotionskampanj utgörs av ett antal olika steg där det främsta är 
identifieringen av målgruppen som fastställer vad kommunikationen försöker förmedla 
och hur budskapet ska uttryckas. Grunden för effektiv kommunikation utgår ifrån 
identifiering av målgruppens karaktäristiska drag. Därefter ska en promotionsimage, som 
ska kommuniceras till konsumenterna, specificeras för att därpå inrikta sig på val av 
media och förberedelse av scheman för medieanvändningen. (Gofton, 1999) Det är 
viktigt att bestämma när kampanjen ska börja och hur den ska schemaläggas över tiden. 
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Timing är väsentligt eftersom människors mottaglighet för budskap är starkt påverkat av 
tidpunkten då de utsätts för budskapet. (Parente, 2006) 
 
Valet av media baseras på de kommunikationsmål som bestämts samt även utifrån den 
bestämda målgruppens karaktäristiska drag. En promotionsbudget ska också fastställas 
och slutligen ska kampanjen utvärderas där en granskning sker av promotions- och 
kommunikationsteknikernas effektivitet samt även av de strategiska mål som har 
realiserats. Utvärderingen av kommunikationens effektivitet är en väsentlighet och mäts 
bäst i förhållande till de uppsatta kommunikationsmålen. (Gofton, 1999) Angelägenheten 
om att utvärdera utkomsten av marknadskommunikationen handlar inte bara om att få 
reda på huruvida promotionskampanjen varit lönsam. Utvärderingen fungerar följaktligen 
även som en grund för kommande promotionsaktiviteter. (Rowley, 2006) 
 

3.4.4 Mål 
 
Mål är den önskade slutpunkten av en åtgärd eller handling, det vill säga vad som 
förväntas uppnås (Parente, 2006).  Även om målen kan tyckas vara rättframma är det 
viktigt att specificera hur de ska uppnås och det finns olika metoder att använda sig av för 
att uppnå målen. Viktiga steg i riktningen att uppnå de uppsatta målen är att skapa 
medvetenhet för att sedan kunna alstra en positiv attityd, någonting som anses kunna 
generera en handling från konsumenterna. (Gofton, 1999) 
 
På kollektiv nivå kan mål delas upp i utlåtanden om vision och mission där varje del 
reflekterar olika nivåer av abstraktion och precision. Marknadsföringen sätter upp mål 
som främjar kollektiva mål, men oavsett om de är på kollektivnivå eller 
marknadsföringsnivå kommer de att påverkas av vad ledningen anser är uppnåeligt. 
(O’Shaughnessy, 1995)  
 
Målen för marknadskommunikationen har tre stadier, (1) kognitivt stadium, (2) affektivt 
stadium och (3) beteendemässigt stadium. Under det kognitiva stadiet skapas 
medvetenhet och uppmärksamhet hos potentiella konsumenter och under det affektiva 
stadiet formas konsumenternas åsikter och attityder för att i det slutliga beteendemässiga 
stadiet utmynna i någon form av handling från konsumenternas sida. Det 
beteendemässiga stadiet är baserat på konsumenternas erfarenheter från de tidigare 
stadierna. (Rowley, 2006) 
 
En välkänd modell över marknadskommunikationen är AIDA- modellen som innefattar 
följande element (Rowley, 2006). 
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Attention – Uppmärksamhet (konsumenten blir medveten) 
Interest – Intresse (konsumentens intresse utvecklas) 
Desire – Önskan (konsumentens önskan/behov utvecklas) 
Action – Handling (konsumenten genomför en handling, exempelvis ett köp) 
 
Det är väsentligt att bedöma om målet med kommunikationen är att skapa 
uppmärksamhet, bilda ett intresse, stimulera önskemål och behov eller framkalla handling 
(Rowley, 2006).  
 

3.4.5 Målgrupp 
 
Kommunikationssätt som avser att övertyga riktar sig till en eller flera målgrupper. 
Mycket kännedom om målgrupper leder till att relevanta budskap kan utvecklas och 
sändas med en mer målinriktad mediekanal. (O’Shaughnessy, 1995) Ett viktigt första steg 
är att karaktärisera målgruppen (Rowley, 2006) och när målgruppen ska definieras bör 
hänsyn tas till kriterier som demografiska variabler, psykografiska variabler, 
konsumenters behov och önskemål samt deras intressen och motivation (Parente, 2006). 
Alla individer i affärsområdet delas upp i segment och prioriteras i avseende till potentiell 
lönsamhet. De segment som anses bli mest lönsamma väljs som målgrupp. (Ottesen, 
2001) 
 

3.4.6 Mediekanal 
 
Vid val av media finns det flera strategiska beslut som ska fattas, däribland valet av 
medietyp såsom dags- och veckotidningar eller television. Mediemål upprättas generellt i 
termer av exponering, närmare bestämt räckhåll och frekvens.  Beroende på den kontext 
inom vilken målgruppen tar emot ett budskap kan media påverka budskapets effektivitet. 
Kontexten berör allt från reklamens timing, ett mediums uthållighet samt ett försök att nå 
målgruppen då de inte väntar sig att de kommer att utsättas för promotionsbudskap.  
Eftersom media är mer än bara en bärare av ett budskap är det ibland smartare att frångå 
kostnadseffektiviteten och istället välja media utifrån dess förmåga att leverera budskapet 
effektivt. Media hjälper budskapet att uppnå sina kommunikationsmål. (Parente, 2006) 
 
När val av mediekanal ska fastställas är det betydelsefullt att tänka på att välja en kanal 
där målgruppen befinner sig och är mottaglig för budskapet. Dessutom ska kanalen vara 
anpassad till det budskap som ska kommuniceras och genom att placera budskapet i rätt 
media ökar möjligheterna att budskapet når ut till den tänkta målgruppen. (Dahlén & 
Lange, 2003)  
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3.4.7 Budskap 
 
För att inte förvirra målgruppen är det angeläget att ett budskap är konsekvent (Rowley, 
2006) och budskapet ska dessutom utformas på ett sätt som målgruppen finner tilltalande 
(Dahlén & Lange, 2003). Därtill bör faktorer som budskapets innehåll och struktur 
beaktas, närmare bestämt vilket budskap som ska kommuniceras och hur budskapet ska 
uttryckas. Ännu en väsentlig faktor är budskapets format, det vill säga hur budskapet ska 
representeras i symboler. (Rowley, 2006) Framtagning av, för ändamålet passande 
budskap, härstammar från kreativitet, men även budskapets balans, struktur, källans 
uppfattning samt presentation till målgruppen spelar roll. Budskapets balans betraktas 
utifrån två faktorer, nämligen informationens mängd och kvalitet samt individernas 
bedömning av det kommunicerade budskapet, vilket innebär att det vid mottagande av 
budskapet ska finnas balans mellan behovet av information och nöje. Budskapets struktur 
bestämmer det bästa sättet att kommunicera budskapets nyckelfaktorer till målgruppen 
utan att riskera invändningar. (Fill, 1999) 
 
Vid kommunikation av budskap är det viktigt att källan, sändaren av budskapet, är 
trovärdig. Trovärdigheten kan etableras med hjälp av uppvisning av organisationens, 
produktens och signalens nyckelattribut. Trovärdighet kan också uppnås med hjälp av 
exempelvis initiativtagare och talespersoner. Budskapets presentation behövs för att 
skapa en lockelse till målgruppen. En lockelse är viktig eftersom chansen för en mer 
lyckad kommunikation ökar. (Fill, 1999) 
 
Budskapsformuleringen är en process som sker på flera nivåer och innefattar bland annat 
varumärken och varumärkespositionering. Varumärket anses vara den kommunikativa 
kärnan och dess positionering går ut på att åstadkomma en lämplig kommunikativ plats åt 
varumärket på marknaden. (Dahlén & Lange, 2003) 
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4 Empiri 
 
I kapitlet presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Kapitlet inleds med en 
sammanfattning av den empiriska undersökningen som syftar till att ge läsaren en 
överblickande bild av undersökningsprocessen. Därefter är kapitlet indelat i tre 
huvudsakliga avsnitt som behandlar respektive organisation som marknadsför Borås. 
Avsnitten inleds med en kort företagsbeskrivning och därefter följer presentation av 
intervjuerna. Vi har i den empiriska undersökningen intervjuat Frida Nilsson1, 
projektledare för BoråsBorås, Annika Baaggöe-Larsen2, informatör och marknadsförare 
vid Fritids- och Turistkontoret, Marie Ingvarsson3, tillförordnad chef för 
informationsavdelningen vid Borås Stad samt Helena Alcenius4, VD för Mitt i Borås. 
 
Inledning  
 
Den empiriska undersökningen utgörs av kvalitativa djupintervjuer med representanter 
för olika organisationer i Borås som arbetar med att marknadsföra staden. I samband med 
intervjuerna har vi frågat efter respondenternas samtycke till att publicera deras namn i 
uppsatsen.  
 
Tyvärr hade Helena Alcenius inte möjlighet att träffa oss personligen för en muntlig 
intervju, men hon valde ändå att ställa upp och svara på frågorna för att sedan maila oss 
svaret. Det positiva var att vi kunde återkomma till henne via mail med eventuella 
oklarheter med svaren och likaså kunde hon återkomma till oss om frågorna var oklara. 
Intervjufrågorna fick göras om, förtydligas och klargöras för att anpassas till den nya 
kanalen och för att undvika eventuella missförstånd. Fastän det inte fanns någon direkt 
möjlighet till följdfrågor utmynnade den annorlunda intervjuformen ändå i mycket 
värdefull, om än kortfattad, information som ökar läsarens förståelse för hur Borås 
stadskärna marknadsförs. 
 
Vid resterande intervjuer har intervjuguiden använts som underlag, men vi har också 
eftersträvat att låta respondenterna prata fritt och berätta om det de anser är viktigt. 
Intervjuerna dokumenterades skriftligt, i form av anteckningar, samt spelades in på band, 

 
1 Frida Nilsson, projektledare för BoråsBorås, muntligt samtal 2008-05-08 
2 Annika Baaggöe-Larsen, marknadsförare och informatör på Fritids- och turistkontoret, muntligt samtal 
2008-05-15 
3 Marie Ingvarsson, tillförordnad chef för informationsavdelningen på Borås Stad, muntligt samtal 2008-
05-22 
4 Helena Alcenius, VD för Mitt i Borås, e-mail 2008-05-16 
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någonting som försäkrade att informationen kom med och var tillgänglig för oss under 
sammanställandet av den insamlade informationen.  
 

4.1 Företagsbeskrivning – BoråsBorås 
 
BoråsBorås är ett partnerskap mellan Borås Stad och Näringslivet som för närvarande 
arbetar med fokus på besöksnäring och utveckling av Borås som en mer attraktiv stad att 
arbeta, leva, studera i och besöka. Visionen för partnerskapet är att diskutera frågor som 
är aktuella från stadens och näringslivets sida. (Nilsson) Beslutsvägarna förkortas och 
risk för missförstånd minskar genom täta och informella möten där syftet är att få 
partnerskapets medlemmar att sträva åt samma håll (www.borasboras.com (1)). 
 
Grundorganisationen BoråsBorås är av lika delar finansierad av Borås Stad och 
näringslivet. Satsningar på att förbättra och utveckla staden finansieras av både parter 
även om Borås Stad står för det största ekonomiska utlägget. (www.borasboras.com (1)) 
BoråsBorås har bland annat varit med och utvecklat Sandwalls plats, strandpromenaden 
längs Viskan och digitala infartsskyltar. Partnerskapet har för närvarande 57 medlemmar, 
däribland hotell, banker, affärer och andra företag. (www.borasboras.com(2)) BoråsBorås 
hoppas att få ännu fler medlemmar som stödjer stadens utveckling eftersom det gynnar 
alla att få besökare till staden samt nya invånare och studenter som väljer att stanna efter 
skolans slut (Nilsson). 
 

4.1.1 Intervju med Frida Nilsson – projektledare för BoråsBorås  
 
I syfte att utreda för vad som utmärker just Borås som en attraktiv destination inleddes 
intervjun med Frida Nilsson, projektledare för BoråsBorås, med frågan om vilka som är 
Borås kännetecken och karaktäristiska drag. BoråsBorås har fastställt tre kärnvärden som 
de anser är utmärkande för Borås och som är extra viktiga att lyfta fram, nämligen 
närhet, värdskap och nytänkande. Närheten karaktäriseras av stadens kompakta city där 
det är nära till allt, men också området vid Borås Arena, kallat Borås Event, präglas av 
närhet till bland annat Knalleland, Alidebergsbadet och Borås Djurpark. Närheten lyser 
också igenom i kompanjonskapet mellan Borås Stad och näringslivet där samarbeten 
oftast är fruktbara. Värdskap handlar om att få besökarna att känna sig välkomna, att det 
ska vara skyltat i staden så att besökarna lätt kan hitta och orientera sig samt att det ska 
vara rent och snyggt. 
 
Nilsson framhåller att satsningar på utveckling av olika aspekter av staden sker beroende 
på målgrupp och det som målgruppen finner intressant. Det kan handla om utveckling av 

http://www.borasboras.com/
http://www.borasboras.com(1/
http://www.borasboras.com/
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cityupplevelser och utvecklingen av Borås som en kulturstad, genom att satsa på 
restauranger, kulturliv, spaanläggningar och liknande. Nilsson menar att boråsarna är en 
viktig målgrupp samt att de är de bästa ambassadörerna som kan marknadsföra staden. 
För att uppnå en positiv word-of-mouth och att boråsare ska prata gott om staden krävs 
det att boråsare själva tycker om och är stolta över sin stad. Enligt Nilsson har boråsarna 
inte alltid haft en positiv inställning till sin stad vilket bidragit till en negativ word-of-
mouth, men det är någonting som utvecklas till det bättre. Nilsson menar att en av 
anledningarna till ökad stolthetskänsla hos boråsare är Elfsborgs SM-guld år 2006 och 
trots att Pinocchiostatyn fått blandad kritik är det bra för staden att det skrivs så mycket 
och uppmärksammas i nationell press. Nilsson framhåller att boråsarna ska märka att det 
händer evenemang i staden och att det är möjligt att vara turist i sin egen stad och bjuda 
in sina vänner till staden. Nilsson betonar vikten av att kunna visa upp konkreta 
förbättringar och händelser i staden som exempelvis upprustningen av Sandvallsplats och 
promenadsträckan längs med Viskan.  
  
Utöver strävan efter att påverka boråsarna vill BoråsBorås också sprida vingarna utåt och 
locka andra målgrupper. En intressant målgrupp är barnfamiljer med barn mellan tre och 
fjorton år och strävan är att Borås ska ses som ett måste för barnfamiljer. BoråsBorås 
menar att staden är starkast när det gäller den målgruppen eftersom det finns intressanta 
attraktioner för dem att besöka såsom djurparken, stadsparksbadet och Navet. En tredje 
viktig målgrupp är studenterna som förser staden med liv och Borås vill erbjuda sina 
studenter mycket, bland annat i form av klubbar, caféer och restauranger. 
 
BoråsBorås har tagit fram olika affärsområden som de strävar efter att utveckla. Borås 
Event, ett område som bland annat inkluderar Borås Arena, Borås Djurpark, 
Alidebergsbadet, Knalleland och Almenäs, är ett sådant affärsområde där första steget är 
att göra om entrén till djurparken och bygga om det gränsande Alidebergsbadet. Det finns 
tillsatta grupper, politiker och tjänstemän som arbetar med att utveckla Borås Event och 
tanken är egentligen att utveckla allting och sedan sälja det som ett koncept, menar 
Nilsson. Ett annat affärsområde som BoråsBorås vill utveckla är kongress- och konferens 
som de anser är en intressant målgrupp. För närvarande tillsätts en grupp inom 
näringslivet på Åhaga, som har som avsikt att spana på idéer om hur Borås skulle kunna 
utvecklas som en kongress- och konferensstad med mässor och liknande aktiviteter. 
Nilsson framhåller att det till mångt och mycket handlar om hotellens kapacitet att ta 
emot gäster, men att Borås i det avseendet kan dra nytta av Göteborg, som agerar värd för 
konferenser, kongresser och mässor. Ett samarbete mellan städerna skulle innebära att 
vissa affärsbesökare bosätts på hotellen i Borås istället för kanske i utkanten av Göteborg. 
Även om Göteborg behöver växa kan det inte växa hur mycket som helst, men kan 
istället ta med Sjuhärad, med Borås i spetsen, menar Nilsson.  
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Nilsson påpekar att det pågår ett samarbete mellan Borås Stad och Göteborg & Co, är en 
organisation i Göteborg motsvarande BoråsBorås, som är väldigt framgångsrika. Enligt 
Frida Nilsson är det ett samarbete som är gynnsamt för båda städerna och att Borås kan 
dra nytta av sin geografiska närhet till Göteborg precis som Göteborg, som inte har någon 
djurpark, också kan dra nytta av närheten till Borås genom att sälja paketresor 
inkluderande Borås Djurpark och Liseberg. Nilsson anser att ett sådant samarbete 
kommer att öka i framtiden och menar att det måste vara lätt och snabbt att ta sig mellan 
städerna, då en besökare inte bryr sig ifall djurparken ligger i Borås eller Göteborg, bara 
de kommer dit. 
 
På frågan om hur Borås ska skapa konkurrenskraft och varför besökare ska välja att 
besöka Borås framför Göteborg och Västkusten menar Nilsson att Borås aldrig ska 
konkurrera med Göteborg utan istället öppna upp sig mot Göteborg så att städerna kan 
dra nytta av varandra. Borås investerar i sitt kulturella kapital och Nilsson framhåller att 
en stark konkurrenskraft hos Borås är stadens allt bättre kulturliv samt även den starka 
textiltraditionen där shopping är den främsta anledningen till besök till Borås. Billig 
shopping och många outlets är ett inarbetat fenomen enligt Nilsson, men dessvärre är 
faktumet att det inte finns så mycket kvar längre. Fortfarande är textilbranschen stor i 
Borås och främjas av närheten till Gällstads Lager 157, Ullared, H&M Fyndbutik, 
tygriket i Mark samt Almedals. Enligt Nilsson strävar Borås efter att fortsätta bygga upp 
sin trovärdighet inom textilbranschen. En viktig komponent för Borås i det avseendet är 
Textilhögskolan som representerar nytänkande och modernitet och vars studenter är 
eftertraktade på arbetsmarknaden. 
 
Nilsson framhåller att det händer väldigt mycket i Borås under sommaren och betonar att 
det finns mycket att göra i Borås men det handlar om att människor oftast inte är 
medvetna om vad som händer och vad de kan göra. Sommartorsdagarna är populärast 
men under sommaren blommar hela staden upp och det blir mer liv på uteställen, 
uteserveringar, caféer och restauranger menar Nilsson.  Någonting som däremot saknas i 
Borås är, enligt Nilsson, dyrare och finare restauranger dit företag kan ta sina kunder. Att 
det händer mycket i Borås under sommaren och att staden under den årstiden är som mest 
attraktiv att besöka är, enligt Nilsson, inget specifikt för bara Borås, utan 
överensstämmande för de flesta svenska städer eftersom flest turister reser under 
sommaren. Nilsson menar att det egentligen inte handlar om en utarbetad strategi utan 
istället om att Borås har en redan färdig produkt som kan levereras under sommaren.  
 
Enligt Nilsson utvecklas Borås kontinuerligt och mäter sin utveckling genom en så kallad 
nollbasmätning som genomförs varje år. Bland annat görs statistiska mätningar på hur 
många studenter det finns och hur många av dem stannar, hur många arbetstillfällen och 
arbetslösa som finns samt hur många besökare som kommer, hur mycket de spenderar 
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och hur många hotellnätter de bor. Nilsson påpekar att det behöver göras fler sådana 
undersökningar i Borås för att erhålla en helhet. Flera organisationer och företag i Borås 
är i behov av sådana mätningar enligt Nilsson, och det hade varit bra att genomföra dem 
tillsammans i syfte att spara tid och pengar, men dessvärre saknas det ett ordentligt 
samarbete. Även marknadsföringskampanjer utvärderas övergripande genom statistiska 
mätningar och utvärdering av projekt anses enligt Nilsson vara väsentligt, bland annat för 
att mycket skattepengar spenderas på marknadsföringen av staden.  
 
När det gäller marknadsföringskampanjer menar Nilsson att BoråsBorås har en 
totalbudget som förhoppningsvis kommer att utökas om organisationen får in nya 
medlemmar. För att finansiera marknadsföringen hålls samtal med politiker och 
tjänstemän där de gynnsamma effekterna av marknadsföringen samt en uppskattad 
budget för kampanjen framförs och oftast erhålls den beräknade budgeten. Enligt Nilsson 
har det tidigare inte lagts mycket pengar på marknadsföring av Borås med anledning av 
att det är väldigt kostsamt, men en satsning på marknadsföring fordrar att pengar 
investeras i det. Nilsson anser att Borås fortfarande har chansen, men det gäller att lyfta 
fram stadens positiva drag och leverera mer än det som utlovas så att människor blir 
positivt överraskade när de besöker Borås.  
 
I år har marknadsföringsaktiviteterna innefattat en sportlovskampanj, en städkampanj och 
ett sommarmagasin. BoråsBorås gör en kommande satsning i samarbete med 
informationsavdelningen på Högskolan i Borås, studentkåren och 
informationsavdelningen på Borås Stad. Tanken är att producera en studentguide och 
skicka ut den med antagningsbeskedet i syfte att få studenterna att välja Borås.  I höst 
väntas det bli mycket strategiskt arbete om framtida samarbeten. 
 
BoråsBorås har som första prioritet att locka fler besökare till staden. Det är ett kortsiktigt 
mål och de arbetar utåt efter mottot ”kan du inte tänka dig att besöka Borås kommer du 
definitivt inte att bosätta dig här”. Nilsson menar att de som besöker Borås och tycker att 
det är trevligt kan också tänka sig att bosätta sig, söka jobb eller börja studera i staden. 
Att få folk att bosätta sig i Borås är enligt Nilsson ett långsiktigt mål då det är mycket 
svårare att uppnå än det kortsiktiga målet att öka antalet besökare. Nilsson menar vidare 
att det ännu är svårt att avgöra om turismen har ökat sedan BoråsBorås satsningar började 
eftersom partnerskapet startade 2007 och mätningar alltid görs efteråt. När det gäller 
marknadsföring påpekar Nilsson att allt bör göras tre gånger, första gången för att lära 
sig, andra gången för att testa och tredje gången kan ett resultat förväntas. 
 
Nilsson menar att den målgrupp de riktar sig till inom marknadsföringen är en pengafråga 
och att det är svåra frågor att besluta om när de försöker fastställa huruvida de ska 
marknadsföra sig till en målgrupp som redan brukar komma hit eller försöka locka en ny 
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målgrupp till staden. En bakomliggande strategi är samtal med bland annat hotellen och 
djurparken för att se vad de vill. Även distributionsfrågan är kostsam och svår enligt 
Nilsson. En marknadsföringsstrategi som BoråsBorås använt i sommar är ett 
sommarmagasin som distribueras mellan två knutpunkter, Strömstad och Helsingborg. 
Andra städer dit Borås har riktat sin marknadsföring är Trollhättan, Karlstad och Örebro. 
Magasinet går genom direktutskick och finns även på strategiskt utvalda platser såsom 
turistbyråer, campingplatser och flygplatser.  Nilsson menar att det alltid är bäst att 
använda en mediemix av olika kanaler. Förra året gjordes bland annat en folder och TV-
reklam, men också webben är en betydelsefull marknadsföringskanal dit de bland annat i 
sommarmagasinet hänvisar till. Även för boråsaren riktas marknadsföring i form av 
affischer, Borås Tidning och lokal media som är särskilt förknippad med kulturfestivalen. 
 
Nilsson menar att göteborgarna är en svår målgrupp då de har sämst attityder gentemot 
Borås, någonting som enligt Nilsson är oförtjänt och smittar av sig på boråsarna. När det 
gäller attityder mot Borås menar Nilsson att det måste utvärderas kontinuerligt trots att 
attitydundersökningar är svåra att genomföra.   
 
På frågan om hur BoråsBorås arbetar med profilering av staden påpekar Nilsson att det 
viktigaste för dem är att profilera Borås som ett måste för alla barnfamiljer, både inom 
Sverige och utanför gränserna, någonting i stil med Astrid Lindgrens värld och Liseberg. 
I profileringen ligger fokus på de kärnvärden som är fastställda, närhet, nytänkande och 
värdskap. Det är enligt Nilsson viktigt att profilera stadens närhet, exempelvis ett bad och 
en djurpark inom samma område, samt att barnfamiljer ska känna att deras besök i Borås 
är tryggt och säkert. Nytänkande är, enligt Nilsson, också ett centralt ledord i 
profileringen av staden där Borås ska ses som en eventstad med Borås Arena i spetsen 
som tar emot stora artister och sportevenemang. Det är enligt Nilsson också viktigt att 
profilera Borås som en kulturstad och visa på att det i staden sker events som inte händer 
någon annanstans, exempelvis skulpturvandringen. Kärnvärdet värdskap, som handlar om 
att välkomna besökarna, är starkt förknippat med personliga möten och ett trevligt 
bemötande från bland annat hotellpersonal och andra yrken som har direkt turistkontakt. 
Boråsaren som främsta målgrupp och arbetaren mot boråsaren är av största vikt för att 
verkligen kunna garantera att besökaren får ett trevligt bemötande, där boråsaren vill ge 
ett gott intryck av Borås, anser Nilsson. 
 
Andra områden som marknadsförs och profileras är Borås som badort, närmare bestämt 
att det inte måste finnas hav för att kunna bada, och istället framhålla de närliggande sjöar 
som är värda ett besök.  Navet, Borås egna science center är också någonting som 
framhävs i marknadsföringen. Nilsson betonar att det inom marknadsföringen ofta pratas 
om en identitet – så här är vi – en image – så här vill vi vara – och profilering – så här 
berättar vi att vi är.  I de bästa världar består identitet, image och profilering av samma 
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sak, och det är det Borås eftersträvar enligt Nilsson som vidare menar att det finns olika 
områden i Borås som kan profileras men att stadens nackdel är att alla inte pratar samma 
språk. Enligt Nilsson är upprepning viktigt, särskilt om det kommer från olika håll, bland 
annat från politikerna, boråsarna och de som arbetar med marknadsföring. Fortfarande 
kvarstår arbete för att få alla att tala samma språk och inom marknadsföringen finns ännu 
ingen samlad organisation. Istället finns BoråsBorås, Mitt i Borås, 
informationsavdelningen, samt kulturen och stadsteatern som har sina egna 
marknadsförare. BoråsBorås har som mål att allt ska finnas under samma tak, ett mål som 
enligt Nilsson inte är lätt att uppnå eftersom alla har sina egna revir som är inte kan 
överträdas och mångas viljor ska tas hänsyn till. I praktiken förekommer ändå lite 
samarbete och Nilsson menar att det finns en dialog men ännu ingen organisation, 
någonting som enligt Nilsson hade enat marknadsföringen och underlättat arbetet. 
 

4.2 Företagsbeskrivning – Fritids- och turistkontoret 
 
Borås Stads Fritids- och turistkontor är en sammanslagning av flera olika enheter. I 
Fritids- och turistkontoret ingår folkhälsa, uthyrning, turistbyrå, kongressbyrå, 
föreningsenheten, stadsfunktionen och den administrativa enheten. (Baaggöe-Larsen) 
Fritids- och turistkontorets främsta uppgift är att utveckla fritidsverksamheten och att 
tillfredsställa behovet av platser för motion, rekreation och tävling. Organisationen är 
ansvarig för marknadsföringen av Borås Stad som turistdestination samt för att förbättra 
boråsarnas hälsa genom riktade och generella insatser. (www.boras.se (3)) 
 

4.2.1 Intervju med Annika Baaggöe-Larsen – informatör och 
marknadsförare på Fritids- och turistkontoret 

 
Annika Baaggöe-Larsen, informatör och marknadsförare på Fritids- och turistkontoret, 
anser att Borås är mest känd för stadens djurpark och Knalleland som tidigare var en 
postorderverksamhet, men som numera förlorat sin unikhet och istället är en 
kedjeverksamhet där det finns affärskedjor som inte är unika för Borås och kan hittas 
över hela Sverige. Baaggöe-Larsen påpekar att även om Borås Djurpark är en av Borås 
mest kända platser, är det inte många som vet att den är väldigt bra placerad, jämfört med 
exempelvis Kolmården som ligger utanför Norrköping. Att Borås Djurpark ligger i staden 
gör att turister inte behöver åka utanför stadens gränser för att besöka den. Baaggöe-
Larsen menar att Borås kan dra nytta av att både Borås Djurpark och Borås Arena kan 
använda stadsnamnet för att beskriva vart besökare befinner sig, eftersom namnen är 
kännetecknande och är välkända. Knalleland är en del av Borås Event området där också 
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Borås Arena, Ryavallen, Sjuhäradshallen, Almenäs, Borås Djurpark, camping och 
Alidebergsbadet ingår.  
 
Vid marknadsföringen av Borås som turistort använder sig Fritids- och turistkontoret av 
tre betydande dragningskrafter, nämligen Borås Djurpark, Stadsparksbadet och Navet. 
Självklart förekommer det många fler dragningskrafter, men Baaggöe-Larsen menar att 
vid marknadsföring av orter gäller det att välja ut särskilda områden som drar till sig 
besökare och koncentrera sig på dem. Vid marknadsföring av staden samarbetar 
organisationen med hotellverksamheten och postorderföretag, där företagen samordnar 
sina kunskaper och visar på en styrka genom att arbeta tillsammans. Enligt Baaggöe-
Larsen visar den gemensamma marknadsföringen att det i Borås går att göra många olika 
saker, exempelvis bada, shoppa, bo på hotell och besöka djurparken.   
 
På frågan angående varför turister ska välja Borås framför Göteborg och Västkusten 
menar Baaggöe-Larsen att Borås inte vill konkurrera om turister med Göteborg och att 
det är viktigt med ett samarbete mellan städerna. Dessutom anmärker Baaggöe-Larsen att 
Göteborg har Liseberg och Borås har en djurpark, därför lockar Borås turister med saker 
som skiljer sig från Göteborgs utbud. Lockelsen sker även genom att det i 
marknadsföringen påpekas att det inte är långt mellan Borås och Göteborg. Fritids- och 
turistkontoret har i samarbete med Liseberg utvecklat en paketresa där turisterna kan bo 
på hotell i Borås, besöka djurparken samt Liseberg. Baaggöe-Larsen menat att det sker ett 
omtyckt samarbete mellan Borås och Göteborg där städerna drar nytta av varandra. 
Städerna har planerat att år 2009 anordna fotbollsmatcher, U21, som spelas både i Borås 
och i Göteborg samt år 2010 anordna master simning tillsammans. Baaggöe-Larsen 
påpekar att Borås inte hade kunnat klara av att anordna sådana aktiviteter själv och att det 
finns en styrka i att jobba tillsammans med storstaden Göteborg.  
 
Baaggöe-Larsen anser att Borås starkaste konkurrensmedel är stadens mångfald. Det 
kulturarv som en textilindustri har lämnat efter sig och alla shoppingmöjligheter som 
finns gör att Borås ses som Sjuhärads medelpunkt. Shopping är således en viktig del för 
Borås och många marknadsföringsåtgärder riktar sig åt shoppingsugna turister. Baaggöe-
Larsen framhåller även att de största marknadsföringsåtgärderna riktar sig mot 
barnfamiljer genom att i broschyren, Barnens Borås, visa upp Navet, Borås Djurpark och 
Stadsparksbadet. Den största målgruppen i Fritids- och turistkontorets marknadsföring är 
följaktligen barnfamiljer, men organisationen satsar också på fritids- och affärsresenärer. 
Baaggöe-Larsen påpekar att det kommer allt fler lågprisflyg till Landvetter och Säve, en 
målgrupp som är intressant men det finns inte några konkreta planer på att börja bearbeta 
målgruppen. Hon menar att resenärerna borde komma till Borås för ett citybreak och inte 
bara till Göteborg.  
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Även om stadens besökare främst kommer under sommaren har organisationen sitt 
försäljningsmaterial klart redan den första januari och påbörjar då sin marknadsföring. 
Baaggöe-Larsen påpekar att marknadsföringen börjar så tidigt på året på grund av att 
affärsresenärer reser under största delen av året, och om det går att sälja Borås till dem så 
kommer de förhoppningsvis att besöka staden även under sommaren. Hon påpekar även 
att för att få affärsresenärerna att vilja komma tillbaka är det viktigt att få de att trivas 
under sina affärsbesök i Borås. För att skapa helhetskoncept för affärsresenärer och få 
dem att trivas, samarbetar Kongressbyrån i Borås med stadens hotell och restauranger 
samt anordnar olika kvällsaktiviteter för affärsresenärerna. Baaggöe-Larsen menar även 
att affärsresenärer kan generera sommarresenärer och sommarresenärer kan generera 
affärsresenärer. 
 
Baaggöe-Larsen anmärker att det varje år genomförs en enkätundersökning där turisterna 
utvärderar sitt besök i Borås. Förra året (2007) fick Borås ett betyg på 4,4 av fem möjliga, 
vilket är otroligt positivt. Däremot genomförs det inga undersökningar ifall turismen 
ökar. Den sista undersökningen som genomfördes var 1996 och Baaggöe-Larsen anser att 
det är dags att genomföra en ny sådan undersökning för att se utvecklingen.  
 
Fördelen med turism anser Baaggöe-Larsen är en möjlighet till utveckling av exempelvis 
Borås Event området. Hon menar, att om det inte finns några turister så finns det inte 
tillräcklig inkomst, efterfrågan och tryck på att utvecklas och skapa. Hon menar också att 
utveckling medför mer turism, och mer turism genererar mer utveckling. Baaggöe-Larsen 
är osäker på om turism medför ett större invånarantal och menar att när någon besöker en 
ort som turist är staden rosenröd, men för att flytta krävs det mer som exempelvis 
jobbmöjlighet och tillgång till skolor. Baaggöe-Larsen påpekar att staden i samarbete 
med Högskolan jobbar på att få så många studenter som möjligt att vilja stanna i Borås 
efter avslutade studier.  
 
Det är svårt med marknadsföring av Borås, menar Baaggöe-Larsen. Hon anser att 
boråsarna måste vilja gå ut och engagera sig i det som händer i Borås. Dessutom är det 
svårt och dyrt att nå ut med budskapet om vad som händer i staden. Baaggöe-Larsen 
påvisar att Fritids- och turistkontoret använder sig främst av webben för att framhäva vad 
som händer i Borås, sedan är det upp till var och en att gå in på webben för att kolla vad 
som händer. Boråsaren är oerhört viktig för turistbyrån, och turistbyrån är viktig för 
boråsaren, menar Baaggöe-Larsen. Turistbyrån hjälper till att upptäcka alla de 
sevärdigheter som finns i Borås, eftersom boråsarna inte utnyttjar dem i sin egen stad och 
har då svårt att se allt som händer i staden. För att boråsarna ska tycka om och prata gott 
om sin stad gäller det att lyfta fram allt som Borås har att erbjuda. Baaggöe-Larsen anser 
att boråsarnas attityder mot Borås har blivit mycket bättre på senare tid och att de har 
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börjat tycka att det faktiskt är roligt att bo i Borås, mycket av vilket beror på Borås 
Arena, Elfsborg, Sandwallsplatsen och Pinocchios ankomst.  
 
Baaggöe-Larsen menar att många turister blir glatt överraskade när de kommer till Borås, 
vilket hon förklarar med att Borås har en tråkstämpel över sig, men när turisterna 
befinner sig i staden blir de positivt överraskade och anser att Borås är väldigt fin, med 
mycket vatten och grönska. Turisternas attityder är oftast förknippade med väder och 
många av dem som vistas i Borås under en regnperiod tycker inte om staden så mycket i 
fortsättningen. Baaggöe-Larsen anser att det fortfarande behövs mycket jobb för att ändra 
både på turisternas och på boråsarnas attityder mot och tankesättet om Borås till det 
positiva. Hon bedömer att genom att visa att det händer mycket i staden kan attityderna 
förändras.  
 
Den eftertraktade imagen för Borås är att staden ska upplevas som positiv och som en 
stad med framåtanda. Baaggöe-Larsen påpekar att Borås vill visa sig i det positiva 
tecknet, men det är en lång process. Hon påvisar även att Borås Stad vart annat år 
undersöker stadens anda samt vilka områden som kan och behöver utvecklas.  
 
Baaggöe-Larsen framhåller att Fritids- och turistkontoret är en politiskt styrd organisation 
där stadens politiker bestämmer vad behöver göras. Det är sedan upp till tjänstemännen 
att ge förslag på hur planerna ska genomföras och försöka sälja in sina förslag till 
politikerna, vilka har sista ordet. Den planerade budgeten fås genom kontakt med 
organisationens chef och nämnd.  Baaggöe-Larsen anmärker att den förvaltning som hon 
arbetar i är väldigt utspridd och att alla har sina enheter samt att det är svårt att få 
information att komma ut och in i organisationen. Hon framhåller även att på grund av att 
BoråsBorås är en ny organisation, att Borås har fått en ny marknads- och 
informationschef och att alla har var sin bit att arbeta med är det oerhört svårt att veta 
vem som gör vad. Baaggöe-Larsen framför att, för att undvika överlappningar träffas 
organisationerna emellanåt för att diskutera vad de sysselsätter sig med för tillfället, men 
anser att organisationerna måste jobba hårt på att främja kommunikationen. Hon anser 
även att det hade varit lönsamt och positivt för Borås om organisationerna samverkade 
under ett och samma tak, men förmodar att det inte kommer att ske inom en snar framtid, 
då det förekommer revirstänkande.  
 
Den kommunikation till omvärlden som Fritids- och turistkontoret använder sig av är 
mässor i Norge och Danmark, tidningen Visit Sweden som går ut till turister i 22 länder, 
framför allt i Europa. Det tryckmaterial som finns att hämta på bland annat turistbyråer 
trycks upp på tre språk, nämligen svenska, tyska och engelska och det material som 
används vid mässor trycks upp på fem språk, närmare bestämt svenska, tyska, engelska, 
norska och danska. Kommunikationen sker även genom marknadsföringen av olika 



 
 

- 49 - 
 

projekt, då organisationen går ut i mediekanaler som radio, tv och tidningar. Baaggöe-
Larsen påpekar att det är projekttypen som bestämmer vilken mediekanal som ska 
användas. Responsen på kommunikation mäts utifrån besökarantalet på webbplatsen och 
biljettförsäljningen. 
 
När frågan om framtiden kommer upp uppmärksammar Baaggöe-Larsen Pinocchio och 
menar att det är positivt att han har blivit så uppmärksammad i nationell press, vilket 
följaktligen innebär att det kommer att finnas många som vill se Pinocchio och då också 
besöka Borås. Baaggöe-Larsen anser också att genom att utvecklas kommer det att bli 
möjligt att skapa positiva associationer mot Borås hos turisterna. Dessutom anser hon att 
om staden utvecklas kan den lyfta sig mot Stockholm, Göteborg och Malmö.      
 

4.3 Företagsbeskrivning – Informationsavdelningen Borås Stad 
 
Informationsenheten på Borås Stad är en av sju enheter på kommunledningskansliet och 
arbetar med övergripande frågor kring Borås information och marknadsföring. Dessutom 
arbetar informationsenheten med övergripande utvecklingsfrågor i de stora 
huvudområdena, nämligen information till allmänheten och personal på Borås Stad, PR-
arbete, marknadsföring samt Borås Stads webbplats. (Ingvarsson) 
 

4.3.1 Intervju med Marie Ingvarsson tillförordnad marknads- och 
informationschef på Borås Stad.  

 
Marie Ingvarsson tillförordnad marknads- och informationschef på Borås Stad anser att 
Borås största kännetecken genom åren har varit textil, design samt entreprenörskap. 
Ingvarsson menar även att Borås börjar bli känd för sin kultur, sina skulpturer och 
Pinocchio. Angående frågan varför människor ska välja Borås framför Göteborg och 
västkusten, menar Ingvarsson att Borås har ett hyfsat utbud av nöje, kultur och 
restauranger. 
 
Ingvarsson framhåller att marknadsföringsstrategin för tillfället är en pågående process 
och att det i Borås, finns många som arbetar med destinationsmarknadsföring, bland 
annat turistbyrån, BoråsBorås, Mitt i Borås, Borås Djurpark och Kulturföreningen. Enligt 
Ingvarsson arbetar informationsavdelningen främst med bilden av Borås mot boråsarna 
samt mot besökarna. Ingvarsson framhåller även att det arbete som 
informationsavdelningen utför går in på BoråsBorås arbetsområde, närmare bestämt 
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besöksnäringen. Ingvarsson känner att det finns samarbete mellan de olika 
organisationerna, men anser att det behövs bättre struktur på det samarbete som finns.  
 
Enligt Ingvarsson är informationsavdelningens målgrupp kommuninvånare, företag och 
studenter. Informationsavdelningen trycker mycket på PR och därför är media en viktig 
målgrupp. Ingvarsson påpekar att egentligen alla är en målgrupp som senare delas in i 
mindre grupper. Däremot satsar informationsavdelningen inte aktivt på 
turismmarknadsföringen, och Ingvarsson påpekar att det är Fritids- och turistkontorets 
område. Ingvarsson framhåller också att Näringslivsenheten på Borås Stad jobbar med att 
locka företag till Borås.   
 
Vid frågan angående vilka satsningar som görs på destinationsutveckling och 
marknadsföring svarar Ingvarsson att det finns flera olika delar där och att det är en 
politisk fråga. Hon menar att det är politiker som bestämmer vilka områden som ska 
utvecklas. Ingvarsson menar att de traditionella besöksmålen, såsom Borås Djurpark och 
Navet, är under ständig utveckling. För att kunna satsa och utvecklas menar Ingvarsson 
att det är viktigt, att genom kommunikation, få besökarna att komma till staden.  Enligt 
Ingvarsson är det främst Borås Kommun som jobbar med tankarna kring utvecklingen av 
exempelvis Borås Event området, ett område som Ingvarsson menar att alla barnfamiljer 
måste besöka, då det finns någonting där för alla.  Ingvarsson påpekar också att 
BoråsBorås satsar på att Borås Kommun och näringslivet ska ha viljan att samverka och 
utveckla Borås som en destinationsort. 
 
När det gäller profilering av Borås och skapande av stadens image menar Ingvarsson att 
Borås Stad för tillfället arbetar med utvecklingen av en gemensam profil. Utvecklingen 
av en gemensam profil ingår i arbetet kring Borås kärnvärden. Ingvarsson påpekar att 
trots att informationsavdelningen har varit med och tagit fram de kärnvärden som 
BoråsBorås arbetar med, använder enheten sig inte av samma kärnvärden. För tillfället är 
det inte bestämt vilka kärnvärden enheten ska jobba efter, men Ingvarsson framhåller att 
Borås Stad under flera år har använt värdet närhet som en del i marknadsföringen. 
Ingvarsson påpekar att vid diskussioner angående Borås kärnvärden pratas det bland 
annat om textil, design, kreativitet och nytänkande.  
 
Vid profilering av Borås är det enligt Ingvarsson viktigt att visa att Borås är en väldigt 
bra stad att bo, studera och verka i och att det är möjligt att ha ett bra liv i staden. 
Ingvarsson anser att profilering av Borås indirekt syftar till att öka invånarantalet och alla 
organisationer i Borås samt stadens politiker samverkar för att öka invånarantalet. Det 
finns stora fördelar med fler invånare, menar Ingvarsson, då ett större invånarantal ger 
större möjligheter till kommunalservice och andra typer av utbud. För många städer är 
arbetet med slogan en viktig del av marknadsföringen och profileringen, berättar 
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Ingvarsson, och i många år har Borås arbetat med slogan ”storstadens utbud och 
småstadens närhet”. Ingvarsson anmärker att inom en snar framtid kommer Borås att 
sluta arbeta med slogan, och staden kommer i fortsättningen att kommunicera Borås rent 
ut. 
 
Ingvarsson påpekar att hon för tillfället inte vet vilket varumärke Borås har. Hon påpekar 
att det är kärnvärden som bestämmer varumärket och eftersom kärnvärden har ännu inte 
utvecklats finns det inget bestämt varumärke heller. För att skapa och stärka ett 
varumärke och image rent generellt, menar Ingvarsson, är det av stor vikt att vara tydlig i 
kommunikationen och marknadsföringen till omvärlden. Det gäller att visa vad Borås står 
för, vem avsändaren är samt vilka värden som finns. 
 
Kommunikationen till omvärlden sker på olika sätt, menar Ingvarsson. Borås Stad 
samarbetar med en marknadsföringsbyrå i Borås angående frågor kring marknadsföring. 
Tillsammans utvecklar de kampanjer som bland annat vänder sig till boråsarna eller 
göteborgarna. Ett av kampanjernas redskap är hänvisningen till Borås Stads webbplats. 
Ingvarsson framhäver att webbplatsen består av mycket information och således bär den 
största delen av kommunikationen och marknadsföringen. Ingvarsson berättar lite om den 
senaste kampanjen med utropstecken och säger att kampanjen fick mycket 
uppmärksamhet även om den fick avbrytas tidigare än planerat. För att utvärdera sina 
kampanjer använder Borås Stads informationsavdelning sig av påstan-mätningar och 
Ingvarsson påpekar att det för tillfället inte finns några mätverktyg för PR och 
marknadsföringskampanjer. 
 
På frågan angående boråsarnas och besökarnas attityder mot Borås, svarade Ingvarsson 
att Fritids- och turistkontoret undersöker turisternas attityder och att 
informationsavdelningen undersöker boråsarnas attityder. Ingvarsson berättar att i början 
av 2000-talet genomfördes det en mätning som visade att boråsarna är stolta över sin 
stad. Mätningen visade också att trots att boråsarna är stolta vågar de inte visa det utåt. 
Ingvarson menar på att många inte vågar säga att de kommer från Borås, vilket kan bero 
på att människorna utanför Borås har en helt annan uppfattning om staden än boråsarna 
själva. Ingvarsson nämner även en undersökning som genomfördes hösten 2007 och som 
handlade om huruvida boråsarna hade märkt att det har hänt förändringar i staden de 
senaste åren. Undersökningen visade på att många hade lagt märke till förändringarna i 
stadskärnan och på idrottssidan, i och med Elfsborgs framgångar och Borås Arena. 
Dessutom är många väldigt positiva till förändringarna och attitydförbättringen går 
framåt. Ingvarsson menar att bättre attityder hos boråsare främst beror på att staden 
utvecklas och boråsare både ser och upplever utvecklingen. I många år har uttrycket 
”Klart Borås”, som syftar till att framföra att det faktiskt inte regnar så mycket i Borås, 
används vid marknadsföring av staden. Ingvarsson anser att det vid mätningar av attityder 



 
 

- 52 - 
 

framgår att de som är negativa till förändringarna i staden anser att det regnar mycket i 
Borås, däremot anser de som är positiva till förändringarna att det inte regnar mycket.  
Attityder är en fråga om boråsarnas inställning, menar Ingvarsson.  
 
När det gäller framtiden anser Ingvarsson att det finns många intressanta 
utvecklingsprojekt i Borås, däribland Borås Event och Götalandsbana. Ingvarsson 
berättar att Götalandsbanan är ett långsiktigt projekt som skulle kunna vara en väldigt bra 
utveckling och förbättra kommunikationen mellan Borås och Göteborg, knyta samman 
städerna och deras arbetsmarknader samt besöksnäringen.  
 
Ingvarsson påpekar att det i framtiden kommer att ske ännu mer utveckling inom bland 
annat Borås stadskärna och Borås Event. Staden vill även vända sig mot Göteborg och 
skapa ett bättre samarbete städerna emellan. Från näringslivets sida finns det önskemål 
om att utveckla det staden är bra på samt tankar på att utveckla Marketplace Borås och 
samla allt inom mode, design, elektronik och liknande där. Ingvarsson anser att det är ett 
viktigt utvecklingsarbete för framtiden och att den kommer att berika arbetsmarknaden. 
Någonting som är också viktigt för framtiden är ett samarbete med Högskolan i Borås, då 
Borås vill att studenterna på högskolan ska uppleva staden på ett bra sätt och vilja stanna 
i staden för att främja arbetsmarknaden.  
 
Ingvarsson anser att det är svårt att veta om Pinocchio kommer att bli en turistattraktion 
och främja besöksnäringen, men hon menar att även om skulpturen har fått mycket 
uppmärksamhet nu, behövs det rätt marknadsföring och PR i framtiden för att locka 
många turister.   
 

4.4 Företagsbeskrivning - Mitt i Borås 
 
Mitt i Borås är ett centrumföretag som ägs av Fastighetsägarna i Borås City och svensk 
Handel i Borås. Företagets mission är ”En levande stadskärna” och med hjälp av verktyg 
såsom marknadsföring, aktiviteter, nätverk och påverkan arbetar företaget med att få 
boråsare och turister att välja Borås City som den självklara handels- och mötesplatsen. 
(Alcenius) Mitt i Borås arbetar med att få stadens näringsidkare att samarbeta, för att på 
så sätt göra Borås City mer levande och attraktiv med bättre tillgänglighet, bra miljö och 
tilltalande utbud. De företag som är partners med Mitt i Borås och som stödjer företagets 
verksamhet är Borås elnät och Bornet. Mitt i Borås strävar efter att främja utvecklingen i 
staden och anordna olika aktiviteter, först och främst Sommartorsdagarna och jul-, vår- 
och höstmarknader. Företaget tar även hand om frågor som bland annat berör stadens 
säkerhet, parkering, butiksmixen, gemensamma öppettider och gatornas utseende. 
(www.mittiboras.se) 
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4.4.1 Intervju med Helena Alcenius – VD Mitt i Borås 
 
Helena Alcenius, VD för Mitt i Borås, menar att Borås kännetecknas av en stark 
entreprenörsanda där möjligheterna att göra affärer ständigt utvecklas. I sin strävan att 
utveckla en stark och attraktiv stadskärna görs satsningar på destinationsutveckling 
genom aktivt arbete med och för partnerskapet BoråsBorås. Alcenius betonar att 
utvecklingen av Borås City de senaste åren har varit positiv, en utveckling som bland 
annat mäts i butikernas omsättningssiffror och fastigheternas värdeutveckling. 
 
Enligt Alcenius har Mitt i Borås som prioritet att utveckla ett större Borås med en ökad 
densitet och omsättning. Alcenius påpekar att Mitt i Borås inte har något turistuppdrag 
vilket innebär att ingen direkt marknadsföring riktas till turister, istället är det BoråsBorås 
som har hand om turismfrämjande satsningar och utvärderingen av dem. Mitt i Borås har 
boråsaren som främsta målgrupp och arbetar för att få invånarna i Borås att välja staden 
som en handels- och mötesplats, menar Alcenius. Budgeten sätter gränser och gör att 
koncentrationen ligger på att marknadsföra de aktiviteter som finns och strategin är att 
arbeta efter en befintlig kampanjplan, menar Alcenius. I början på 2000-talet hade Mitt i 
Borås en stark fokus på aktiviteter i staden och då användes slogan ”händelser i 
centrum”. För att frambringa mötesplatserna i staden användes senare slogan ”Vi ses på 
stan” och idag pågår ett arbete med skapandet av en profilkampanj för nästa ett till tre års 
period.                                                                                                                      
 
I arbetet med profileringen av Borås City och skapandet av stadskärnans image, strävar 
Mitt i Borås efter att kombinera en utbudsmix av unika butiker vägg i vägg med 
kedjeföretagen. Alcenius betonar att staden ska vara en scen där olika människor spelar 
olika roller. Shopping tillsammans med restauranger, caféer och tjänstenäring är enligt 
Alcenius viktiga komponenter för att skapa en plats för den urbana människan. Alcenius 
framhäver att Mitt i Borås arbetar med olika projekt som kommer att påverka stadens 
framtid.  För närvarande är siktet inställt på Wiskaholms kommersiella utveckling, 
Götalandsbanans påverkan på station och resecenter, P-garage under Södra Torget samt 
utveckling av Stadsparken. 
 
När det gäller invånares och turisters allmänna attityder gentemot Borås anser Alcenius 
personligen att förstagångsbesökare i Borås ofta blir positivt överraskade och tycker att 
staden är större än vad de ursprungligen trott. Boråsarna själva är inte alltid lika positiva i 
sina spontana kommentarer kring staden då de ofta jämför Borås med större städer, men 
vid en mer ingående diskussion tycker ändå många boråsare att staden faktiskt är bra, 
menar Alcenius.  
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5 Analys och Diskussion  
 
I kapitlet analyseras resultatet av den empiriska undersökningen med anknytning till den 
teoretiska referensramen. Vi har valt att förena analysen med en kontinuerlig diskussion i 
syfte att lyfta fram fler aspekter ur analysen. Intervjuerna med analyseras gemensamt och 
vi eftersträvar att frambringa likheter och skillnader i respondenternas svar avseende 
marknadsföringen av Borås.   
 
Enligt Buhalis (1999) handlar lyckad destinationsmarknadsföring om förståelsen för olika 
destinationstyper och deras karaktärsdrag. Alcenius framhåller en stark entreprenörsanda 
som ett av stadens kännetecken medan Nilsson framhäver att kärnvärdena närhet, 
värdskap och nytänkande är utmärkande för Borås. Baaggöe-Larsen poängterar istället 
mer fysiska aspekter av staden då hon menar att Borås är mest känt för sin djurpark och 
shoppingen på Knalleland. Nilsson och Baaggöe-Larsen som arbetar med att få turister 
att uppmärksamma staden understryker även textilindustrin som är en långvarig kulturell 
tradition i staden och ännu ett kännetecknande drag. Även Ingvarsson instämmer i att 
entreprenörskap, textil, design och kultur är kännetecknande för Borås.  
 
Enligt Ward (1998) investerar framgångsrika post-industriella städer mycket i sitt 
kulturella kapital som en avsiktlig marknadsföringsstrategi för att locka turister och 
främja affärsetablering. Borås verkar ha anammat en sådan strategi och satsar mycket på 
att marknadsföra sitt kulturella kapital, nämligen den starka textiltraditionen där 
shopping, enligt Nilsson, är den främsta anledningen till besök till Borås. Baaggöe-
Larsen menar att textilindustrins kulturarv har efterlämnat shoppingmöjligheter som gör 
Borås till Sjuhärads medelpunkt, men både Baaggöe-Larsen och Nilsson är eniga om att 
Borås dessvärre förlorat sin unikhet som tidigare präglade staden. Numera är Knalleland 
fullt av affärskedjor som finns över hela landet och den billiga shoppingen med många 
outlets finns i närliggande områden såsom Gällstad, Mark och Almedals.  Ändå anses 
shoppingen vara viktig för Borås och enligt Baaggöe-Larsen riktar sig många 
marknadsföringsåtgärder åt shoppingsugna turister.  Enligt Nilsson finns en strävan efter 
fortsatt uppbyggnad av Borås trovärdighet inom textilbranschen. Här kan stadens starka 
entreprenörsanda, som Alcenius framhåller, spela en väsentlig roll, för även om 
nationella affärskedjor gynnar Borås och bidrar till att skapa en modernare 
shoppingkultur, kan stadens ursprungliga unikhet bevaras genom fler enskilda 
entreprenörer, småföretag och lokala textilbutiker som sätter sin prägel på textilstaden 
Borås.  
 
Kotler, Haider och Rein (1993) menar att orter alltmer eftersträvar att bevara de 
existerande företagen och främja deras expansion samtidigt som det finns en strävan efter 
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nya företag inom attraktiva branscher såsom banker, katalog- och postorderbranscher 
samt högteknologiska företag. Borås har en fördel i det avseendet samt också en unikhet 
som är specifik för Borås, eftersom staden är Nordens postordercentrum och hem för 
många ledande textil- och konfektionskedjors huvudkontor (www.boras.se (1)). Kotler, 
Haider och Rein (1993) menar att orter bör uppmuntra sina företag att expandera sin 
försäljning utanför den lokala marknaden in i en större marknad, både i det egna landet 
samt utanför dess gränser. Postorderindustrin i Borås är ett praktexempel på en 
exportmarknad, både i landet och utanför, som faktiskt har bidragit till att skapa stadens 
varumärke inom den textila industrin.  Även om Alcenius, Baaggöe-Larsen, Ingvarsson 
och Nilsson inte uttryckligen framhåller textil- och postorderindustrin som Borås 
varumärke, utan snarare som ett kännetecken och karaktärsdrag, framgår det väldigt 
tydligt att de båda är en stor del av stadens varumärke. Personlighet och rykte är 
betydelsefulla komponenter av ett varumärke (Parente, 2006), och dessutom syftar 
varumärken till att skapa en synlighet på marknaden (Rowley, 2006). Postorderindustrin, 
som skapar en del av stadens personlighet, har fått Borås att synas på marknaden samt 
bidragit till att öka stadens trovärdighet inom den textila industrin, vilket följaktligen 
innebär att Borås har lyckats skapa ett varumärke kring sitt textila arv och enligt Kotler, 
Haider och Rein (1993) är det bara ett fåtal orter som faktiskt lyckas skapa ett varumärke 
och en image för sina tjänster och produkter.  
  
Ett sätt att bibehålla och stärka en orts ekonomi sker genom att hjälpa nuvarande företag 
att expandera (Kotler, Haider & Rein, 1993). Naturligtvis är satsningar som främjar 
existerande företag av största vikt, men som Alcenius betonar bör det också finnas plats 
för unika butiker, som hand i hand med stora affärskedjor och Textilhögskolan i spetsen 
skapar ett modernare och exceptionellt textil- Borås. Enligt Ingvarsson finns det från 
näringslivets sida tankar på att utveckla Marketplace Borås där allt inom bland annat 
mode, design och elektronik samlas. En sådan satsning skulle, enligt vår mening, 
samorganisera stadens entreprenörer på ett sätt som både gynnar existerande företag samt 
skapar möjligheter för unika butiker att synas.  
 
Enligt Kotler, Haider och Rein (1993) är det angeläget att bestämma huruvida en ort vill 
satsa på diversifierade eller specialiserade marknader och även om en viss diversifiering 
är att föredra är det inte alltid möjligt. Borås verkar åstadkomma en god anpassning 
mellan den diversifierade och den specialiserade marknaden. Den senare består av textil- 
och postorderindustrin som är specifika för Borås men som också har möjliggjort 
kompetenser inom andra marknader, såsom distribution och logistik (www.boras.se (1)), 
även om den traditionella specialiseringen fortfarande finns inom textil och konfektion.   
 
 
 



 
 

- 56 - 
 

När det gäller målgrupp som staden riktar sig till är Alcenius, Baaggöe-Larsen, 
Ingvarsson och Nilsson eniga om att boråsare är den främsta målgruppen och som 
Nilsson påpekar den bästa ambassadören för staden. Ingvarsson menar därtill att stadens 
företag och studenter också är viktiga målgrupper. Även Kotler, Haider och Rein (1993) 
betonar att en stads invånare och arbetare är en viktig målgrupp och menar därtill att 
framgång nås när en orts invånare och företag är tillfredställda med sin ort och möter 
besökarnas och investerarnas förväntningar.  
 
En viktig marknadsföringskanal och informationskälla anses vara word-of-mouth vars 
inverkan på människor är stor (Weaver & Lawton 2001), och för att boråsare ska prata 
gott om staden, menar Nilsson, krävs det att boråsare själva tycker om och är stolta över 
sin stad. Baaggöe-Larsen menar därtill att det är viktigt att lyfta fram allt som Borås har 
att erbjuda för att boråsarna i sin tur ska prata gott om staden. Boråsarnas inställning till 
sin stad har inte alltid varit i toppskick, vilket har bidragit till en negativ word-of-mouth, 
men enligt Alcenius, Baaggöe-Larsen, Ingvarsson och Nilsson sker utvecklingen till det 
bättre även om det, enligt Baaggöe-Larsen, fortfarande krävs mycket arbete för att ändra 
på både turisternas och boråsarnas attityder mot Borås till det positiva.  Baaggöe-Larsen, 
Ingvarsson och Nilsson är eniga om att invånarnas alltmer positiva attityd och ökade 
stolthetskänsla över staden är förknippad med bland annat Elfsborgs framgångar och den 
nya fotbollsarenan, utvecklingen av Sandwallsplats och ankomsten av Pinocchio.  
 
Fill (1999) menar att marknadskommunikationen har som mål att skapa positiva attityder 
eller förstärka de existerande attityderna hos individer, och det arbetet märks tydligt i 
Borås marknadsföring där fokus ligger på att framhäva stadens intressanta attraktioner. 
Ingvarsson framhåller att boråsarnas allt bättre attityder främst beror på att staden 
utvecklas och boråsare både ser och upplever utvecklingen. Enligt Dahlén och Lange 
(2003) har människor en tendens till att skapa attityder om allt som omger dem och 
Kotler, Haider och Rein, (1993) menar därtill att människors attityder påverkas av den 
fysiska omgivningen och genom att förändra omgivningen kan följaktligen människors 
attityder och beteenden förbättras. Nilsson är medveten om omgivningens inverkan på 
människors attityder och framhåller vikten av att kunna visa upp konkreta förbättringar 
och händelser i Borås för att främja invånarnas attityder. 
 
Enligt Fill (1999) består attityder av olika komponenter, däribland en känslokomponent 
och en handlingskomponent. Ingvarsson menar att de attitydmätningar som genomfördes 
i början av 2000-talet visar att boråsare är stolta över sin stad men inte vågar visa det utåt, 
någonting som enligt Ingvarsson kan bero på att människor utanför staden inte alls har 
samma positiva uppfattning om Borås. Således framgår det tydligt att boråsares attityder 
gentemot staden är förknippade med både en känslo- och en handlingskomponent, men 
de två komponenterna är, enligt attitydundersökningarna, inte överensstämmande utan 
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motsägelsefulla. Boråsarna känner stolthet och uppfattar staden positivt, men ändå är 
andra människors uppfattning om Borås viktigare än deras egen då de inte öppet vågar 
visa sin positiva inställning till staden. Det är intressant att reflektera kring varför det 
förhåller sig på det sättet samt hur det påverkar andra människors attityd gentemot Borås. 
Word-of-mouth har en stark inverkan på människor (Weaver & Lawton, 2001), och om 
boråsare väljer att inte prata gott om sin stad bidrar de följaktligen till att människor 
utanför staden får en dålig uppfattning om Borås. Boråsare beter sig inte i enlighet med 
sin egen attityd mot staden och istället för att dementera andra människors negativa 
inställning till staden och inspirera en mer positiv inställning, har boråsare en större 
benägenhet att ta till sig andras attityder och bete sig därefter. Därför är det, som samtliga 
respondenter framhåller, av största vikt att arbeta med boråsare som främsta målgrupp.  
 
Huruvida attitydundersökningen är relevant i dagsläget är diskutabelt. Enligt Ingvarsson 
genomfördes en mätning år 2007 för att mäta om boråsare har uppmärksammat att det 
sker förändringar och utvecklingar i staden, men däremot genomfördes ingen 
attitydundersökning. Mätningen visade att boråsarna hade uppmärksammat stadens 
förändringar och Baaggöe-Larsen, Ingvarsson och Nilsson menar att förändringarna har 
en inverkan på en ökad stolthetskänsla och en mer positiv attityd. Att boråsarna har 
uppmärksammat förändringar i staden är förknippat med känslokomponenten som enligt 
Fill (1999) handlar om individers uppfattningar, känslor och åsikter gentemot ett objekt. 
En ny attitydundersökning hade varit relevant för att avgöra huruvida boråsarna beter sig 
i enlighet med sina åsikter och uppfattningar om staden, det vill säga om de idag är mer 
benägna att prata gott om Borås och öppet visa sin stolthet. 
 
Utöver boråsarna är den viktigaste målgruppen, enligt både Nilsson och Baaggöe-Larsen, 
barnfamiljerna. Därtill är också shoppingsugna turister en viktig målgrupp att vända sig 
till. Eftersom olika målgrupper eftersträvar olika kvaliteter menar Kotler, Haider och 
Rein (1993) att det är angeläget att utveckla lämpliga incitament och Borås har tagit till 
sig en sådan strategi. Nilsson betonar att en strävan är att Borås ska ses som ett måste för 
barnfamiljer och menar vidare att staden är starkast när det gäller den målgruppen 
eftersom det finns intressanta attraktioner för dem att besöka. Borås har således tagit fasta 
på Buhalis (1999) påstående om att det är särskilt viktigt att utveckla passande 
erbjudanden för den rätta målgruppen, och visar det genom sitt stora utbud till 
barnfamiljer som bland annat innefattar Borås Djurpark, Stadsparksbadet och Navet. 
Kotler, Haider och Rein (1993) framhåller att marknadsföringen av en ort innebär att 
designa orten så att den möter målgruppens behov och enligt Nilsson profileras Borås för 
att tillgodose målgruppens behov, bland annat genom att i marknadsföringen lyfta fram 
stadens närhet samt att få barnfamiljer att känna att deras besök i Borås är tryggt och 
säkert.  
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Trots att det påpekas att boråsaren och barnfamiljerna är de främsta målgrupperna vill 
staden satsa på flera andra affärsområden, såsom shoppingsugna turister samt kongress 
och konferens. Borås visar på en styrka i sin marknadsföring av shopping och textiler då 
marknadsföringen, enligt Baaggöe-Larsen, sker i samarbete mellan bland annat Fritids- 
och turistkontoret samt olika postorderföretag. Buhalis (1999) menar att en specifik 
destination endast kan matcha särskilda sorter av efterfrågan. Ingvarsson framhåller att 
alla är en målgrupp som senare delas in i mindre grupper. Med tanke på att Borås strävar 
efter att locka flera olika målgrupper finns det också olika sorters efterfrågan att ta 
hänsyn till, då alla målgruppers behov är olika. Ett alltför brett perspektiv på målgrupper 
kan ses som överambitiöst och kan följaktligen medföra att Borås inte klarar av att nå ut 
till och tillfredsställa alla sina besökare helt och hållet. Nilsson påpekar att Borås saknar 
dyrare och finare restauranger dit företag kan ta sina kunder, samt att hotellens kapacitet 
är begränsad vilket innebär att staden inte har förutsättningarna att vara värd för stora 
konferenser och kongresser, någonting som också Kotler, Haider och Rein (1993) 
understryker genom sitt påstående om att en stad vars hotell- och kongressfaciliteter är 
begränsade inte kan konkurrera om stora nationella kongresser. Baaggöe-Larsen menar 
att affärsresenärer är en viktig målgrupp då de kan generera sommarresenärer, någonting 
som även Buhalis (1999) betonar och menar att det blir svårare att klassa resebeteendet 
och segmentera resenärer eftersom nöjes- och affärsresor kombineras i en allt större 
utsträckning. Följaktligen kan affärsresenärer samt affärsområdet kongress och konferens 
vara en väsentlig målgrupp för Borås att bemöta då de kan generera tillväxt till övriga 
målgrupper.  
 
Att Borås har siktet inställt på att utveckla flera områden och således locka fler 
målgrupper till staden är beundransvärt i teorin men komplicerat att uppnå i praktiken, då 
det är svårt att tillfredställa olika målgrupper och skapa lämpliga erbjudanden för dem. 
Sedan är det som Nilsson påpekar att marknadsföring är en pengafråga som avgör på 
vilken målgrupp de största satsningarna ska ske samt hur marknadsföringsbudskapet ska 
distribueras. Även om Parente (2006) betonar att det ibland är smartare att frångå 
kostnadseffektivitet och istället satsa på mediekanaler som bäst levererar budskapet, 
framhåller både Nilsson och Baaggöe-Larsen att marknadsföring kostar pengar och att 
det i slutändan blir en politiskt styrd fråga. En bakomliggande strategi när satsningar på 
målgrupp ska avgöras är samtal med bland annat hotellen och djurparken för att se vad de 
vill. Det är en positiv inställning som främjar samarbetet i staden och möjliggör en 
konsekvent marknadsföring, någonting som enligt Rowley (2006) anses vara angeläget 
för att inte förvirra målgruppen. Dessvärre verkar marknadsföringen av Borås inte alltid 
vara konsekvent då de olika organisationerna i staden, enligt Nilsson, inte alltid talar 
samma språk och att det, som Baaggöe-Larsen påpekar, förekommer ett revirstänkande, 
någonting som överensstämmer med Buhalis (1999) påstående om att olika aktörers 
motstridiga intressen medför en utmaning när en destination ska marknadsföras som en 
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helhet. Ingvarsson påpekar att många organisationer i staden arbetar med 
destinationsmarknadsföring, bland annat turistbyrån, BoråsBorås, Mitt i Borås, Borås 
Djurpark och Kulturföreningen, och menar vidare att det finns ett samarbete mellan 
organisationerna, men att samarbetet behöver struktureras upp bättre. Även om 
marknadsföringsorganisationerna i staden eftersträvar att marknadsföra Borås och fastän 
det förekommer ett samarbete, någonting som enligt Palmer och Bejou (1995) skapar 
konkurrenskraft och medvetenhet om destinationen, verkar det som att alla vill framhäva 
sin egen del istället för att satsa på en helhet.  Det framgår tydligt att Borås är i behov av 
en enhetlig marknadsföringsorganisation och skapandet av en sådan, där planering och 
distribution av marknadsföring sker konsekvent och effektivt, skulle innebära en starkare 
konkurrenskraft och större möjlighet till påverkan på målgruppen.  
 
Weaver och Lawton (2001) menar att det är viktigt att besökarnas medvetenhet om en 
destination är positiv, eftersom negativ medvetenhet om destinationer medför att 
resenärer undviker dem.  Trots att Borås, enligt Baaggöe-Larsen, har en tråkstämpel över 
sig blir de besökare som kommer positivt överraskade, någonting som också Alcenius 
uppmärksammat.  Baaggöe-Larsen anser att turisters attityder ofta är förknippade med 
väder och de som vistas i Borås under en regnperiod har inte höga tankar om staden 
fortsättningsvis. Trots besökarnas medvetenhet om tråkstämpeln över Borås verkar det, 
utifrån Baaggöe-Larsens och Alcenius påståenden, som att många inte har en undvikande 
attityd till att besöka staden och väl framme blir deras besök en positiv upplevelse, vilket 
stämmer väl in på Nilssons påstående om vikten av att leverera mer än det som utlovas så 
att människor blir positivt överraskade när de besöker Borås. 
 
Enligt Dahlén och Lange (2003) ökar möjligheterna att budskapet når målgruppen om det 
kommuniceras i rätt media, någonting som inte alltid är ett ledord inom 
marknadsföringen av Borås, istället verkar fokus vara på rätt kostnad. Tack vara 
Pinocchio har Borås fått väldigt mycket gratis publicitet, främst i nationell media, och 
som Baaggöe-Larsen påpekar, kommer fler turister vilja besöka staden för att se 
konstverket. Pinocchio är en av Borås många utvecklingsprojekt som kan tänkas främja 
turismen, vilket är förenligt med Wards (1998) påstående om att utvecklingen av olika 
attraktioner är ett nyckelelement till turismens välgång. Kotler, Haider och Rein (1993) 
framhåller en sund design som en stärkande faktor av ortens attraktivitet och menar 
vidare att den fysiska omgivningen har en stark inverkan på människors attityder. Borås 
visar tendenser till ett liknande tankesätt när de investerar i utvecklingsprojekt såsom 
ombyggnaden av Alidebergsbadet och entrén till Borås Djurpark som syftar till att göra 
staden mer attraktiv för både turister och invånare. Det är således i hög grad möjligt att en 
renovering av området skulle ha en positiv inverkan på människors attityder och främja 
besöksnäringen. Därutöver är det, enligt Kotler, Haider och Rein (1993), också viktigt att 
det finns attraktioner för underhållning och rekreation för ortens invånare och för 
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besökare, någonting som också Borås uppmärksammar. Med Borås Arena i spetsen vill 
Borås ses som en eventstad och satsa på bland annat cityupplevelser, kulturliv, 
spaanläggningar och liknande.  
 
Under de senaste åren har många förändringar i staden skett, förbättringen av 
Sandwallsplats och ankomsten av Pinocchio för att nämna några. Samtidigt är planerna 
på framtida satsningar stora. Ingvarsson framhåller att satsningar på 
destinationsutveckling är en politisk fråga och att det är politiker som avgör vilka 
områden som ska utvecklas och att de traditionella besöksmålen, såsom Borås Djurpark 
och Navet, är under ständig utveckling. För Det verkar således inte som att budgeten är 
en alltför begränsande faktor för stadens utveckling utan snarare inskränkande på 
marknadsföring av den utveckling och de satsningar som sker. Fritids- och turistkontoret 
och Informationsavdelningen på Borås Stad är politiskt styrda organisationer och 
BoråsBorås styrs också till hälften av politiker och tjänstemän från Borås Stad. Baaggöe-
Larsen betonar att det är tjänstemännen som ansvarar för att ge förslag på hur planerna 
ska genomföras och sedan försöka sälja in sina förslag till politikerna, vilka har sista 
ordet. Så vad har politik och marknadsföring gemensamt? Enligt Baaggöe-Larsen och 
Nilssons påståenden är politiken en förutsättning för marknadsföring av staden då 
kommunens politiker fastställer marknadsföringens budget och således har makten att 
antingen hjälpa eller stjälpa stadens marknadsföring. Vartannat år genomför Borås Stad 
en undersökning angående vilka områden som kan och behöver utvecklas. Det satsas 
följaktligen mycket pengar på utvecklingen av Borås, vilket eventuellt medför att stadens 
marknadsföringsbudget inte får mycket utrymme. 
 
Ingvarsson framhåller vikten av kommunikation för att locka besökarna i syfte att främja 
Borås utveckling. Eftersom informationsavdelningen främst arbetar med bilden av Borås 
gentemot boråsare och besökare menar Ingvarsson att de satsar mycket på PR, vilket 
följaktligen gör media till en viktig målgrupp. Ingvarsson menar att kommunikationen 
sker på olika sätt, men att det är webbplatsen, som består av mycket information och 
således bär den största delen av kommunikationen och marknadsföringen. Även 
Baaggöe-Larsen och Nilsson betonar att webbplatserna är en av deras starkaste 
marknadsföringskanaler, dit de alltid hänvisar i sina andra marknadsföringskampanjer. 
Enligt Parante (2006) upprättas mediemål i termer av exponering och Dahlén och Lange 
(2003) menar att det vid val av mediekanal är betydelsefullt att tänka på att välja en kanal 
där målgruppen befinner sig och är mottaglig för budskapet. Webbplatser som 
mediekanal är ett kostnadseffektivt sätt att få fram ett budskap och kanalen har även bred 
räckvidd och frekvens. Däremot är det osäkert huruvida målgruppen faktiskt besöker 
webbplatserna.  
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Informationsavdelningen, Fritids- och turistkontoret, BoråsBorås och Mitt i Borås har alla 
var sin webbplats med information om vad som händer i staden, om nya utvecklingar och 
evenemang. Även i det här fallet finns det ett behov av samordning och enhetlig 
marknadsföring där all information till de olika målgrupperna finns på samma webbplats, 
lättillgänglig och överblickbar som skapar en konsekvent bild av Borås. Rowley (2006) 
betonar att kommunikation inte bara handlar om att prata utan också om att lyssna och att 
det i kommunikationsdesignen bör tas hänsyn till responsen av tidigare kommunikation. 
Ingvarsson påpekar att det för tillfället inte finns några mätverktyg för PR och 
marknadsföringskampanjer och att kampanjerna endast utvärderas enligt påstan-
mätningar, vilket följaktligen gör det svårt att få en respons på kommunikationen som 
sänds till målgruppen och lyssna till målgruppens behov.  
 
Enligt Gofton (1999) är utvärderingen av kommunikationens effektivitet en angelägenhet 
som enligt Rowley (2006) inte bara handlar om att få reda på huruvida 
promotionskampanjen varit lönsam, utan snarare utgör en grund för kommande 
promotionsaktiviteter. Fastän alla respondenter menar att de förekommer någon form av 
utvärdering på deras marknadsföringskampanjer framhåller Nilsson vikten av att alla 
organisationer som arbetar med marknadsföring av Borås genomför mätningarna 
tillsammans för att skapa en helhetsbild av situationen. En helhetsbild av stadens 
utveckling samt invånarnas och turisternas attityder skulle framkalla en bättre förståelse 
för behovet av kommande satsningar där Borås lyssnar på omgivningen och agerar utefter 
dess behov. 
 
Enligt Baaggöe-Larsen är möjligheten till utveckling den största fördelen med turism, 
eftersom turister genererar inkomst som kan användas till vidare utveckling. Enligt 
Weaver och Lawton (2001) har direkt inkomst varit destinationernas största drivkraft 
ända sedan turismens uppkomst, men också den indirekta inkomsten är väsentlig 
eftersom pengarna fortsätter att spenderas inom destinationens ekonomicirkel. Borås är 
inget undantag utan eftersträvar också att erhålla turismens fördelar för att, som Baaggöe-
Larsen betonar, skapa efterfrågan och tryck på att utvecklas och skapa. Turismen är, 
enligt Kotler, Haider och Rein (1993) också en konkurrenskraft som alltmer ökar mellan 
städerna, men som Baaggöe-Larsen och Nilsson betonar har Borås ingen avsikt att 
konkurrera med sin grannstad Göteborg. Eftersom städerna inte kan konkurrera på lika 
villkor är det istället samarbete mellan städerna som eftersträvas. Det faller sig 
egendomligt att Borås prioriterar ett samarbete med Göteborg, eftersom 
marknadsföringsorganisationerna i Borås inte har ett välfungerande samarbete. Som 
Prideaux och Cooper (2002) påpekar uppstår det en betydlig tillväxt när det finns ett 
starkt samarbete mellan den privata sektorn, lokala myndigheter och organisationer för 
destinationsmarknadsföring, samt om alla aktörer inom turismindustrin stödjer ett och 
samma varumärke.  En lämpligare strategi hade följaktligen varit att fokusera på 
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enhetlighet inom och mellan de olika organisationer som marknadsför Borås och 
koncentrera på att utveckla ett gemensamt marknadsföringsspråk. Ett enhetligt budskap, 
som Rowley (2006) framhåller som viktigt skulle följaktligen kunna stärka 
marknadsföringens trovärdighet, en faktor som enligt Fill (1999) anses som betydande 
vid marknadskommunikation. En enhetlig marknadsföring skulle även kunna bidra till att 
uppnå den, enligt Baaggöe-Larsen, eftertraktade image, nämligen ett positivt Borås med 
framåtanda. Kotler, Haider och Rein (1993) betonar vikten av att inte sprida olika image 
om en ort för att undvika förvirring, någonting som Borås tyvärr inte tagit till sig. 
Ingvarsson menar att Borås Stad för tillfället arbetar med utvecklingen av en gemensam 
profil och att utvecklingen av den gemensamma profilen ingår i arbetet kring Borås 
kärnvärden. Trots att informationsavdelningen har varit med och tagit fram de kärnvärden 
som BoråsBorås arbetar med, använder de inte samma kärnvärden. Det är förbryllande 
hur en gemensam profil skapas utan gemensamma kärnvärden. Ett sådant arbetssätt där 
en gemensam profil eftersträvas men inte bygger på gemensamma kärnvärden, värden 
som faktiskt syftar till att skapa kännetecken för Borås, sprider ett motstridigt budskap till 
målgruppen. Rowley (2006) betonar vikten av ett konsekvent budskap för att inte förvirra 
målgruppen och skapa trovärdighet, någonting som för tillfället inte är fallet med Borås 
marknadsföring. Behovet av en enhetlig marknadsföring i Borås understryks ytterligare 
då en gemensam profil utan gemensamma kärnvärden, troligtvis inte skulle skapa en 
större trovärdighet utan snarare förvirra målgruppen.  
 
Ingvarsson påpekar att det är kärnvärden som bestämmer varumärket och eftersom 
kärnvärdena ännu inte har utvecklats finns det inget bestämt varumärke för staden.  Enligt 
Knox och Bickerton (2000) är det förståelse av nuvarande image och kultur samt 
visionen för framtiden som utgör grunden för en konkurrenskraftig varumärkeskontext. 
Rent generellt, menar Ingvarsson, att det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen och 
marknadsföringen till omvärlden för att skapa och stärka ett varumärke och image samt 
att det handlar om att visa vad Borås står för, vem avsändaren är samt vilka värden som 
finns. Enligt Rowley (2006) är varumärken en del av marknadskommunikationen och 
spelar en nyckelroll när det gäller att förmedla ett konsekvent budskap till 
konsumenterna. Det förefaller väldigt svårt att vara konsekvent och tydlig i 
kommunikationen till omvärlden samt framhäva stadens värden när det inte finns en 
ömsesidig överenskommelse om vilka värden som karaktäriserar Borås. 
Meningsskiljaktigheterna kring vilka kärnvärden som ska spegla staden bidrar till att 
visionen för ett framtida Borås blir kluven och att varje organisation arbetar efter vad de 
anser kännetecknar Borås, någonting som gör det svårt att skapa en stark och 
konkurrenskraftig varumärkeskontext. 
 
Rowley (2006) menar vidare att varumärken även har funktionen att skapa image och 
förväntningar hos konsumenterna eftersom en produkts psykologiska karaktärsdrag 
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fångas i varumärket och Knox och Bickerton (2000) menar dessutom att ett varumärke 
endast är så bra som den varumärkesimage den genererar hos konsumenterna. Eftersom 
Borås framställs på många olika sätt från olika organisationer är det svårt att veta vilken 
image som skapas och hur målgruppen uppfattar staden. Med tanke på att 
marknadsföringsorganisationerna i Borås eftersträvar att locka olika målgrupper sprider 
de således olika image om staden för att anpassa sig till de respektive målgrupperna. Ett 
alternativt synsätt skulle kunna vara att stadens image alltid är densamma, men att 
stadens olika attribut framhävs mer eller mindre beroende på målgrupp. En gemensam 
image och gemensamt varumärke skulle emellertid fordra gemensamma kärnvärden och 
ett större samarbete mellan olika aktörer som marknadsför staden, men Knox och 
Bickerton (2000) framhåller att hantering av interaktioner mellan olika aktörer är en 
väldigt komplex process. 
 
Profilering av Borås går ut på att framhäva att Borås är en väldigt bra stad att bo, studera 
och verka i och enligt Ingvarsson syftar profilering av Borås indirekt till att öka 
invånarantalet eftersom alla organisationer i Borås samt stadens politiker samverkar för 
att öka invånarantalet. Även Nilsson menar att ökningen av invånarantalet är 
betydelsefullt, men det är ett långtidsmål som bäst nås genom att uppnå det kortsiktiga 
målet, nämligen att locka fler besökare till staden. Kommunikationsmål kan syfta till att 
skapa uppmärksamhet, bilda ett intresse, stimulera önskemål och behov eller framkalla 
handling (Rowley, 2006), och det verkar som att marknadsföringsorganisationerna i 
staden vill uppnå samtliga mål. De vill göra människor uppmärksamma på Borås och 
främja deras intresse och önskemål att besöka staden så att de faktiskt genomför en 
handling och besöker Borås. För att besökarna faktiskt ska bosätta sig i Borås stad krävs 
det mer än att det bara uppmärksammar och besöker staden, någonting som Baaggöe-
Larsen också påpekar. Enligt Kotler, Haider och Rein (1993) har olika typer av hushåll 
olika behov, medan unga familjer eftertraktar skolor och säkerhet är kulturaktiviteter och 
rekreationsfaciliteter intressant för äldre hushåll. Det i sin tur innebär att ännu fler 
satsningar behöver göras i staden, men som Ingvarsson påpekar finns det stora fördelar 
med fler invånare som ger större möjligheter till kommunalservice och andra typer av 
utbud. 
 
Arbetet med slogan ”storstadens utbud och småstadens närhet” har, enligt Ingvarsson, 
under många år varit en del av marknadsföringen och profileringen av Borås, men inom 
kort kommer Borås att upphöra med användningen av slogans och istället marknadsföra 
staden rent ut, som Ingvarsson påpekar. Även Mitt i Borås har varit flitiga i användandet 
av slogans för att belysa stadskärnan. Arbetet med slogan anses vara ett effektivt sätt att 
kommunicera image (Kotler, Haider & Rein, 1993) och en slogan betraktas som ett av de 
viktigaste element i destinationsmarknadsföring då den i ett par ord beskriver en 
destinations essens, dragningskraft och främsta marknad (Ward, 1998) Alla 
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organisationer profilera Borås utifrån sitt eget perspektiv, Nilsson menar att staden bör 
profileras i enlighet med BoråsBorås kärnvärden medan Alcenius framhåller en stor 
utbudsmix som en viktig del i profileringen. Eftersom alla organisationer framställer 
olika bilder av Borås är det svårt att få till en slogan som beskriver alla olika images av 
Borås och följaktligen kan en slogan som inte representerar hela staden få motsatt effekt 
då den inte visar på destinationens essens. Enligt Kotler, Haider och Rein (1993) kan 
profileringen kommuniceras också genom handlingar och evenemang, någonting som 
Borås istället väljer att satsa på då marknadsföringen av staden bland annat syftar till att 
visa på olika förändringar, utvecklingar och evenemang i staden.  
 
Vad som väntar Borås i framtiden är enligt Alcenius, Baaggöe-Larsen, Ingvarsson och 
Nilsson, ännu mer utveckling och olika satsningar, främst inom Borås Event området. 
Även Götalandsbanan, som är ett långsiktigt projekt, är enligt Alcenius och Ingvarsson en 
viktig framtida satsning som kan förbättra kommunikationen mellan Borås och Göteborg 
samt förbinda städerna, deras arbetsmarknader samt besöksnäringen. Borås stadskärna är 
ännu en viktig framtida satsning som betonas och all utveckling i staden möjliggör 
skapandet av positiva associationer till Borås, menar Baaggöe-Larsen. Medan Ingvarsson 
är tveksam till om Pinocchio kommer att bli en turistattraktion och främja 
besöksnäringen, menar Baaggöe-Larsen att uppmärksammandet av Pinocchio i nationell 
press följaktligen kommer att leda till att många kommer att besöka Borås för att se 
Pinocchio. Ingvarsson menar istället att det är rätt marknadsföring och PR i framtiden 
som krävs för att turister ska vilja se Pinocchio.  
 
Bra skolor, bostadsområden, säkerhet samt designkvaliteter såsom arkitektur, öppna 
områden, trafikflöde och prydlighet är viktiga faktorer vid destinationers utveckling och 
skapandet av en kvalitativ miljö (Kotler, Haider & Rein, 1993). Destinationers tidigare 
historia, image och kulturarv bör också beaktas vid utvecklingen (Buhalis, 1999), 
samtidigt menar Rowley (2006) att en föråldrad och överspelad image skapar hinder. 
Borås har, som tidigare nämnt, en rik historia inom textilindustrin, någonting som enligt 
Alcenius, Baaggöe-Larsen, Ingvarsson och Nilsson är viktigt att bevara och bygga vidare 
på. Samtidigt är det angeläget att radera tråkstämpeln över Borås, att skapa nya 
associationer, främja positiva attityder hos både invånare och besökare, någonting som 
Alcenius, Baaggöe-Larsen, Ingvarsson och Nilsson har observerat och arbetar med. 
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6 Slutsatser 
 
I kapitlet presenteras de slutsatser som uppkommit utifrån empirin och härletts utifrån 
analys och diskussion. Slutsatserna har som syfte att besvara studiens frågeställning och 
bidra till att framställa förbättringsförslag för stadens framtida marknadsföring.  
 
 
Hur arbetar olika organisationer i Borås för att marknadsföra staden?  
 
Utifrån den empiriska undersökningen där representanter från fyra organisationer som 
marknadsför Borås deltog, framkom det att staden marknadsförs på flera olika sätt och att 
de olika organisationerna är ansvariga för att marknadsföra olika aspekter av staden. 
BoråsBorås, ett partnerskap mellan näringslivet och Borås Stad, arbetar med fokus på 
besöksnäring och diskuterar frågor som är aktuella för både staden och näringslivet med 
syftet att få alla att sträva åt samma håll. Partnerskapet arbetar utifrån kärnvärdena närhet, 
värdskap och nytänkande när de profilerar Borås där de två främsta målgrupperna är 
boråsarna och alla barnfamiljer med barn tre och fjorton år. För att utveckla staden har 
BoråsBorås tagit fram olika affärsområden som de eftersträvar att utveckla. Ett sådant är 
Borås Event som bland annat inkluderar Borås Arena, Borås Djurpark, Knalleland och 
Alidebergsbadet. Utvecklingen sker bland annat utifrån ombyggnad av entrén till 
djurparken samt modernisering av Alidebergsbadet, men också genom att arrangera stora 
evenemang på arenan. Borås Event är starkt förknippat med kärnvärdet närhet eftersom 
allt ligger inom nära räckhåll. Även det textila arvet betonas då Borås eftersträvar att 
marknadsföra sig som en stad med bra utbud av shopping.  
 
I sitt arbete med marknadsföring av Borås arbetar partnerskapet mycket med profilering 
där Borås lyfts fram som en attraktiv destination för arbete, boende, studier och besök. I 
profileringen är arbetet med de tre kärnvärdena väsentligt och profileringen av Borås 
syftar även till att förbättra invånarnas och besökarnas attityder gentemot staden. 
BoråsBorås marknadsför staden mest utifrån olika kampanjer som genomförs vid olika 
tidpunkter på året och är förknippade med olika arrangemang. Tidigare kampanjer som 
varit aktuella är en sportlovskampanj under sportlovsveckan samt en städkampanj 
alldeles innan Pinocchios ankomst. Nu till sommaren marknadsför de sig genom ett 
sommarmagasin som distribueras mellan knytpunkterna Strömstad och Halmstad. 
Sommarmagasinet finns på turistbyråer, campingplatser och flygplatser som är strategiskt 
utvalda områden. En kommande kampanj görs i samarbete med informationsavdelning på 
Högskolan i Borås, studentkåren samt informationsavdelningen på Borås Stad och syftar 
till att locka studenter till Högskolan genom att en studentguide skickas i samband med 
antagningsbeskedet.  



 
 

- 66 - 
 

 
Fritids- och turistkontoret är den organisation som är ansvarig för marknadsföringen av 
Borås Stad som en turistdestination och vid marknadsföringen framförs tre 
dragningskrafter som ska locka besökare, nämligen Borås Djurpark, Stadsparksbadet och 
Navet. Marknadsföringen av staden sker i samarbete med postorderföretag och 
hotellverksamheten där samordnade kunskaper utgör en styrka och visar på de många 
alternativ till att besöka Borås. Vid marknadsföring av Borås vill Fritids- och 
turistkontoret framhäva Borås som en positiv stad med framåtanda. Marknadsföringen 
sker främst genom webben, då det är det billigaste sättet att nå ut med budskap. Fritids- 
och turistkontoret använder sig även av mässor i Norge och Danmark, en resetidning, 
Visit Sweden som går ut i 22 länder samt av tryckmaterial som finns att hämta på bland 
annat turistbyråer och mässor.  
 
I samarbete med näringsidkare i staden strävar Mitt i Borås efter att göra Borås City mer 
levande och attraktiv för boråsare och besökare samt få de att välja Borås City som den 
självklara handels- och mötesplatsen. Organisationen arbetar för att främja utvecklingen i 
Borås och anordnar även olika aktiviteter i staden. Övriga frågor som Mitt i Borås 
behandlar är bland annat butiksmixen, säkerhet och gemensamma öppettider. Vid 
profilering och skapande av stadskärnans image används en utbudsmix av unika butiker 
och kedjeföretag, men också arbetet med slogans har varit en viktig del i profileringen. 
Tidigare har slogans ”händelser i centrum” samt ”Vi ses på stan” använts för att lyfta 
fram aktiviteterna och mötesplatserna i staden. Mitt i Borås använder sig främst av en 
redan existerande kampanjplan vid marknadsföring och marknadsför endast aktuella 
kampanjer, då budgeten är begränsad. För tillfället är skapandet av en profilkampanj 
aktuellt. 
 
Informationsavdelningen på Borås Stad arbetar med övergipande frågor kring stadens 
marknadsföring och PR. För tillfället är arbetet med marknadsföring en pågående process 
som avser till att fastställa kärnvärden och utveckla en gemensam profil. Eftersom inga 
kärnvärden ännu utvecklats finns det fortfarande inget bestämt varumärke att arbeta 
utefter. Profilering av staden och kommunikation är viktiga element i marknadsföringen 
där Borås framställs som en tilldragande destination för arbete, boende, studier och 
besök. Marknadsföringsarbetet och profileringen har utgått från slogan ”storstadens 
utbud och småstadens närhet”, någonting som fortsättningsvis kommer att upphöra. 
 
Det förekommer både likheter och skillnader mellan de olika organisationers 
marknadsföring av staden. Boråsaren ses som den huvudsakliga målgruppen och utanför 
stadens gränser är barnfamiljerna den främsta målgruppen, men beroende på vilken del 
av staden som marknadsförs har de olika organisationerna olika målgrupper som anses 
vara attraktiva. BoråsBorås, Fritids- och turistkontoret och informationsavdelningen på 
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Borås Stad värderar närheten till och samarbetet med Göteborg och menar också att 
samarbetet mellan olika marknadsföringsaktörer i staden borde strukturers upp bättre, 
bland annat genom att utveckla ett gemensamt marknadsföringsspråk. Den begränsade 
budgeten är gemensam för de olika organisationerna, vilket medför att val av media 
många gånger begränsas. Följaktligen använder samtliga organisationer sina webbplatser, 
ett kostnadseffektivt alternativ, som en av de viktigaste marknadsföringskanalerna. 
Samtliga organisationer lägger även stor vikt vid de utvecklingar som sker i staden och 
eftersträvar att lyfta fram dem för att skapa en positivare attityd till Borås. Förbättringen 
av invånarnas och besökarnas attityder är en angelägen fråga för samtliga organisationer 
och samtliga menar också att attitydförbättringar börjar urskiljas.  
 
När det gäller stadens kännetecken framhålls lite olika faktorer av representanterna de 
olika organisationerna, men alla är överens om att stadens textilarv är betydelsefullt att 
bevara och framföra. Likaså olika attraktioner och evenemang lyfts fram som starka 
turistlockelser. Mitt i Borås har sin fokus på stadskärnan och således är 
sommartorsdagskvällarna ett viktigt evenemang i stadens City. BoråsBorås, Fritids- och 
turistkontoret samt informationsavdelningen i staden är istället mycket koncentrerat på 
utvecklingen av Borås Event-området. Trots de olika organisationernas fokus på olika 
satsningar är det i slutändan politikerna som avgör huruvida en satsning ska ske och hur 
mycket pengar som ska investeras i marknadsföringen. Samtliga organisationer har ett 
gemensamt mål, nämligen att belysa det positiva med Borås, men deras arbetssätt och de 
kärnvärden de profilerar skiljer sig åt lite då organisationerna inte arbetar med samma 
sak. Mitt i Borås arbetar med stadskärnan, Fritids- och turistkontoret arbetar med att 
locka turister, informationsavdelningen arbetar med image och varumärkesprofilering 
och BoråsBorås arbetar med att främja besöksnäringen utifrån gemenskapen mellan 
näringsliv och Borås Stad. 
 
 
Hur kan marknadsföringen av Borås förbättras? 
 
Precis som det framgår i uppsatsens syfte har ett mål för studien varit att utifrån 
undersökningens slutsatser härleda väsentliga förbättringsförslag för framtida 
marknadsföring av Borås. Det bristande samarbetet som flera respondenter påpekat är 
angeläget att förbättra. Det talas om en gemensam profil men kärnvärdena som är 
kännetecknande för staden skiljer sig åt mellan de olika organisationerna. Att 
organisationerna arbetar med att framhäva olika delar av staden är betydelsefullt och 
visar på stadens mångfald och utbud, men samarbete utifrån en gemensam profil och 
gemensamma kärnvärden är av största vikt för att inte förvirra målgruppen. Dessutom bör 
enhetlig marknadsföring prioriteras, där alla som arbetar med marknadsföring talar 
samma språk, någonting som kan ske utifrån en gemensam profil och gemensamma 
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kärnvärden. Vi vill även gå så långt som att framhålla behovet av en samlad 
marknadsföringsorganisation, under ett och samma tak, som arbetar med att 
marknadsföra hela staden. En sådan organisation med betoning på helheten skulle ha en 
större genomslagskraft än enskilda organisationer som arbetar med var sin del av 
marknadsföringen. Fastän vi är positiva till att det redan idag sker ett samarbete mellan 
organisationerna hade en gemensam organisation bidragit till färre överlappningar på 
varandras arbetsområde och bidragit till en samlad och enhetlig marknadsföring av Borås. 
En samlad marknadsföringsorganisation skulle kunna vara indelad i olika avdelningar 
som arbetar med var sin målgrupp, boråsare, besökare och företag, eftersom de olika 
grupperna kräver olika marknadsföringssatsningar.  
 
Eftersom Borås satsar mycket på utveckling av olika områden och eftersträvar att stärka 
invånarnas och besökarnas attityder är det viktigt att genomföra diverse undersökningar, 
däribland attitydunderökningar för att kunna visa på att utvecklingen går framåt. En 
undersöknings resultat skulle följaktligen även fungera som ett bra underlag för 
kommande marknadsföringssatsningar. Med tanke på att det var ett bra tag sedan en 
attitydundersökning sist genomfördes är det hög tid att prioritera det nu.  Därtill är det 
även viktigt att ta hänsyn till boråsarnas åsikt angående vilka områden som behöver 
utvecklas i staden, och med tanke på att boråsarna är den främsta målgruppen borde även 
de tillfrågas om vilka kärnvärden som ska känneteckna Borås. Det skulle medföra att 
boråsarna blir delaktiga i utformningen av stadens profil, image och varumärke, vilket 
följaktligen skulle bidra till att boråsarna talar gott om staden då de är med och skapar 
dess profil. Arbetet med stadens varumärke och image är idag bristfälligt och därför är 
det av största vikt att marknadsföringsorganisationerna skapar ett gemensamt varumärke 
och image för Borås och arbetar efter de vid profileringen av staden. 
 
En av våra respondenter påpekar att alla är en målgrupp, ett överambitiöst och 
svåruppnåeligt mål. Vi föreslår istället segmentering, i större grad än det som 
förekommer i dagsläget, och att de mest lönsamma målgrupperna väljs därefter. Alltför 
stora satsningar på många olika målgrupper berövar staden på de mest lönsamma 
målgrupperna då marknadsföringsinsatserna att nå sådana målgrupper begränsas.  Redan 
nu påpekar samtliga respondenter att den limiterade budgeten är en stor fråga, men vi 
menar att de bör se till att ha råd att marknadsföra den utveckling som sker och att rikta 
sig till rätt målgrupp.  
 
Som det kanske framgår återkommer de flesta förbättringsförlag till ett och samma 
faktum, enhetlig marknadsföring, där risken för förvirring elimineras och 
framgångschanserna stimuleras. Att alla är överens, att revirstänkandet suddas ut och att 
alla eftersträvar samma mål är viktigt för en framgångsrik stad.  
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7 Avslutande reflektioner 
 
Arbetet med uppsatsen har varit en intressant och lärorik process där mycket ny kunskap 
har framkommit. Dessutom har vi erhållit en större förståelse för den komplexitet som 
präglar destinationsmarknadsföring och de många olika viljor som måste samordnas. 
Under insamlingen av empiriskt material har samtliga respondenter visat ett 
tillmötesgående sätt och öppet berättat om den del av staden som de arbetar med att 
marknadsföra.  Ett framträdande drag hos respondenterna som vi har observerat under 
studiens gång är deras benägenhet att, till oss som intervjuare, sälja Borås och betona 
stadens positiva drag.  
 
Vår förhoppning är att studiens resultat ska vara ett användbart underlag för alla som vill 
förstå destinationsmarknadsföring bättre, för dem som är intresserade av att veta vad 
Borås som destination har att erbjuda samt för de organisationer som varit delaktiga i 
studien och deras framtida arbete med marknadsföring av staden.  
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Med anledning av problemområdets komplexitet och mångsidiga natur finns det ett flertal 
områden som skulle kunna undersökas vidare. Vi har i vår studie eftersträvat att få fram 
olika organisationers synvinklar och arbetssätt gällande marknadsföring av Borås. Då 
studien varit begränsad till fyra organisationer hade det hade varit intressant att studera 
ännu ett antal organisationer som arbetar med någon form av marknadsföring av staden 
för att skapa en djupare helhetsförståelse. Bland annat kan studien utökas genom 
undersökningar av hur Näringslivsenheten på Borås Stad arbetar med att locka nya 
företag till Borås, samt genom studier av kongressbyrån som arbetar med affärsbesökare i 
Borås, och turistbyrån som har direkt kontakt med stadens besökare och invånare.  
 
Med tanke på att marknadsföring är en ständigt pågående process skulle liknande studier 
kunna genomföras också i framtiden, och med nya attitydundersökningar som grund 
skulle studierna bygga på ännu mer aktuell information. Liknande studier skulle också 
kunna genomföras när Borås Stad har fastställt kärnvärden, varumärke och image som de 
vill arbeta efter. Om organisationerna i framtiden väljer att samarbeta under en och 
samma organisation, med gemensam profil och gemensamma kärnvärden, skulle en 
studie om marknadsföringsarbetet av Borås vara lämplig att genomföra. En sådan studie 
skulle följaktligen kunna belysa huruvida det är mer effektivt för organisationerna att 
arbeta tillsammans mot gemensamt uppsatta mål samt vilken påverkan det skulle ha för 
stadens marknadsföring och de aktuella målgrupperna.   
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7.2 Tillförlitlighetsutvärdering 
 
Vi har ideligen eftersträvat att genomföra studien på ett tillförlitligt sätt som stärker 
relevansen av studiens resultat.  Vid intervjuerna har vi praktiserat en öppen inställning 
för att möjliggöra en riktig tolkning av respondenternas svar. Utgångspunkten för 
intervjuerna har varit en intervjuguide, men vi har även eftersträvat att låta 
respondenterna tala fritt och betona det som de anser är viktigt i marknadsföringen av 
Borås.  Utformningen av intervjuguiden har präglats av en strävan efter noggrannhet och 
tillförlitlighet, där frågeföljden samt undvikandet av ledande och påstående frågor varit 
central, någonting som minskat risken för instrumentfel i studien. Intervjuguiden 
återfinns som bilaga i slutet på uppsatsen. Diktafon har använts i samband med 
intervjuerna, naturligtvis med respondenternas samtycke, för att öka mätsäkerheten i 
studien och inte gå miste om nödvändig information. Vi har ingen orsak att anta att 
respondenterna bidragit till mätfel i studien då deras kunskap om problemområdet är stor. 
Marie Ingvarsson som är tillförordnad chef för Informationsavdelningen på Borås Stad, 
medgav ärligt att ordinarie chef Annica Magnusson, som för tillfället är föräldraledig, 
skulle kunna bidra med ytterligare relevant information. Med anledning av att Helena 
Alcenius, VD för Mitt i Borås, inte kunde ställa upp på en kvalitativ intervju är det troligt 
att viss information uteblev som kunde belysa ytterligare aspekter av området.  
 
Vi har eftersträvat att återge problemområdets aktualitet och med tanke på att 
marknadsföring är en föränderlig och utvecklande process samt att studien är specifik för 
Borås, kan studien följaktligen endast ses som relevant i dagsläget. Vår drift att skildra 
verkligheten på ett korrekt sätt anser vi har varit en bidragande faktor till att stärka 
studiens interna validitet. Däremot är den externa validiteten låg då studiens resultat inte 
kan generaliseras till områden utanför studiens gränser. Med tanke på att marknadsföring 
av staden med högsta sannolikhet kommer att ändras i framtiden är det inte relevant att 
anta att samma resultat skulle uppkomma om studien genomfördes vid ett annat tillfälle 
och således är studiens reliabilitet låg. Vi har istället eftersträvat att främja kongruensen i 
reliabiliteten i syfte att förstå problemområdets nyanser. Noggrannhet, grundlig 
dokumentation och ett korrekt bemötande av respondenterna anser vi har bidragit till att 
frambringa olika nyanser av problemområdet.  
 
Utifrån en kritisk synpunkt anser vi att en kvalitativ intervju med Helena Alcenius samt 
Annica Magnusson, ordinarie chef för informationsavdelningen på Borås Stad, skulle 
kunna bidra till ytterligare information om det aktuella problemområdet. Emellertid anser 
vi ändå att uppsatsen och dess resultat i allra högsta grad är relevanta och aktuella samt 
att den empiriska undersökningen, som ändå är välomfattande, och analysen av dess 
resultat har lyckats svara på studiens frågeställning.  
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7.3 Källkritik 
 
Genom studiens gång har vi eftersträvat att välja källor som är relevanta för studiens syfte 
och klarlägger problemområdet.  Vi har använt oss av litteratur från framstående 
författare inom de olika ämnena som framställs i den teoretiska referensramen, någonting 
som ytterligare stärker teoriernas relevans. Våra respondenter är framstående inom 
arbetet med marknadsföring av Borås, vilket medverkat till en fyllig empirisk 
undersökning och väsentlig primär information. Även i det inledande kapitlet och i 
metoddiskussionen har vi eftersträvat att använda oss av välkänd och allmänt godtagen 
litteratur. I uppsatsen har vi även använt oss sekundärdata, i form av olika webbplatser på 
Internet, och vi har uppmärksammat att samtliga webbplatser har varit uppdaterade med 
aktuell information. Vi har medvetet valt att inte använda oss av andrahandskällor, som 
kan ha återgett första handskällan på ett felaktigt sätt. Således stärks källornas relevans 
ytterligare genom användandet av förstahandskällor. Vi är medvetna om att viss litteratur 
är av ett äldre slag men vi anser att det är teorier som är högst relevanta och tillförlitliga 
än idag.  
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Bilagor  
 
Intervjuguide – Frida Nilsson, projektledare på BoråsBorås 
 

1. Namn? 
2. Befattning? 
3. Berätta kort om BoråsBorås och vad Ni arbetar med? 

 
4. Vilka anser Ni är Borås Stads kännetecken och karaktäristiska drag? 

 
5. Hur arbetar Borås Stad med marknadsföring i dagsläget? 

a. Strategi? 
 

6. Hur skapar Ni en konkurrenskraftig stad med en konkurrenskraftig marknad? 
a. Göteborg och Västkusten som lockar? 
b. Vad särskiljer Borås? 
c. Vilket är Borås starkaste konkurrensmedel? 
d. Vad anser Ni är konkurrenskraft? 

i. utbud av shopping/attraktioner/sevärdheter/aktiviteter? 
ii. priser? 

iii. nöjen/kultur? 
 

7. Vilka vill Ni marknadsföra Er till? 
a. Specifik målgrupp(er)? 

 
8. Marknadsför Ni Borås Stad till både affärsresenärer och fritidsresenärer, Borås 

som en affärs- och fritidsort? 
 

9. Vilka satsningar har gjorts och kommer att göras på destinationsutveckling och 
marknadsföring? 

a. Hur har Borås Stad utvecklats de senaste åren? 
b. Hur mäter ni utvecklingen? 

 
10. Vilket prioriterar Ni? 

a. Öka turismen 
b. Öka arbetstillfällen 
c. Öka invånarantalet 

 
11. Har turismen, arbetstillfällena och invånarantalet ökat sedan satsningarnas början? 
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12. Har Ni någon uppfattning om människors (turisters, invånares) allmänna attityder 

till Borås, hur de uppfattar stadens image? 
 

13. Hur arbetar Ni med att profilera Borås Stad och skapa dess image? 
a. Vilken image eftertraktas? 

 
14. Vad är Borås Stads varumärke och hur arbetar Ni med att skapa och stärka 

varumärket? 
 

15. Hur kommuniceras marknadsföringen till omvärlden? 
a. Vilka kanaler används? 
b. Hur mäts respons? 
c. Hur utvärderas marknadsföringskampanjer? 

i. utvärdering av marknadsföringsaktiviteter – lyckat/misslyckat? 
 

d. Hur framställs Borås image och varumärke? 
 

16. Hur ser framtiden ut Borås Stad?  
a. Prognos?  

i. Hur tror ni att målgruppen kommer att motta eller har mottagit 
budskapet? 

ii. Vad innebär det för framtida satsningar? 
iii. Var vill Borås vara om 5 -10 år? 

(image/varumärke/rykte/associationer) 
 

b. Framtida satsningar och på vad i så fall? 
i. Turismfrämjande aktiviteter 

ii. Attraktivt och eftertraktat boende? 
iii. Fler arbetstillfällen? 

 
17. Skulpturvandring och Pinocchio i sommar?  

a. Fler antal besökare?  
b. Turistattraktion? 

 
18. Förslag på slogan som Ni vill att ska beskriva Borås Stad och som staden kan 

förknippas med? 
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Intervjuguide – Helena Alcenius, VD för Mitt i Borås 
 

1. Namn? 
2. Befattning? 
3. Berätta kort om Mitt i Borås och vad Ni arbetar med? 
 
4. Hur arbetar Borås City med marknadsföring i dagsläget? 

a. Strategi? 
b. Särskild kampanj? 

 
5. Vilka anser Ni är Borås kännetecken och karaktäristiska drag? 

a. Vad särskiljer Borås? 
 

6. Hur skapar Ni en konkurrenskraftig stad med en konkurrenskraftig marknad? 
a. Vilket är Borås starkaste konkurrensmedel? 
b. Vad anser Ni är konkurrenskraft och varför? 

i. Utbud av shopping/attraktioner/sevärdheter/aktiviteter? 
ii. Priser? 

iii. Nöjen/kultur? 
iv. Annat? 

 
7. Vilka vill Ni marknadsföra Er till och varför? 

a. Specifik målgrupp(er)? 
 

8. Marknadsför Ni Borås till både affärsresenärer och fritidsresenärer, Borås som en 
affärs- och fritidsort? 

 
9. Vilka satsningar har gjorts och kommer att göras på destinationsutveckling och 

marknadsföring, mer specifikt i Borås City? 
a. Hur har Borås City utvecklats de senaste åren? 
b. Hur mäter ni utvecklingen? 

i. Fler besökare? 
ii. Nya mötesplatser? 

iii. Större utbud av shopping/attraktioner/sevärdheter/aktiviteter/ 
nöjen/kultur? 

iv. Annat? 
 

10. Vilket prioriterar Ni och varför? 
a. Öka turismen? 
b. Öka arbetstillfällen? 
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c. Öka invånarantalet? 
d. Förbättra boråsarnas och besökarnas attityder till Borås? 
e. Skapa/Förbättra stadens image? 

 
11. Har turismen, arbetstillfällena och invånarantalet ökat sedan satsningarnas början? 

 
12. Hur arbetar Ni med att profilera Borås City och skapa dess image? 

a. Vilken image eftertraktas? 
 

13. Har Ni någon uppfattning om människors (turisters, invånares) allmänna attityder 
till Borås, hur de uppfattar stadens image samt anledningen till deras attityder? 

 
14. Vad är Borås varumärke och hur arbetar Ni med att skapa och stärka varumärket? 

 
15. Hur kommuniceras marknadsföringen till omvärlden? 

a. Vilka kanaler används? 
b. Hur mäts respons? 
c. Hur utvärderas marknadsföringskampanjer? 

i. utvärdering av marknadsföringsaktiviteter – lyckat/misslyckat? 
 

d. Hur framställs Borås image och varumärke i marknadsföringen? 
 

16. Hur ser framtiden ut för Borås City?  
a. Prognos?  

i. Hur tror ni att målgruppen kommer att motta eller har mottagit 
marknadsföringen? 

ii. Vad innebär det för framtida satsningar? 
iii. Var vill Borås City vara om 5 -10 år? 

(image/varumärke/rykte/associationer) 
 

b. Framtida satsningar och på vad i så fall? 
i. Turismfrämjande aktiviteter 

ii. Attraktivt och eftertraktat boende? 
iii. Fler arbetstillfällen? 
iv. Mötesplatser, sevärdheter och aktiviteter? 

 
17. Skulpturvandring och Pinocchio i sommar?  

a. Innebär det fler antal besökare?  
b. Blir Pinocchio en turistattraktion? 
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18. Förslag på slogan som Ni anser kan beskriva Borås City och som innerstaden kan 
förknippas med? 

 
Intervjuguide – Annika Baaggöe-Larsen, informatör och marknadsförare på fritids- 
och turistkontoret 
 

1. Namn? 
2. Befattning? 
3. Berätta kort om Fritids- och turistkontoret och vad Ni arbetar med? 

 
4. Vilka anser Ni är Borås kännetecken och karaktäristiska drag som turister bör 

känna till? 
 

5. Hur arbetar Ni med marknadsföring av Borås som turistort i dagsläget? 
a. Strategi? 

 
6. Hur skapar Ni en konkurrenskraftig stad med en konkurrenskraftig marknad för 

att främja turismen i Borås? 
a. Göteborg och Västkusten som lockar? 
b. Vad särskiljer Borås? 
c. Vilket är Borås starkaste konkurrensmedel? 
d. Vad anser Ni är turismfrämjande konkurrenskraft? 

i. utbud av shopping/attraktioner/sevärdheter/aktiviteter? 
ii. priser? 

iii. nöjen/kultur? 
 

7. Vilka vill Ni marknadsföra Er till? 
a. Specifik målgrupp(er)? 

 
8. Marknadsför Ni Borås till både affärsresenärer och fritidsresenärer, Borås som en 

affärs- och fritidsort? 
 

9. Vilka satsningar har gjorts och kommer att göras på destinationsutveckling och 
marknadsföring? 

a. Hur har Borås utvecklats de senaste åren? 
b. Hur mäter ni utvecklingen? 

 
10. Ser ni på turismen som ett första led i en långsiktig process att öka Borås 

invånarantal och arbetstillfällen i staden?  
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11. Vilka är de konkreta fördelarna i staden beroende på turismen? 

 
12. Har turismen ökat sedan satsningarnas början? 

 
13. Har Ni någon uppfattning om människors (turisters, invånares) allmänna attityder 

till Borås, hur de uppfattar stadens image? 
 

14. Hur arbetar Ni med att profilera Borås gentemot turister och skapa dess image? 
a. Vilken image eftertraktas? 

 
15. Vad är Borås varumärke och hur arbetar Ni med att skapa och stärka varumärket? 

 
16. Hur kommuniceras marknadsföringen till omvärlden? 

a. Vilka kanaler används? 
b. Hur mäts respons? 
c. Hur utvärderas marknadsföringskampanjer? 

i. utvärdering av marknadsföringsaktiviteter – lyckat/misslyckat? 
 

d. Hur framställs Borås image och varumärke? 
 

17. Hur ser framtiden ut Borås ur ett turismperspektiv?  
a. Prognos?  

i. Hur tror ni att målgruppen kommer att motta eller har mottagit 
budskapet? 

ii. Vad innebär det för framtida satsningar? 
iii. Var vill Borås vara om 5 -10 år? 

(image/varumärke/rykte/associationer) 
 

b. Framtida satsningar och på vad i så fall? 
i. Turismfrämjande aktiviteter 

 
18. Skulpturvandring och Pinocchio i sommar?  

a. Fler antal besökare?  
b. Turistattraktion? 

 
19. Förslag på slogan som Ni vill ska beskriva Borås och som staden kan förknippas 

med? 
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Intervjuguide – Marie Ingvarsson, tillförordnad chef på informationsavdelningen 
på Borås Stad 
 

1. Namn? 
2. Befattning? 
3. Berätta kort om Informationsavdelningen och vad Ni arbetar med? 

 
4. Vilka anser Ni är Borås Stads kännetecken och karaktäristiska drag? 

 
5. Hur arbetar Borås Stad med marknadsföring i dagsläget? 

a. Strategi? 
 

6. Hur skapar Ni en konkurrenskraftig stad med en konkurrenskraftig marknad? 
a. Göteborg och Västkusten som lockar? 
b. Vad särskiljer Borås? 
c. Vilket är Borås starkaste konkurrensmedel? 
d. Vad anser Ni är konkurrenskraft? 

i. utbud av shopping/attraktioner/sevärdheter/aktiviteter? 
ii. priser? 

iii. nöjen/kultur? 
 

7. Vilka vill Ni marknadsföra Er till? 
a. Specifik målgrupp(er)? 

 
8. Marknadsför Ni Borås Stad till både affärsresenärer och fritidsresenärer, Borås 

som en affärs- och fritidsort? 
 

9. Vilka satsningar har gjorts och kommer att göras på destinationsutveckling och 
marknadsföring? 

a. Hur har Borås Stad utvecklats de senaste åren? 
b. Hur mäter ni utvecklingen? 

 
10. Vilket prioriterar Ni? 

a. Öka turismen 
b. Öka arbetstillfällen 
c. Öka invånarantalet 

 
11. Har turismen, arbetstillfällena och invånarantalet ökat sedan satsningarnas början? 
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12. Har Ni någon uppfattning om människors (turisters, invånares) allmänna attityder 
till Borås, hur de uppfattar stadens image? 
 

13. Hur arbetar Ni med att profilera Borås Stad och skapa dess image? 
a. Vilken image eftertraktas? 

 
14. Vad är Borås Stads varumärke och hur arbetar Ni med att skapa och stärka 

varumärket? 
 

15. Hur kommuniceras marknadsföringen till omvärlden? 
a. Vilka kanaler används? 
b. Hur mäts respons? 
c. Hur utvärderas marknadsföringskampanjer? 

i. utvärdering av marknadsföringsaktiviteter – lyckat/misslyckat? 
 

d. Hur framställs Borås image och varumärke? 
 

16. Hur ser framtiden ut Borås Stad?  
a. Prognos?  

i. Hur tror ni att målgruppen kommer att motta eller har mottagit 
budskapet? 

ii. Vad innebär det för framtida satsningar? 
iii. Var vill Borås vara om 5 -10 år? 

(image/varumärke/rykte/associationer) 
 

b. Framtida satsningar och på vad i så fall? 
i. Turismfrämjande aktiviteter 

ii. Attraktivt och eftertraktat boende? 
iii. Fler arbetstillfällen? 

 
17. Skulpturvandring och Pinocchio i sommar?  

a. Fler antal besökare?  
b. Turistattraktion? 

 
18. Förslag på slogan som Ni vill att ska beskriva Borås Stad och som staden kan 

förknippas med? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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