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Abstract:  This study examines co-workers’ roles as organisational and brand 
ambassadors. The purpose is to investigate to which extent the co-
workers at the destination organisation Visit Dalarna act as 
ambassadors for the organisation and how this relates to the brand. 
The theoretical framework is based on the three functions of an 
organisational brand presented by Dahlqvist and Melin (2010): the 
brand as means of governance, as a way of creating value, and that 
of carrying identity. Qualitative interviews with five co-workers 
and one manager at Visit Dalarna constitute the empirical material. 
The results confirm existing research on co-worker 
ambassadorship that claims knowledge and engagement to be 
defining and crucial aspects of a brand ambassador. Furthermore, 
the results suggest that these two dimensions are even more multi-
dimensional than earlier indicated. The engagement is constituted 
in both verbal and non-verbal expressions, and the knowledge 
involves aspects of both the organisation, the work-related facts, 
and professional performance.  
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Inledning 
Det mesta en organisation gör bidrar till att forma bilden och uppfattningen om 
densamma. I en tid när ”allt kommunicerar” placerar det också de personer som arbetar 
i en organisation i ett nytt ljus. Medarbetarna blir ansikten utåt och budbärare för 
organisationen och dess varumärke – vilket i stor utsträckning bidrar till att forma 
bilden av desamma (Dahlqvist & Melin, 2010; Heide & Simonsson, 2011; Heide, von 
Platen, Simonsson & Falkheimer, 2018). Samtidigt har fokus för ledarskapsforskning 
och synen på ledarskap förändrats de senaste decennierna. Från att betrakta ledaren som 
den ensamt kommunicerande hjälten med passiva följare är det nu allmänt vedertaget att 
även medarbetarna har en aktiv roll att spela (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; 
Heide m.fl., 2018; Northouse, 2016; Simonsson, 2011). För företag och organisationer i 
dag är medarbetarna således en viktig resurs. Inte enbart för deras dagliga arbete och 
arbetsuppgifter, utan lika mycket i sina roller som personliga representationer av 
organisationer och deras varumärken. I dag är dessutom gränsen mellan internt och 
externt i en organisation allt mer flytande och transparensen, liksom omvärldens krav på 
insyn, ökar (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Kombinationen gör således att de 
flesta medarbetare syns och påverkar hur organisationens varumärke uppfattas – de 
verkar som kommunikatörer för organisationens räkning vare sig de är medvetna om det 
eller inte. Detta vare sig de kommunicerar vad organisationen vill och önskar eller 
bidrar till att forma alternativa bilder och uppfattningar.  

I teorin framstår det både attraktivt och fördelaktigt att den egna personalen agerar goda 
kommunikatörer och indirekta marknadsförare för varumärket. Samtidigt visar 
forskning att missnöjda medarbetare, medarbetare som talar illa om eller beter sig på ett 
sätt som skadar organisationens varumärke och rykte, kan ha en än större negativ 
inverkan på hur de uppfattas av omvärlden (Dahlqvist & Melin, 2010; Heide m.fl., 
2018). Frågan är då hur medarbetarna blir goda kommunikatörer i positiv mening, som 
faktiskt bidrar till att stärka organisationen, dess varumärke och image.  

Det är i dessa, i forskning förankrade, reflektioner över medarbetarnas betydelse för hur 
bilden av en organisations varumärke skapas, formas och förmedlas som detta arbete tar 
sin utgångspunkt. Genom att närmare studera på vilket sätt medarbetare fungerar som 
kommunikatörer är det också möjligt att bidra till ökad förståelse för hur rollen kan ta 
sig uttryck, hur den upplevs av medarbetarna samt hur den förhåller sig till 
organisationers övergripande visioner, syften och mål. I dag är konkurrensen mellan 
varumärken och organisationer hårdare än någonsin (Falkheimer m.fl., 2016; Heide 
m.fl., 2018; Hislop, 2013). Allt mer handlar om att sticka ut i mängden, om personliga 
berättelser, influencers, mun till mun-marknadsföring och relationsmarknadsföring 
(Brown & Hayes, 2008; Groeger & Buttle, 2014; Gummesson, 2002; Heide m.fl., 
2018). När medarbetarna då pratar om och agerar för sin organisations räkning har det 
stor påverkan och stark effekt – det får konsekvenser. Där kan detta arbetes ansats bidra 
med ytterligare kunskap och förhoppningsvis visa på vikten av att aktivt 
uppmärksamma och arbeta med medarbetarnas inflytande på varumärket.  
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Problembeskrivning 

Ett sätt att analytiskt ringa in dessa resonemang är att gestalta medarbetarnas betydelse 
med hjälp av begreppet ambassadör. Dahlqvist och Melin (2010, s. 143) menar att 
”medarbetare som har kunskap och som är starkt engagerade” i organisationen och dess 
arbete med varumärket är kännetecknande för ambassadören. Definitionen rymmer 
således såväl en dimension av formell yrkesskicklighet som en emotionell aspekt. För 
att vara en god ambassadör måste medarbetarna dels ha kunskap och förståelse om sin 
organisation, dels måste de vara motiverade och engagerade i densamma. Först då kan 
en samstämmig och därmed fördelaktig bild av en organisation kommuniceras till 
omvärlden och stärka dess position, lägga en grund för framgång och effektivitet 
(Dahlqvist & Melin, 2010). Det handlar alltså om att medarbetaren som ambassadör – i 
den värld där allt fler företag, organisationer och varumärken tävlar om 
uppmärksamheten – kan bidra med trovärdighet, inge förtroende och på så sätt ge 
organisationen en konkurrensfördel.  

De aspekter av kunskap och engagemang som Dahlqvist och Melin (2014) knyter till 
medarbetare och ambassadörskap kan även kopplas till vad Heide och Simonsson 
(2011) skriver:  

In relation to the growing importance of branding, each employee is an 
important messenger. All employees must have a thorough 
understanding of their employer’s strategies and values, of how their own 
work fits into the bigger picture, and of how to communicate accordingly 
(Heide & Simonsson, 2011, min kursivering). 

Medarbetare är med andra ord viktiga budbärare av, och har en viktig roll i att stärka, 
organisationers varumärke. Det bör således ligga i varje organisations intresse att göra 
sina medarbetare till aktiva och medvetna ambassadörer, som är konsekventa i vad de 
kommunicerar. Detta för att medarbetarnas till synes ofrånkomliga ambassadörskap inte 
ska bli till organisationens nackdel. För här finns mycket att vinna. Ett enhetligt 
varumärke där värden, mål och strategier även återspeglas i personalens agerande och 
dess arbetsvardag, är en springande punkt för att skapa en framgångsrik organisation. 
Det blir ett effektivt verktyg att styra verksamheten framåt (Dahlqvist & Melin, 2010; 
Ottosson & Parment, 2013). 

På senare tid har såväl organisationer som forskarvärlden insett medarbetarnas 
kommunikativa betydelse. Heide och Simonsson (2011) pekar som sagt på 
medarbetarens roll som budbärare och efterfrågar samtidigt flera studier och mer 
forskning som fokuserar på just medarbetarna. Samma efterlysning gör Heide m.fl. 
(2018), där de på samma gång ser ett behov av att flera studier uppmärksammar det 
faktum att ”organizational life is messy and nonrational” – det vill säga att 
organisationers verklighet inte alltid förhåller sig på det relativt uppstyrda sätt en stor 
del av litteraturen ofta framställer den som. Istället menar de att större uppmärksamhet 
bör riktas mot de paradoxer och spänningar som existerar, för att på så sätt få en större 
förståelse för helheten inom strategisk kommunikation i organisationer (Heide m.fl., 
2018). Heide och Simonsson (2018) lyfter dessutom fram behovet av studier som 
fokuserar på medarbetarnas engagemang i förhållande till sin organisation. 
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Vidare har sättet på vilket vi väljer varor och tjänster, vilket varumärke vi föredrar eller 
vart vi åker på semester förändrats drastiskt de senaste årtiondena. Traditionell 
marknadsföring är död menar till och med vissa förespråkare, som istället pekar på att 
det i dag primärt handlar om personlig marknadsföring och relationsmarknadsföring – 
där den personliga rekommendationen är avgörande (Blomqvist, Haeger & Dahl, 2000; 
Brown & Hayes, 2008; Ottosson & Pament, 2013; Syssner, 2012). Våra val påverkas 
allt mer av olika influencers. Samtidigt är forskning och insikter kring vilka dessa 
influencers är, var de finns och exakt hur de påverkar oss begränsad (Brown & Hayes, 
2008). I samband med den mer relationsinriktade synen på marknadsföring har det även 
efterfrågats ytterligare kvalitativa forskningsansatser på området (Gummesson, 2002).  

Forskning har visat att medarbetarnas betydelse för att kommunicera varumärket är 
särskilt viktig inom servicesektorn för influera kundupplevelsen (Simonsson, 2011). 
Samma slutsatser har dragits av forskare inom platsmarknadsföring och 
turismvetenskap, som visat hur den personal som arbetar på en plats i stor utsträckning 
påverkar en besökares upplevelse av såväl platsen som destinationsorganisationen 
(Hanefors & Mossberg, 2007; Mossberg, 2015). I ljuset av detta framträder 
destinationsbolaget Visit Dalarna som ett lämpligt studieobjekt för att analysera 
medarbetares ambassadörskap.  

Visit Dalarna bildades via en fusion år 2017 och arbetar med att utveckla Dalarnas 
besöksnäring. Deras värderingar – Engagerat, Nyfiket, Omtänksamt – ska vara 
”grundläggande i relationerna såväl internt som externt” och fungera tillsammans med 
visionen ”Att skapa minnen för livet – med upplevelser som överträffar besökarens 
förväntningar” (Visit Dalarna, u.å.). Detta ska leda dem vidare mot den än större 
ambitionen – att Dalarna ska uppfattas som ”Norra Europas ledande och mest attraktiva 
besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt” (Visit 
Dalarna, 2018a). Visit Dalarna är således en relativt ny organisation med ett nytt 
varumärke att kommunicera och förmedla. Samtidigt har de ytterligare ett varumärke att 
förhålla sig till – det hos platsen Dalarna. Likt påvisat är vikten av ett starkt, igenkänt 
och positivt laddat varumärke allt viktigare för att sticka ut i konkurrensen (Fahy & 
Jobber, 2012). Medarbetarnas ambassadörskap är av stor vikt i varumärkesbyggande 
(Heide & Simonsson, 2011; Ottosson & Parment, 2013). Frågan är då om detta är något 
som avspeglas hos Visit Dalarna – om medarbetarna agerar ambassadörer för sin 
organisation eller destination och hur de själva i så fall ser på sitt eventuella 
ambassadörskap.  

Kombinationen av de presenterade teoretiska indikationerna, rådande forskningsläge 
samt ett passande studieobjekt i Visit Dalarna ger denna uppsats relevans. Samtidigt 
som den studerar hur medarbetarna bidrar till och påverkar bilden av organisationen, 
kan en explorativ ansats knyta an till antagandet om att verkligheten är komplex via den 
öppna ingången gällande ambassadörskapet och därigenom problematisera 
medarbetarnas roll som ambassadörer. En central fråga är vad medarbetarnas 
ambassadörskap består av. Tidigare forskning pekar på aspekter såsom kunskap om och 
engagemang i varumärket (Dahlqvist & Melin, 2010; Heide & Simonsson, 2011). Detta 
antagande är en aspekt uppsatsen avser studera och problematisera, bland annat genom 
att undersöka hur medarbetarna ser på rollen som ambassadörer och ambassadörskapet. 
Ytterligare en problematisering och en del i den explorativa ansatsen cirklar kring 
frågan om medarbetare som ambassadörer är en så positiv tillgång som majoriteten av 
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den hittills presenterade forskningen vill låta göra gällande – eller om det även kan 
finnas baksidor.  

Denna uppsats knyter an till forskningsområdet organisationskommunikation. Genom 
studien av Visit Dalarna utifrån ovan beskrivna problemformulering utmanas, 
problematiseras och testas flera av de teorier som länge varit överordnade inom 
organisations- och kommunikationsforskningen. Visserligen utgår det empiriska 
materialet i detta fall från ett destinationsbolag och har därmed tydliga kopplingar till 
turism som forskningsfält. Likaså gör varumärkesaspekterna att forskning inom 
marknadsföring ligger nära till hands. Dock går det att se en bredare anknytning. Visit 
Dalarna är inte enbart ett destinationsbolag eller ett varumärke, det är också en 
organisation med medarbetare, ledare, organisationskultur och -struktur samt alla de 
organisatoriska utmaningar och överväganden som följer med det. En organisation där 
såväl destinations- som varumärkesaspekterna är i högsta grad närvarande – en 
kombination som kan göra organisationen till ett än mer intressant studieobjekt. På 
dessa sätt knyter uppsatsen således an till och har relevans för flera forskningsfält, likt 
nämnt såväl kommunikation, organisation och marknadsföring. Detta gör att de resultat 
som genereras även kan vara av intresse för olika typer av organisationer – som 
oberoende inriktning – vill ta del av insikter kring medarbetarnas roll och betydelse.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning personalen 
hos Visit Dalarna agerar ambassadörer för organisationen, hur de ser på 
ambassadörskapet samt hur detta relaterar till varumärket. 

För arbetet ledande frågeställningar är:  

• På vilket sätt påverkar medarbetarnas ambassadörskap organisationen Visit 
Dalarna? 

• Hur involverade och engagerade är medarbetarna i varumärkesarbetet? 
• Hur förhåller sig ambassadörskapet till organisationens övergripande mål, vision 

och strategier?  

Avgränsningar 

För att skapa en helhetsbild av hur medarbetarna ser på Visit Dalarna och sitt 
ambassadörskap för organisationen hade det givetvis varit önskvärt att nå ut till och 
involvera samtliga i personalen. Med tanke på uppsatsens tidsram och omfång, är dock 
en avgränsning nödvändig. I detta fall intervjuas en person i ledande position samt fem 
medarbetare på organisationens turistinformationer. Valet av just den senare 
yrkeskategorin motiveras av deras dagliga interaktion med kunder och besökare, vilket 
således även medför dagliga möjligheter att agera ambassadörer och bidra till att forma 
bilden av Visit Dalarna. 

Påpekas bör att uppsatsen enbart undersöker ambassadörskapet hos medarbetarna på 
Visit Dalarna utifrån organisationens perspektiv, det vill säga hur organisationen och 
dess medarbetare själva ser på och uppfattar ambassadörskapet. Det innebär således att 
undersökningen inte ämnar eller kan säga något om hur potentiella externa intressenter 
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och mottagare av medarbetarnas kommunikation uppfattar och påverkas av densamma. 
Likaså bör nämnas att empirin återger hur medarbetarna samt ledaren själva uppfattar 
och beskriver organisationens arbete med varumärket. Samma sak gäller för 
medarbetarnas möten med kunderna på turistinformationerna. I det senare fallet hade en 
observationsstudie kunnat verka som komplement – eller för den delen som huvudsaklig 
metod – för att studera hur mötet mellan medarbetare och besökare på 
turistinformationerna ser ut. Med tanke på utrymme och omfång, lämnas dock sådana 
närmanden som rekommendation för framtida forskningsansatser. 

Definitioner 

Denna uppsats fokuserar på medarbetares ambassadörskap i förhållande till 
organisationens varumärke. Detta gör varumärke och ambassadör till två centrala 
begrepp, vilka i det följande introduceras och definieras. Avsnittet avser även förtydliga 
varumärkets förhållande till ambassadörskapet. 

Varumärke 

Patent- och registreringsverket, den svenska myndighet som arbetar med bland annat 
immaterialrätt och verksamhetsskydd, definierar ett varumärke som ”ett kännetecken 
som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras. Det skapar 
igenkänning hos dina kunder.” (Patent- och registreringsverket, 2018). Utifrån denna 
definition ter sig ett varumärke vara något strikt påtagligt – en logotyp, ett namn, en 
visuell identitet. I ett juridiskt hänseende finns tydliga poäng med en sådan definition, 
vilket också gjort att det traditionellt varit det primära synsättet (Ottosson & Parment, 
2013). För detta arbetes syfte är det dock mer relevant att anamma en bredare definition 
av vad ett varumärke är.  

Aaker (2002), Kotler (2009) samt Ottosson och Parment (2013) är några av dem som 
visar hur ett varumärke inte bara innefattar ett namn och eventuella symboler. Istället 
talas om en större identitet, ”en uppsättning varumärkesassociationer” som 
”representerar vad varumärket står för” (Aaker, 1996, i Ottosson & Parment, 2013, s. 
165, min kursivering). I en sådan definition, där människors associationer och således 
upplevelser av varumärket spelar in, får även kommunikationen en mer betydande roll. 
Det handlar om mer än att ”bara” sälja en produkt eller en tjänst. Det handlar om ett 
löfte om vad organisationen ska leverera, om att skapa en personlig relation till – och 
därmed även en annan form av kommunikation med – en organisations intressenter. 
Framgångsfaktorer som bygger ett starkt varumärke är exempelvis en stark 
organisationsidentitet, där varumärket blir en identitetsbärare som bland annat 
manifesteras via medarbetarna i deras uppträdande, attityder och beteenden (Dahlqvist 
& Melin, 2010; Ottosson & Parment, 2013; Parment & Söderlund, 2010).  

Att bygga ett starkt varumärke handlar i dag inte enbart om extern kommunikation. Som 
Dahlqvist och Dahlin (2010, s. 23) påpekar: ”framgångsrik varumärkesuppbyggnad tar 
sin utgångspunkt i den egna organisationen”. De förespråkar att organisationer anammar 
vad de kallar ett ”varumärkesorienterat förhållningssätt”, där såväl varumärkesarbetet 
som bilden av varumärket är väl förankrat i organisationen och hos dess medarbetare 
(Dahlqvist & Melin, 2010, s. 79). Samtliga dessa aspekter knyter således an till såväl 
medarbetare som deras ambassadörskap, alltså vad denna uppsats ämnar studera. När 
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begreppet varumärke används och diskuteras här, avses denna vidare definition – där ett 
varumärke innefattar både de fysiska och de mer känslomässiga aspekterna. 

Ambassadör 

Ursprungligen avser en ambassadör ett diplomatiskt sändebud, där en person 
representerar sitt hemland i en främmande stat (Nationalencyklopedin, 2019). Med tiden 
har ordets användningsområden vidgats, men kvar finns en grundtanke om 
representation – en person som verkar som representant för något annat, exempelvis en 
organisation eller ett varumärke. Ett led i detta är tanken om en varumärkesambassadör 
(på engelska brand ambassador), någon som representerar ett varumärke och dess 
värderingar i positiv bemärkelse gentemot en extern publik. En varumärkesambassadör 
kan ha olika relationer till varumärket i fråga – det kan vara en anställd, en kund, en 
välkänd profil eller influencer. Tanken om organisationens egna anställda som 
varumärkesambassadörer är speciellt vanligt förekommande (Brown & Hayes, 2008; 
Heide & Simonsson, 2018; Kumar & Reinartz, 2018). I den tanken ryms även en 
förhoppning och önskan om att medarbetarna kan personifiera varumärket och dess 
värderingar gentemot intressenter, genom att leva varumärket – ”living the brand” – 
vilket innebär att ”coworkers act in line with organizational values, missions, and 
visions” (Heide & Simonsson, 2018).  

Såväl Dahlqvist och Melin (2010) som Heide och Simonsson (2011) använder det till 
synes mer generella ordet ”ambassadör”, även om de kontinuerligt sätter 
ambassadörskapet i relation till varumärket. Båda författarpars definitioner går således i 
linje med hur varumärkesambassadören beskrivits ovan – en person som representerar 
en organisation, dess värderingar och varumärke gentemot externa intressenter. Med det 
sagt finns hos dessa författare ett uttalat fokus på medarbetaren som ambassadör och 
hur de genom sitt ambassadörskap blir en faktor som påverkar organisationens 
varumärke, effektivitet och måluppfyllnad (Dahlqvist & Melin, 2010; Heide & 
Simonsson, 2011). I Dahlqvist och Melins (2010) beskrivning av ambassadören går 
dessutom att utläsa en växelverkan där organisationens arbete med varumärket kan 
påverka hur och i vilken grad medarbetarnas ambassadörskap tar sig uttryck. Internt 
varumärkesarbete blir ett verktyg i arbetet med att skapa såväl engagerade som kunniga 
ambassadörer i medarbetarna (Dahlqvist & Melin, 2010). När begreppet ambassadör 
används i detta arbete anammas den definition av Dahlqvist och Melin (2010, s. 143), 
där en ambassadör är en medarbetare som är kunnig om och engagerad i sin 
organisations varumärkesarbete – och som gentemot intressenter kan verka som en 
positiv representant för varumärket.  

I förhållande till denna studie kan även nämnas att Visit Dalarna i dagsläget inte aktivt 
använder eller arbetar med begreppet ambassadör eller ambassadörskap. Under 
intervjuerna användes begreppet utan närmare specificering. Det kan således poängteras 
att intervjuaren, de intervjuade medarbetarna och chefen kan ha olika uppfattningar om 
och syn på vad en ambassadör är och vad ett ambassadörskap innefattar.  

Varumärket i förhållande till ambassadörskapet 

Likt ovan beskrivet är en ambassadör en person – ofta en medarbetare – som 
personifierar en organisations varumärke. En effektiv ambassadör förmedlar 
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organisationens värderingar och agerar i linje med dess vision och strategier (Heide & 
Simonsson, 2018). Ottosson och Parment (2014, s. 173) beskriver hur varumärke, 
individ, organisation och omgivning samverkar i ett ”intimt samspel”. Varumärket och 
en organisations arbete med detta kan ”öka medarbetarnas engagemang, knyta samman 
strategiska processer samt underlätta intern och extern kommunikation” (Ottosson & 
Parment, 2014, s. 171). Om medarbetarna är ambassadörer har de möjlighet att påverka 
organisationens varumärke gentemot viktiga intressenter – och genom att aktivt arbeta 
med varumärket kan organisationen å sin sida göra medarbetare till ambassadörer (se 
exempelvis Dahlqvist & Melin, 2010; Heide & Simonsson, 2011; Ottosson & Parment, 
2014). På så sätt blir varumärket en knutpunkt, där det både handlar om hur 
organisationen arbetar med sitt varumärke gentemot medarbetarna och om hur 
medarbetarna uppfattar och arbetar med varumärket. Utifrån denna tanke blir varumärke 
ett återkommande begrepp i detta arbete, både såväl bakgrund och kontext som teoretisk 
referensram. Fokus ligger alltjämt på ambassadörskapet, men varumärket används 
språngbräda för arbetets analys och som teoretiskt verktyg i närmandet av det empiriska 
materialet.  

Bakgrund: Visit Dalarna 

Den 1 maj 2017 gick fem turistorganisationer i Dalarna samman för att under 
gemensam flagg bilda den nya organisationen Visit Dalarna AB. Det som tidigare var 
Visit Idre, Siljan Turism, Visit Södra Dalarna och Malung-Sälen Turism utgjorde nu 
tillsammans med delar av Region Dalarna en ny destinationsorganisation med ”ett 
övergripande ansvar för utvecklingen av Dalarnas besöksnäring” (Visit Dalarna, 
2018b). Aktiebolaget Visit Dalarna ägs gemensamt av Dalarnas femton kommuner. 
Uppgiften är att ”marknadsföra hela Dalarna” och samtidigt ta dem mot målet och 
visionen att besökare och intressenter ska uppleva Dalarna som: ”Norra Europas 
ledande och mest attraktiva besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta 
upplevelser året runt.” (Visit Dalarna, 2018a). Den nya strategin– ”2030” – togs strax 
efter sammanslagningen fram (Visit Dalarna, 2018a). Dessutom påbörjades arbetet med 
en affärsplan för bolaget, där de gemensamma värderingarna Engagerat, Nyfiket, 
Omtänksamt tas upp, liksom bolagets övergripande strategiska fokus, mål och 
nyckelaktiviteter samt en presentation av verksamheten i sig (Visit Dalarna, u.å.). 

I den nya – nuvarande – organisationen ingår dels personal från de tidigare lokala 
turistorganisationerna, dels ett antal nyrekryterade medarbetare. Visit Dalarna har i dag 
57 helårsanställda. I organisationen ingår fjorton stycken turistinformationer på lika 
många platser i Dalarna, där de anställda bland annat jobbar med kundservice, 
systemadministration, försäljning av boende, evenemangsbiljetter och souvenirer samt 
turistinformation. Huvudkontoret, där stabsfunktioner som ekonomi, IT och 
marknadsföring har sin bas, finns i Rättvik. Utöver detta finns ett antal medarbetare som 
jobbar på resande fot eller på ytterligare lokala kontor och kontorsplatser. Här återfinns 
yrkestitlar som säljare, affärsutvecklare, samordnare samt HR-funktion. 

Den nya organisationen innebär inte bara en större geografisk spridning och att 
personalen arbetar för en ny central arbetsgivare. De tidigare separata varumärkena ska 
nu slussas ut, till fördel för ett nytt gemensamt: Visit Dalarna. Efter sammanslagningen 
inleddes ett arbete med att ta fram vision, strategi, mål, gemensamma arbetssätt och 
varumärkesplattform. Dessförinnan genomfördes ytterligare ett varumärkesarbete, där 
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(plats-)varumärket Dalarna stod i fokus. Det uttalade uppdraget för Visit Dalarna var – 
och är – att arbeta med och stärka varumärket Dalarna (Visit Dalarna, u.å.). 

Tidigare forskning 
Nedan ges en kort översikt av tidigare forskning som är relevant för arbetets ansats, 
syfte och frågeställningar. Detta innefattar primärt forskning på temana medarbetarskap 
och ambassadörskap. Med tanke på att ambassadörskapet primärt påverkar 
organisationers varumärken via personliga relationer blir forskning inom 
relationsmarknadsföring relevant för att förankra vikten av ambassadörskap för 
organisationer. Även platsmarknadsföring kommenteras, ett forskningsfält som i detta 
sammanhang blir aktuellt i och med att Visit Dalarna är ett destinationsbolag med två 
varumärken att förhålla sig till: dels det egna (organisations-)varumärket, dels 
(plats-)varumärket Dalarna.  

Vad gäller forskning om medarbetare och medarbetarskap har Tengblad (2010), liksom 
senare Tengblad och Andersson (2014), bland annat kartlagt utvecklingen ur ett 
historiskt perspektiv. Här framgår hur insikterna hos arbetsgivarna blivit allt större kring 
hur beroende de är av engagerade och motiverade anställda. Heide och Simonsson 
(2018) argumenterar för att medarbetares engagemang är en resurs som bör få större 
utrymme och uppmärksamhet från ledningens håll. Ledarskapet är dock fortfarande 
bärande för att exempelvis tydliggöra strategier, visioner och styra organisationen och 
dess medarbetare i en önskad riktning –ledarskapet är på så sätt en sammanhållande 
faktor (Dahlqvist & Melin, 2010). Samtidigt finns som sagt i dag en ny förståelse för att 
ledningen på egen hand inte kan styra bilden av en organisation, dess varumärke och 
hur dessa uppfattas. I takt med att gränsen mellan internt och externt blir allt mer 
flytande förlorar organisationen i allt högre utsträckning makten över varumärket och 
hur det uppfattas. Istället har medarbetare, kunder och andra intressenter stor makt att 
bidra till bilden av varumärket (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Det finns i dag 
även en insikt kring medarbetarnas bidrag till att skapa forma den bild omvärlden har av 
organisationen, liksom hur organisationens självbild tar sig uttryck (Tengblad, 2010; 
Tengblad & Andersson, 2014).  

Heide m.fl. (2018) har påtalat hur kommunikation i dagens organisationer inte längre är 
en fråga enbart för kommunikationsavdelningen och professionella kommunikatörer. 
Likaså har Falkheimer m.fl. (2016) visat hur insikten om dessa förhållanden ökat i 
organisationerna, hos såväl medarbetare som ledning. Båda studierna framhåller vikten 
av såväl medarbetares som ledares kommunikativa roller och hur viktig samverkan 
mellan olika yrkesgrupper i en organisation är för måluppfyllnad och effektivitet. Heide 
m.fl. (2018) beskriver även hur medarbetarna är ambassadörer i alla kontaktytor där de 
möter omvärlden: 

Taking the idea of ambassadorship seriously […] [co-workers] contribute 
to organizational reputation and trust in a multitude of microprocesses, 
meetings and interactions that feed directly into strategic assets such as 
reputation, brand, and relationships with external stakeholders. (Heide 
m.fl., 2018). 
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Samtidigt visar Simonsson (2017) att medarbetare i offentliga organisationer inte 
betraktar sig själva som ambassadörer i samma utsträckning som privatanställda. 
Samma undersökning visar också att det finns en oklarhet hos många medarbetare 
gällande deras kommunikativa ansvar i organisationen. De förstår och är medvetna om 
att de har ett visst ansvar, men att de saknar tydlighet kring exakt hur det ser ut och vad 
ansvaret innebär (Simonsson, 2017). 

En ambassadörs inflytande på varumärket handlar i stor utsträckning om att i 
mellanmänskliga möten och interaktioner påverka hur människor uppfattar varumärket 
och vad de associerar med detta (Brown & Hayes, 2008). Forskning visar att 
ambassadörskapet blir en del av en relationsbyggande- och påverkansprocess – det kan 
således sägas vara en fråga om relationsmarknadsföring (jfr Grönroos, 1999; Heide & 
Simonsson, 2011; Reinartz, Krafft & Hoyer, 2004). Grönroos (1999) beskriver hur 
relationsmarknadsföring, via interaktion med kunden, skapar en lojalitet gentemot 
varumärket eller organisationen (Grönroos, 1999). Gummesson (2002) visar på samma 
sätt hur de personliga kundrelationerna bör stå i fokus – som ett långsiktigt sätt att dels 
skapa nöjda kunder som kommer tillbaka, dels att få kunder som i sin tur förmedlar sina 
positiva intryck vidare till sina bekanta (Gummesson, 2002). Genom att bygga starka 
relationer är det också möjligt för organisationer och företag att såväl behålla redan 
existerande som att locka nya kunder (Reinartz, Krafft & Hoyer, 2004). Kumar och 
Reinartz (2018, s. 45) konstaterar dessutom att “The employees’ behaviors can have 
positive or negative effects on the customer’s value perception. Employee satisfaction is 
an important driver of customer satisfaction, especially for businesses in the service 
industry.” Som en del i relationsmarknadsföringen kan även mun till mun-
marknadsföring införlivas. Buttle (1998) påvisar där hur muntliga, personliga 
rekommendationer är starka påverkansmedel när det kommer till att influera mottagares 
beteenden och uppfattningar. Kopplat till just destinationer och platser, konstaterar 
Nordin (2017) hur relationella aspekter blir allt viktigare för destinationerna, där 
samverkan och samarbete mellan olika aktörer på en plats spelar en avgörande roll för 
dess tillväxt och attraktivitet. 

Syssner (2012) placerar platsmarknadsföring – marknadsföring som fokuserar på en 
specifik plats – i en politisk kontext, när hon fokuserar på de utmaningar som politiska 
och offentliga organisationer som arbetar med platsvarumärken möter. Hon diskuterar 
även platsmarknadsföring i förhållande till makt och diskuterar vem som äger makten 
att forma och påverka bilden av en plats. På just detta tema – och primärt skillnaderna 
mellan försäljning och marknadsföring – menar Anholt (2010) å sin sida att det för 
statliga aktörer som jobbar med platser, destinationer och turism de facto har skett en 
markant förändring i synen på hur en plats marknadsförs: ”The transition from 
destination marketing to destination brand is all the more logical because the state or 
region is generally responsible for the overall place image.” (min kursivering). För 
destinationer handlar det således inte längre enbart om försäljning och marknadsföring, 
utan om att skapa ett starkt varumärke. Dessutom handlar det om att bygga image – 
alltså den externa bild och de associationer omvärlden har av en plats eller ett 
varumärke (Cassinger, 2011).  
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Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras och definieras arbetets teoretiska utgångspunkter, där teorier kring 
varumärkesarbete samt begreppen medarbetare och ambassadör står i centrum. Det 
teoretiska ramverket baseras på de tre funktioner Dahlqvist och Melin (2010) menar att 
ett starkt varumärke har för en organisation: som styrmedel, som värdeskapare samt 
som identitetsbärare. I kombination med teorier kring medarbetaren som ambassadör 
och medarbetares ambassadörskap skapas så den verktygslåda av analysverktyg som 
tillämpas i närmandet av det empiriska materialet.  

Varumärkesarbete i organisationerAtt ett starkt varumärke är en fördel och en värdefull 
tillgång är i dag en vedertagen uppfattning (Baker, 2012; Fahy & Jobber, 2012; Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012; Ottosson & Parment, 2013; Syssner, 2012). Därmed har 
aktivt varumärkesarbete kommit att utövas av allt fler aktörer i samhället, inte bara inom 
det privata näringslivets marknadsföring, utan även inom offentlig verksamhet 
(Dahlqvist & Melin, 2010). I detta hänseende lyfter Dahlqvist och Melin (2010) fram tre 
funktioner ett varumärke kan fylla för organisationer i offentlig verksamhet: varumärket 
som styrmedel, värdeskapare samt identitetsbärare. Dessa presenteras mer utförligt här 
nedan. Genom att aktivt arbeta med dessa tre aspekter kan personalen i förlängningen 
bli ambassadörer för organisationen och varumärket (Dahlqvist & Melin, 2010). 

Varumärket har som påvisat en central, om än tudelad roll i detta arbete. Dels utgör den 
en bakgrund och kontext i vilket ambassadörskapet existerar. En ambassadör behöver 
per definition något att vara ambassadör för – likt ett varumärke. Samtidigt blir 
varumärket en teoretisk utgångspunkt i och med de tre perspektiven på varumärket som 
tillämpas i analysen. Valet att även använda varumärket som en teoretisk utgångspunkt 
kommer av uppsatsens organisationskommunikativa ansats. Där blir tanken om en 
organisation med ett varumärkesorienterat arbetssätt, som en väg till att stärka den såväl 
interna som externa kommunikationen, central. 

Varumärket som styrmedel 

Att aktivt arbeta med sitt varumärke kan fungera som ett fördelaktigt styrmedel för 
organisationer. I takt med att konkurrensen på marknaden hårdnar – även för aktörer 
inom offentlig verksamhet – blir ett starkt varumärke allt viktigare för att sticka ut, göra 
ett mer bestående intryck samt bygga en mer långvarig relation med aktuella 
intressenter (Dahlqvist & Melin, 2010). Ett sätt att göra detta är att organisationen 
arbetar varumärkesorienterat, vilket Dahlqvist och Melin (2010, s. 58) definierar som 
”ett medvetet sätt att arbeta med varumärken, såväl internt som externt”. En sådan 
varumärkesorientering innefattar bland annat insatser som förankrar varumärket bland 
medarbetarna, för att de ska ha kunskap om och en enhetlig bild av vad organisationen 
står för. Detta för att bland annat skapa en konsekvens och samstämmighet i de budskap 
som förmedlas både inom och utåt från organisationen. Starka varumärken byggs 
inifrån och ut, vilket gör det än mer avgörande att alla medarbetare förstår vikten av 
varumärkesarbete. Resultatet av varumärkesorientering blir en mer effektiv 
organisation, i och med en tydligare bild av vad den står för, vart den är på väg och hur 
den kan ta sig dit (Dahlqvist & Melin, 2010).  
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Varumärket som värdeskapare 

Ett starkt varumärke kan på olika sätt fungera som värdeskapare för en organisation. En 
grundförutsättning och stor fördel är att många känner till det, att det finns en hög 
varumärkeskännedom. Där skapas värdet utifrån att varumärket genererar högt 
förtroende och trovärdighet för organisationen, att den är omtyckt och accepterad i 
omvärldens ögon. Det i sin tur ger ringar på vattnet i form av exempelvis starkare 
positioner i förhandlingar, ökad legitimitet och ökad försäljning (Dahlqvist & Melin, 
2010). Ytterligare en värdeskapande aspekt är att ett starkt varumärke ger 
organisationen interna fördelar. Dels i termer av ”employer branding” och 
kompetensförsörjning, när en organisation framstår som en attraktiv arbetsgivare. Dels i 
termer av att ett starkt varumärke i personalens ögon – som Dahlqvist och Melin (2010) 
tydligt framhåller – kan bidra till stolthet, sammanhållning och andra liknande fördelar: 

Välkända varumärken fungerar [ofta] som ett organisatoriskt kitt, med en 
förmåga att stärka den enskilde medarbetarens självkänsla och självbild, 
samtidigt som det kan bidra till att skapa en känsla av stolthet över den 
egna organisationen. Därför är det naturligtvis viktigt att medarbetarna är 
involverade och tror på verksamhetens inriktning. Först då kommer de att 
fungera som verkliga ambassadörer för organisationen och dess 
varumärke. (Dahlqvist & Melin, 2010, s. 67, min kursivering). 

Varumärket som identitetsbärare 

Den tredje funktionen ett varumärke kan ha i en organisation är som identitetsbärare. 
Dahlqvist och Melin (2010, s. 103) menar dessutom att det är den absolut viktigaste 
funktionen. Detta primärt för att det skapar en brygga och samklang mellan hur en 
organisation vill bli uppfattad och hur den de facto uppfattas – att det finns en 
överensstämmelse mellan den (interna) identiteten och den (externa) imagen. Likt 
tidigare nämnt innefattar ett varumärke många visuella element: logotyp, typsnitt, namn, 
grafiska profiler. Till detta tillkommer sedan mjukare värden som vad organisationen 
står för, dess kärnvärden, värderingar och normer, personlighet, kultur, varumärkeslöfte 
(Heide, Johansson & Simonsson, 2012). I och med att personalen enligt Dahlqvist och 
Melin (2010, s. 99) är de allra viktigaste ambassadörerna för varumärket är 
organisationskulturen, dess värderingar och normer, den faktor som har störst 
påverkansmöjligheter. Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 116) beskriver 
organisationskultur som det ”mönster av grundläggande antaganden” som existerar i en 
organisation och som dess medlemmar håller för sanna och giltiga. Dock är den är svår 
att verbalisera för den person som befinner sig mitt i den. Istället avspeglas 
organisationskulturen primärt i hur dess medlemmar agerar och pratar om sin 
organisation och sitt yrke och i organisationens arbetsvardag. Det kan handla om hur 
medarbetarna agerar, beter sig mot varandra och mot intressenter, hur de pratar, vilka 
attityder de uppvisar, vilka förmågor de har (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; 
Jacobsen & Thorsvik, 2014). Organisationskulturen kan påverka beteendet hos dess 
medlemmar, bland annat genom att skapa en känsla av tillhörighet, gemenskap och 
motivation, bygga tillit mellan personer i organisationen, underlätta samarbete och 
koordinering samt fungera som ett styrmedel och en struktur för arbetet (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014, s. 113–115). Organisationskulturen blir således relevant i 
sammanhanget, genom att lägga grunden för den varumärkesidentitet medarbetarna 
förmedlar i sitt ambassadörskap. Exempelvis är det således såväl intressant som relevant 
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att se till hur medarbetarna talar om sin organisation, hur medvetna de är om Visit 
Dalarnas värderingar, hur involverade och engagerade de är. Detta kan då i sin tur säga 
något om den bild av Visit Dalarna som de – i sin roll som ambassadörer – förmedlar 
till omvärlden. 

För att varumärket verkligen ska fungera som en identitetsbärare, krävs att ”varje 
medarbetare i organisationen vet vilka kärnvärdena är och har fått möjlighet att 
reflektera över hur kärnvärdena ska omsättas i deras vardag” (Dahlqvist & Melin, 2010, 
s. 101). Det innebär således att medarbetarna måste ha insikt i och kunskap om de 
värderingar som förväntas genomsyra organisationen, för att de i sin tur ska kunna 
levandegöra dem gentemot omvärlden. För att det ska vara möjligt krävs också att de är 
involverade i arbetet med organisationens värderingar och att de är väl förankrade i 
såväl teorin som vardagens praktik (Dahlqvist & Melin, 2010). 

Medarbetaren och ambassadören 

Medarbetaren – den person som arbetar i en organisation – och medarbetarskapet går 
hand i hand. Medarbetarskapet innefattar aspekter som känsla av ansvar och lojalitet, 
engagemang, vilja att ta initiativ och att samarbeta (Andersson & Tengblad, 2009; 
Heide & Simonsson, 2011; Hällstén & Tengblad, 2006). Historiskt sett har forskning 
riktat begränsat fokus på just medarbetaren. I de fall den har studerats har det ofta varit 
som passiv mottagare av information, snarare än en aktiv organisatorisk kommunikatör 
(Heide & Simonsson, 2011; Simonsson, 2011). Heide och Simonsson (2011) pekar 
dock på hur medarbetaren ”have a much more active and broader communication role 
that covers various aspects of the organization’s internal and external communication.” 
Samma författare pekar i en senare studie på hur medarbetarskapet inte enbart 
inkluderar en medarbetares relation till sin ledare, utan även medarbetarens relation till 
sina kollegor och till sin organisation (Heide & Simonsson, 2018). Heide m.fl. (2018) 
pekar även på hur organisationskommunikation involverar hela organisationen – inte 
bara marknadsavdelningen. De mänskliga och levande kontaktytor som medarbetarna 
utgör ger varumärken och organisationer större möjlighet att bygga mer personliga 
relationer med sina intressenter, via exempelvis relationsmarknadsföring (Blomqvist 
m.fl., 2000; Gummesson, 2002; Heide, 2011).  

Dahlqvist och Melin (2010, s. 143) definierar en ambassadör som en medarbetare med 
kunskap och engagemang. För att medarbetarna ska vara ambassadörer – och inte 
motsatsen, så kallade ”bromsklossar”, eller för den delen passiva ”observatörer” – bör 
organisationen sträva efter att involvera medarbetarna i arbetet med varumärket. Det 
kan exempelvis ske via dialog och möten, öppenhet och transparens från ledningens 
sida eller genom att säkerställa att varumärkesarbetet har en tydlig koppling till 
medarbetarnas arbetsvardag (Dahlqvist & Melin, 2010). Även Simonsson (2011, s. 248) 
lyfter fram vikten av medarbetarna som ambassadörer: ”Medarbetaren är en viktig 
’budbärare’ och ambassadör såväl under arbetstid som på fritiden […] Medarbetarnas 
roll för varumärket är särskilt tydlig i den expanderande servicesektorn där 
medarbetarnas kommunikation och förmåga att likt tidigare nämnt ’leva varumärket’ är 
avgörande för kundens upplevelse”. Här finns tydliga paralleller mellan ambassadören 
och hur Heide och Simonsson (2011) beskriver medarbetarskapet, primärt med tanke på 
engagemangsaspekten. Utifrån definitionen av medarbetaren som ambassadör, utmärker 
sig dock inte bara vikten av engagemang – utan även den av kunskap. Det är således 
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dessa två som gör att medarbetaren går från att ”bara” vara en medarbetare till att 
faktiskt vara en ambassadör – någon som kan bidra till att forma en positiv bild av 
varumärket gentemot organisationens intressenter (Dahlqvist & Melin, 2010).  

Metod 
För att undersöka personalens ambassadörskap på Visit Dalarna tillämpas en kvalitativ 
metod, där personliga intervjuer med medarbetare i organisationen utgör det primära 
materialet. Den kvalitativa ansatsen bidrar med ett djup i empirin, på så sätt att den 
möjliggör mer ingående analyser, tolkningar och insikter (Pickard, 2014). Med tanke på 
uppsatsens syfte och frågeställningar, som i stor utsträckning avser att fånga upp 
kunskaper och engagemang hos medarbetarna – vilka Dahlqvist och Melin (2010) lyfter 
fram som viktiga aspekter hos ambassadörer – är den kvalitativa intervjun ett passande 
verktyg. Intervjun är en välanvänd metod för datainsamling för att hitta och identifiera 
just åsikter och synsätt kring ett ämne eller område. Dessa insikter är svåra att fånga 
med en kvantitativ metod, där svaren ofta behöver vara kortare och mer koncisa 
(Pickard, 2014).  

En kvantitativ metod, exempelvis i form av en enkätundersökning med samtliga 
medarbetare, hade kunnat verka som ett komplement till de kvalitativa intervjuerna. 
Dock är de insikter som kan inhämtas via en enkätundersökning relativt begränsade. 
Som Pickard (2014) skriver handlar det i enkäter om standardiserade frågeställningar, 
vilka visserligen kan ge en övergripande bild av hela organisationen och hur den 
förhåller sig till ett visst ämne, men kan i övrigt inte ge fördjupade upplysningar. 
Snarare blir en enkätundersökning ett konstaterande av nuläget. Med tanke på denna 
uppsats ansats, är det således mer givande att analysera den insamlade empirin ur ett 
mer explorativt och utforskande perspektiv – vilket då blir möjligt i en intervjusituation.  

Här bör även framhållas att uppsatsen tar just en explorativ ansats, där medarbetares 
ambassadörskap undersöks utan ett på förhand fastställt antagande kring huruvida 
ambassadörskapet är till fördel eller nackdel för organisationen. Likaså avser den 
explorativa ansatsen att problematisera ambassadörskapet och dess beståndsdelar. Detta 
närmande innebär att undersökningen å ena sidan har ett på förhand fastställt syfte och 
undersökningsområde, men å andra sidan också att de resultat, insikter och slutsatser 
som framkommer under arbetets gång kan komma att påverka studiens fortsatta riktning 
(Pickard, 2014). Även detta gör den kvalitativa metoden än mer relevant, då den är mer 
flexibel än de mer standardiserade kvantitativa motsvarigheterna. Exempelvis ger 
intervjun som metod möjlighet att ställa följdfrågor, följa eventuella nya insikter och 
riktningar samtalet med respondenten kan ta – och som även kan leda undersökningen i 
en potentiellt ny riktning (Pickard, 2014).  

Det empiriska materialet bygger på fem intervjuer med medarbetare på Visit Dalarna 
samt en intervju med organisationens chef för avdelningen för Sälj & kommunikation. I 
intervjuerna med medarbetarna fångas just det medarbetarperspektiv på ambassadörskap 
som står i fokus för uppsatsens syfte och forskningsfrågor upp. De intervjuade 
medarbetarna arbetar alla på någon av Visit Dalarnas turistinformationer. Det innebär 
att de dagligen har kontakt med och möter besökare i Dalarna – att de genom sitt 
agerande kan påverka omvärldens bild av Visit Dalarna – och i förlängningen även 
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bilden av varumärket. Utifrån tanken om relationsmarknadsföring, vikten av personlig 
kommunikation och dito rekommendationer blir således medarbetarna på just 
turistinformationerna än mer relevanta att intervjua (Blomqvist m.fl., 2000; Falkheimer 
& Heide, 2011; Gummesson, 2002; Ottosson & Parment, 2013).  

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes personligen på respektive medarbetares lokala kontor och 
respondenten informerades på förhand om intervjuns syfte, om undersökningen som 
helhet samt att deltagandet var helt frivilligt. Framhävas bör att samtliga intervjuade 
visade en hög grad av engagemang – både gentemot sitt arbete och i sin vilja att svara 
på intervjufrågorna. De pratade fritt och avslappnat om sina upplevelser, tankar och 
insikter – även sådant de upplevde vara mindre bra och utmanande i organisationen och 
arbetet. 

Intervjuerna spelades in, vilket Pickard (2014) rekommenderar dels med syfte att säkra 
materialet, dels för att intervjuaren ska kunna vara närvarande i samtalet. 
Utgångspunkten var en semistrukturerad intervju, där ett antal på förhand fastställda 
frågor användes, men där utrymme också lämnades för följdfrågor eller för att ta vara på 
den information intervjupersonen i stunden delgav och som kunde vara relevant att tala 
vidare om. Just en semistrukturerad intervju är passande för att säkra att vissa 
springande punkter och frågor avhandlas, samtidigt som intervjuformen som nämnt ger 
utrymme för att fånga eventuella oförutsedda samtalsriktningar (Kvale & Brinkmann, 
2014; Pickard, 2014). I detta fall anknöt intervjufrågorna till de tre funktioner Dahlqvist 
och Melin (2010) menar att ett varumärke har – som styrmedel, värdeskapare, 
identitetsbärare – och som presenteras närmare i uppsatsens avsnitt för Teoretiska 
utgångspunkter. De förberedda intervjufrågorna återfinns som bilaga till detta arbete. 
Det inspelade materialet transkriberades efter intervjuernas genomförande. Vid citering 
av intervjuerna i uppsatsen har grammatiska korrigeringar gjorts vid överföring från tal- 
till skriftspråk, med syfte att underlätta läsningen (jfr Språkrådet, 2017). Dessa 
justeringar har gjorts med stor försiktighet och utan att citatens innehåll påverkats. 

Ett tecken på styrkan i valet av en kvalitativ metod och den explorativa ansatsen 
framkom efter intervjuerna med medarbetarna. Då dessa genomförts, materialet 
transkriberats och en övergripande bearbetning inletts i form av närläsning och 
tematiseringar, uppenbarade sig aspekter som i sin tur gjorde att de på förhand 
planerade frågorna till chefen för Sälj & kommunikation justerades. Exempelvis 
vittnade medarbetarnas uttalanden om en spänning mellan varumärket Visit Dalarna å 
ena sidan och varumärket Dalarna å den andra – samt att det eventuellt fanns ett ”tredje 
varumärke” i den lokala orten. Dessa indikationer vävdes således in i frågebatteriet med 
chefen för Sälj & kommunikation. En annan aspekt som följdes upp i frågebatteriet var 
de intervjusvar som tydde på att personalen vid turistinformationerna upplevde sig vara 
bortglömda, befinna sig längst ner i hierarkin, utan makt eller möjlighet att påverka 
organisationen eller varumärket. Likaså införlivades de aspekter av intervjusvaren som 
tydde på att personalen i stor utsträckning fortfarande tänker i termer av den tidigare 
organisationsstrukturen, utifrån de olika bolag som i fusionen blivit Visit Dalarna.  

Dessa insikter – även här tillsammans med de teoretiska perspektiven hämtade från 
Dahlqvist och Melin (2010) – utgjorde således grunden för de intervjufrågor som 
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ställdes till chefen för avdelningen Sälj & kommunikation. Frågorna återfinns som 
bilaga till arbetet. Genom att intervjua kommunikationschefen, som har ett övergripande 
ansvar för kommunikationen hos Visit Dalarna, fångas ledningsperspektivet och hur 
varumärket fungerar som styrmedel upp. Som Dahlqvist och Melin (2010) beskriver är 
varumärkesarbete och att strategiskt jobba för att förankra det i organisationen en viktig 
fråga för ledningen. Via chefen för Sälj & kommunikation gavs då möjlighet att 
undersöka hur Visit Dalarnas ledning ser på organisationen, varumärket, medarbetarna 
och ambassadörskapet ur ett strategiskt perspektiv och i förhållande till övergripande 
mål och syften.  

Det transkriberade materialet från samtliga intervjuer analyserades och tolkades därefter 
via ett så kallat bricolage, en eklektisk metod som bland annat bygger på ett generellt 
närmande av det empiriska materialet samt att vissa teoretiska utgångspunkter fungerar 
vägledande (Kvale & Brinkmann, 2014). I detta fall genomfördes flera analytiska 
närläsningar av intervjumaterialet för att identifiera mönster, teman och sammanhang 
kring ambassadörskap samt hur respondenterna talade om och såg på detta. I 
närläsningen av materialet söktes jämförelser mellan och paralleller i respondenternas 
svar. Den innefattade även att identifiera nyckelord, begrepp och återkommande termer. 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 252) beskriver detta som vägen från det ”konkreta till 
det mer teoretiska och abstrakta” vid analys och tolkning av ett empiriskt material, 
exempelvis intervjuer. I fallet Visit Dalarna innefattade analysen även en teoretisk 
tolkning av materialet utifrån tidigare nämnda tre dimensioner av varumärket som 
styrmedel, värdeskapare och identitetsbärare. När intervjumaterialet bearbetades fanns 
detta teoretiska ramverk ständigt närvarande, för att se om och i så fall hur 
respondenterna knöt an till detta. Påpekas bör att det bricolage som tillämpades i denna 
uppsats även hämtat metodologiska inslag från den hermeneutiska tolkningen av texter, 
där inte enbart det explicit uttalade studeras, utan även implicit underförstådda meningar 
eftersöks (Kvale & Brinkmann, 2014; Ödman, 2007).  

Metodproblem 

En vanlig invändning mot intervjuer som metod, eller mot kvalitativa metoder i 
allmänhet, är utmaningen att dra mer generella slutsatser utifrån en relativt begränsad 
empiri. Dessutom ifrågasätts ofta möjligheterna att överföra insikter från ett studerat fall 
till ett annat, om än liknande, sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014). Självklart 
finns utmaningar i generaliserbarhet när det rör sig om mer djupgående studier och 
analyser av det slag denna uppsats företar sig. Dock handlar kvalitativ forskning och 
tolkande ansatser om en växelverkan mellan delen och helheten, där blicken alternerar 
mellan det enskilda fallet och den omgivande kontexten – för att sätta den mindre delen 
i ett större sammanhang (Ödman, 2007). Det handlar också om intention. Uppsatsen 
företar sig inte generera några fasta sanningar, utan snarare om att undersöka ett 
fenomen och ett område med syfte att bidra till ytterligare förståelse för desamma – 
denna enskilda studie blir del av en större helhet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 282) 
beskriver så kallad ”analytisk generalisering” och hur ”resultaten från en studie kan ge 
vägledning för vad som kan hända i en annan situation”. På samma sätt kan de insikter 
som kommer till stånd kring ambassadörskap hos Visit Dalarna bli just en sådan 
vägledning när andra organisationer eller studier avser närma sig samma ämne. 
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I de fall intervjuer används som metod finns alltid risken att situationen i sig tillika 
interaktionen mellan personerna påverkar utfallet (Pickard, 2014). Samtidigt kan just 
det interpersonella samspelet mellan intervjuare och respondent verka som en styrka, då 
det möjliggör insamlandet av fördjupat och värdefullt empiriskt material, även om det är 
genomgående viktigt med ett genomtänkt och akademiskt förhållningssätt (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Att intervjuerna spelas in kan även det vara en påverkande faktor, på 
så sätt att det kan göra intervjupersonen nervös eller obekväm i situationen – och 
Pickard (2014) varnar för risken att de inte vågar säga vad de egentligen vill eller 
tycker. I det aktuella fallet hanterades detta genom att intervjupersonen på förhand fått 
godkänna att intervjun spelas in.  

En potentiell utmaning är även den form av ”subjektiv självskattning” intervjuer som 
metod innebär, med tanke på att personerna uttrycker sig själva och sina tankar samt att 
de ska förklara och förmedla sitt eget beteende (Pickard, 2014). Dels kan bristande 
självinsikt utgöra en potentiell felkälla, dels kan det existera en ovilja att erkänna 
åsikter, tankar och upplevelser som kan anses ej önskvärda eller på annat sätt ha negativ 
social inverkan för individen (Pickard, 2014). Ett annat problem är om medarbetarna 
ljuger eller hittar på svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Här kan återigen hänvisas till det 
faktum att respondenterna genomgående var villiga att dela med sig av både positiva 
och mer utmanande upplevelser. Detta kan verka som tecken på ärliga svar och att det 
empiriska materialet därmed också är tillförlitligt. 

På samma tema kan även framhållas att det empiriska materialet enbart speglar 
medarbetarnas egna upplevelser av organisationens arbete med varumärket, 
ambassadörskapet och av sin arbetsvardag. Det finns därmed en möjlighet att deras egna 
beskrivningar och berättelser om sina möten med besökare, potentiellt kan skilja sig 
från vad exempelvis en observationsstudie hade kunnat påvisa.  

Urval 

Valet att studera organisationen Visit Dalarna gjordes utifrån ett så kallat målstyrt urval. 
Ett sådant innebär att studieobjektet i fråga väljs utifrån potentialen att svara mot 
studiens syfte och vara relevant för de aktuella forskningsfrågorna (Bryman, 2018). I 
denna studie är ambitionen att studera hur medarbetare agerar ambassadörer för sin 
organisations varumärke. Att studien genomfördes på just Visit Dalarna grundar sig 
delvis i att författaren har kopplingar till organisationen, vilket underlättade 
tillgängligheten och materialinsamlingen. Dessa personliga kopplingar diskuteras vidare 
nedan, under rubriken Forskningsetik. I övrigt var en huvudsaklig anledning till valet att 
organisationen är relativt ny och dessutom resultatet av en fusion. Detta ger att Visit 
Dalarna har ett nytt varumärke för medarbetare och ledning att arbeta med och förhålla 
sig till – tillika ett nytt varumärke att ha kunskap om, engagemang i och i förlängningen 
agera ambassadör för. Likaså är Visit Dalarna en organisation som nyligen genomgått – 
och till viss del fortfarande genomgår – en förändring. Även detta faktum kan verka 
som ett argument till valet av studieobjekt, då denna dimension kan addera 
infallsvinklar på ämnet och i undersökningen. 

Sammantaget kan valet av Visit Dalarna som studieobjekt således svara mot hur 
Bryman (2018, s. 497) beskriver att ett målstyrt urval kan utgöras av ett kritiskt fall, där 
det primära syftet är att pröva en viss teori. I detta fall gör valet av Visit Dalarna det 
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möjligt att testa och problematisera tanken om huruvida medarbetares ambassadörskap 
för varumärket bygger på aspekterna kunskap och engagemang. Det ger även möjlighet 
att undersöka hur varumärkesarbete fungerar ur ett organisationskommunikativt och -
strukturellt perspektiv, där känslan av ambassadörskap för varumärket kan verka 
sammanhållande i en ny organisation. Likaså blir valet av Visit Dalarna intressant med 
tanke på de tidigare nämnda dubbla varumärkena. Här blir det således möjligt att 
undersöka om denna faktor på något sätt påverkar medarbetarnas ambassadörskap eller 
organisationens varumärkesarbete.   

Av de totalt 57 helårsanställda på Visit Dalarna intervjuades fem medarbetare på 
organisationens turistinformationer samt en person i chefsposition. Valet att intervjua 
just medarbetare på turistinformationerna baseras deras dagliga interaktion med 
organisationens kunder – besökarna. Deras roller som potentiella ambassadörer blir 
således intressanta studieobjekt. Samtliga intervjuade var även anställda i de tidigare 
lokala bolagen. Det gör att de har erfarenhet av övergången till Visit Dalarna och att 
samtliga därmed också har ett nytt varumärke och en ny organisation att förhålla sig till.  

Intervjupersonerna arbetar på olika turistinformationer på olika platser runt om i 
Dalarna. Detta ger en geografisk spridning i urvalet, vilket även gör det möjligt att 
identifiera eventuella skillnader och/eller likheter i respondenternas upplevelser av 
ambassadörskapet beroende på placeringsort. Urvalet bland de fjorton olika platserna 
gjordes med just denna geografiska spridning i åtanke. Avgränsningen till just fem 
medarbetarintervjuer motiveras av arbetets tidsram och omfång samt även med 
hänvisning till en teoretisk mättnad (jfr Bryman, 2018; Hartman, 2014). Dock bör 
samtidigt framhållas att fem av fjorton turistinformationer är representerade och att det 
finns en möjlighet att andra perspektiv och resultat hade kunnat uppkomma om 
ytterligare och/eller andra orter varit representerade. Likaså hade andra perspektiv 
kunnat framkomma i fall någon eller några respondenter utgjorts av nyrekryterade 
medarbetare, som enbart har erfarenhet av att arbeta i den nya organisationen Visit 
Dalarna.  

Att intervjua chefen för Sälj & kommunikation gör det möjligt att införliva 
ledningsperspektivet på ämnet, vilket flera författare lyfter som viktigt (se exempelvis 
Dahlqvist & Melin, 2010; Ottosson & Parment, 2013). Valet att intervjua chefen för just 
denna avdelning kommer av att personen i sin yrkesroll har stor insikt i hur företaget 
jobbar med just kommunikation och marknadsföring, såväl internt som externt, samt ur 
ett strategiskt perspektiv. Detta gör att rollen på nära håll även handskas med frågor som 
rör varumärket, organisationens image och hur det uppfattas av omvärlden. På så sätt 
blir också detta val målstyrt, utifrån tanken att det ger studien möjligheter till fördjupade 
insikter i den problemställning och de frågeställningar som undersöks (jfr Bryman, 
2018).  

I en större studie eller vidare forskning kan det vara såväl intressant som relevant att 
även studera hur andra yrkesroller, på både Visit Dalarna specifikt och andra 
turistorganisationer generellt, verkar som ambassadörer för varumärket.  
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Forskningsetik 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv är det av vikt att säkerställa respondenternas integritet 
samt att uppfylla de forskningsetiska kraven på informerat samtycke (Boréus & 
Bergström, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). I det aktuella fallet innebär detta att 
respondenterna på förhand informerades om intervjuns syfte, om undersökningen som 
helhet samt att deltagandet var helt frivilligt. Dessutom gjordes tydligt att samtliga 
intervjuer anonymiseras. Utöver detta informerades även om att medarbetarnas närmsta 
chefer vet att intervjuer genomförs, men inte specifikt med vilka medarbetare på vilka 
turistinformationer.  

Ett faktum som bör nämnas och diskuteras är det faktum att uppsatsförfattaren är 
anställd hos Visit Dalarna som digital kommunikatör. Tjänsten är placerad vid 
huvudkontoret i Rättvik, där även chefen för Sälj & kommunikation är placerad. Denna 
person är även författarens närmsta chef. Författaren har tidigare inte haft kontakt med 
de intervjuade medarbetarna, vare sig privat eller i yrkessammanhang, förutom 
planering inför genomförandet av intervjuerna. I och med skilda avdelningar finns heller 
ingen kontakt i det dagliga löpande arbetet. 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv ger författarens koppling till Visit Dalarna å ena sidan 
ett fördelaktigt tillträde till såväl organisationen som de respondenter som intervjuas. Å 
andra sidan kan ett sådant tillträde och det därefter fortsatta arbetet, likt Bryman (2018) 
påpekar, medföra att den självständiga forskningsprocessen ställs mot eventuella motiv 
och intressen hos organisationen. Bryman (2018) beskriver exempelvis hur forskaren 
kan ställas inför olika forskningspolitiska överväganden, som rör alltifrån interna 
maktspel till att organisationen – eller för den delen forskaren själv – vill att resultaten 
ska vara fördelaktiga för organisationen i fråga.  

När det gäller kvalitativ forskning finns alltid ett mått av förförståelse och vissa på 
förhand – medvetna och omedvetna – föreställningar som forskaren tar med sig in i 
arbetet (Bryman, 2018; Kvale & Brinkman). Alla former av förförståelse har 
ofrånkomligen inverkan på hur en analytiker närmar sig sitt empiriska material och 
genomför sin analys. Detta ger att en annan analytiker, med en annan förförståelse, hade 
kunnat tolka det aktuella empiriska materialet på ett annat sätt (Kvale & Brinkmann, 
2014; Ödman, 2007). En medvetenhet om den egna förförståelsen samt att arbetet är väl 
förankrat i vedertagen teori och forskning är därför vägar till en trovärdig forsknings- 
och tolkningsprocess (Ödman, 2007). På samma sätt framhåller Bryman (2018, s. 471) 
vikten av reflexivitet, som bland annat inbegriper en metodologisk självreflektion där 
exempelvis relationerna till de i studien medverkande personerna tas i beaktande, 
liksom forskarens egna åsikter och antaganden.  

Att författaren är anställd vid Visit Dalarna medför således att det ofrånkomligen 
existerar vissa förkunskaper, antaganden och uppfattningar om organisationen, 
varumärket och medarbetarna. Detta kan i sin tur påverka tolkningen och analysen av 
resultaten. Det finns även en risk för att tolkningen sker med en – medveten eller 
omedveten – tanke på potentiella konsekvenser för författarens framtida arbetsvardag i 
organisationen utifrån vad forskningsrapportens resultat visar. Exempelvis skulle det 
kunna föreligga en ovilja att vara alltför kritisk och/eller ifrågasättande. Likaså finns en 
möjlig problematik i att intervjua den egna chefen, exempelvis med tanke på den 
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framtida relationen tillika det hierarkiska förhållande som ofrånkomligen råder mellan 
en chef och dennes anställda. 

Sammantaget finns som synes flertalet punkter för reflektion och kritiskt ifrågasättande 
inom ramen för de forskningsetiska förutsättningarna för detta arbete. Att redovisa och 
vara transparent med utmaningar av detta slag är dock ett viktigt led i att öka den 
kvalitativa forskningens trovärdighet. Likaså är att visa ett (själv-)reflektivt 
förhållningssätt till forskningsprocessen, vara tydlig i redovisningen och motiveringen 
av dess olika steg (jfr Bryman, 2018; Kvale & Brinkman, 2014; Pickard, 2014). Dessa 
reflektioner och redovisningar gör således att även denna studie kan genomföras och 
presenteras med bibehållen akademisk distans. 

Resultat och analys 
Nedan presenteras och analyseras det empiriska materialet. Utifrån en analytisk 
genomgång och närläsning av materialet samt utifrån det teoretiska ramverket har fem 
teman identifierats: Medarbetarnas kunskap – Om Dalarna, Visit Dalarna och 
professionen; Vikten av ett fysiskt varumärke; Att arbeta med två varumärken – 
Organisationen och landskapet; Medarbetarnas engagemang – Icke verbalt och verbalt 
samt Medarbetarnas syn på delaktighet och möjligheten att påverka. De presenterade 
temana utgör grundstrukturen i resultatredovisningen och svarar mot uppsatsens syfte 
om att studera hur såväl organisationen som medarbetarna arbetar med och uppfattar sitt 
arbete med varumärket. 

De fem intervjuerna med medarbetarna genomfördes under perioden 2018-10-30–2018-
11-02. Intervjuerna anonymiseras och numreras, från ett till fem, där numren anges i 
samband med citering. Intervjun med chefen för Sälj & kommunikation genomfördes 
2018-11-15. Intervjumaterialet i sin helhet återfinns hos författaren till detta arbete. 

Medarbetarnas kunskap – Om Dalarna, Visit Dalarna och 
professionen 

I intervjumaterialet kan tre olika dimensioner av begreppet kunskap identifieras. För det 
första Kunskap om Dalarna, för det andra Kunskap om Visit Dalarna och för det tredje 
Kunskap knuten till professionen, det vill säga som anställd på just turistinformationen. 
Dessa tre dimensioner av kunskapstemat exemplifieras och diskuteras nedan. 

När Dahlqvist och Melin (2010, s. 142) definierar och talar om kunskap i förhållande 
till medarbetare som ambassadörer skriver de: ”Utan kunskap om varumärkesstrategin 
är det svårt att kommunicera på ett sätt som är önskvärt ur organisationens synvinkel” 
(min kursivering). Även Heide och Simonsson (2011) lyfter fram denna typ av kunskap, 
där det handlar om att kunna se sin egen roll i ett större sammanhang och vad individen 
kan bidra med till helheten. Det handlar alltså om en förståelse för hur den egna insatsen 
tar organisationen närmare dess mål och vision (Heide & Simonsson, 2011). Denna 
aspekt på kunskap blir påtaglig under intervjuerna med medarbetarna, på så sätt att flera 
inte tycker sig ha en tydlig uppfattning om vad Visit Dalarna är och står för.  
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Samtliga medarbetare uppger att de har en bild av vad Visit Dalarna är och vet vad de 
skulle svara om någon bad dem att kortfattat beskriva organisationen. När de ombes 
återge vad de i sådana situationer brukar säga skiljer sig beskrivningarna visserligen åt, 
men det är ändå möjligt att se en röd tråd: att det handlar om en organisation som samlar 
olika delar av regionen för att gemensamt arbeta med frågor som rör turism, 
besöksnäring och destinationen Dalarna. Det är således inget i medarbetarnas svar som 
skulle skada eller verka negativt för mottagarens bild av eller uppfattning om vare sig 
organisationen Visit Dalarna eller destinationen Dalarna. På frågor gällande varumärket 
och organisationens värderingar har de enbart vaga uppfattningar om vad varumärket 
står för, vilka dess värdeord är och vad mål och vision innebär. 

För att skapa en enhetlig bild av organisationen, förankra varumärket och dess 
värderingar hos medarbetarna samt bygga en gemenskap och känsla av sammanhang är 
det av stor vikt att samtliga medarbetare får – och framför allt upplever att de får – 
tillräckligt med information (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Dahlqvist och Melin (2010) 
beskriver på samma tema att en konsekvens av bristande intern kommunikation och 
information kan manifesteras i en känsla av utanförskap. En av de intervjuade 
medarbetarna på Visit Dalarna säger: ”det har varit lite rörigt med det, med all 
information. Alla beslut och sådant tas ju oftast i Rättvik [huvudkontorets ort]” och 
konstaterar i nästa mening hur ”Det blir ju spretigt. Information fastnar. 
Kommunikationen liksom fastnar” (Intervju #2). När medarbetarna beskriver 
situationen verkar en orsak till de kommunikativa utmaningarna vara dels den nya 
organisationen, dels den geografiska spridningen. Båda aspekter kan verka som möjliga 
förklaringar till de upplevelser som framkommer under intervjuerna.  

Vidare framstår som sagt organisationens geografiska spridning vara en påverkande 
faktor i och till de kommunikativa utmaningarna. Majoriteten av de intervjuade 
medarbetarna – liksom övriga medarbetare på de fjorton turistinformationerna runt om i 
Dalarna – jobbar ofta själva eller i par på sina respektive orter. Detta kan jämföras med 
huvudkontoret där flera yrkesgrupper sitter tillsammans och kontaktytorna med övriga 
organisationen automatiskt blir fler. Likaså finns ledningen rent fysiskt närmare och 
såväl formella som informella möten kan genomföras på ett annat sätt än för personalen 
på turistinformationerna. Även detta kan vara en bidragande faktor till upplevelsen av 
att befinna sig perifert i organisationen – i och med att de på många sätt faktiskt rent 
fysiskt gör det. Det är då heller inte otänkbart att detta fysiska faktum även överförs till 
den känslomässiga upplevelsen. Johansson (2011) beskriver ledningens, och framför allt 
de närmsta chefernas, bärande roller när organisationer genomgår förändringar, som 
exempelvis den fusion Visit Dalarna nyligen genomgått. Då blir ledarens betydelse och 
ansvar för att skapa en gemensam organisationskultur extra viktig, vilken i 
förlängningen även avspeglas i hur medarbetarna arbetar med och förhåller sig till 
varumärket. Det handlar även om att rent praktiskt kunna peka ut den nya riktningen i 
termer av att förmedla visioner och mål, lika mycket som ledaren ska vara ett lugn och 
ett stöd för medarbetarna i arbetsvardagen under en omvälvande tid (Johansson, 2011).  

Johansson (2011) talar även om vikten av fungerande intern kommunikation för att 
skapa trygghet och samstämmighet i en ny organisationstillvaro. Under intervjuerna 
tillfrågas såväl medarbetarna som chefen för Sälj & kommunikation om interna 
kommunikationsvägar. I svaren nämns forum som Intranät, mejl, gemensamma 
personal- och mötesdagar, Skype-möten och en gemensam grupp på Facebook. Utifrån 
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medarbetarnas berättelser går även att dra slutsatsen att de ofta talar med varandra via 
telefon, när de kopplar samtal mellan turistinformationernas olika orter och bemannar 
det gemensamma Callcentret. Dessa olika kommunikationsvägar blir således 
medarbetarnas kontaktytor gentemot varandra – såväl internt inom turistinformationerna 
som gentemot andra avdelningar och ledning. Vissa medarbetare uttrycker även en 
önskan om närmare kontakt och fler kontaktytor med sin närmsta chef. På detta tema 
nämner Dahlqvist och Melin (2010, s. 143) flera vägar till att sprida kunskap internt i 
arbetet med att implementera, förankra och involvera medarbetare i organisationen och i 
varumärkesarbetet. Det handlar exempelvis om att jobba via intranät och tryckt 
information, muntlig information samt att chefer finns tillgängliga för att svara på 
frågor. Likt tidigare beskrivet har ledningen på så sätt en framträdande roll i ett sådant 
gemensamhetsskapande arbete, med tanke på Visit Dalarnas resa från de tidigare lokala 
organisationerna till en ny helhet. 

Även om såväl Dahlqvist och Melin (2010) som Ottosson och Parment (2013) primärt 
talar om kunskap om organisationen och varumärket i sig kopplat till medarbetarnas 
ambassadörskap, framträder ytterligare ett kunskapstema tydligt i det empiriska 
materialet: Kunskap om Dalarna. Den faktiska faktakunskapen om platsen verkar vara 
en viktig del i ekvationen, då det är något som såväl chefen för Sälj & kommunikation 
som medarbetarna själva påtalar. En medarbetare säger exempelvis:  

Jag vill själv se och ha varit på ställena jag pratar om. Jag kan Googla, 
men då är jag ju inte bättre än den som ställer frågan. För det kan ju de 
också. Jag ska ju kunna lite bättre. Och jag kan inte det riktigt än. 
(Intervju #4)  

Citatet ringar in denna dimension av kunskapstemat – att medarbetarna behöver, 
efterfrågar och önskar kunskap för att de ska känna att de kan ge besökaren rätt och 
relevant information. Grängsjö (2003) pekar, liksom medarbetaren i citatet, på att den 
nya tekniska utvecklingen ställer högre krav på turism- och destinationsorganisationer. I 
takt med att besökaren kan hitta allt mer information på egen hand, gör det också att 
dennes förväntningar på den lokala destinationspersonalen förändras. Besökaren 
förväntar sig något mer (Grängsjö, 2003). Det blir då av vikt för Visit Dalarna att 
säkerställa att personalen har tillräckligt med kunskap om de områden de förväntas 
marknadsföra och vara ambassadörer för. Både för att medarbetarna själva ska känna 
sig trygga i sin yrkesroll, men också för att de ska kunna ge besökaren en upplevelse 
utöver det vanliga – något de inte kan få via Google.  

I och med fusionen av de tidigare lokala bolagen till det gemensamma Visit Dalarna har 
medarbetarna på turistinformationerna fått ett större geografiskt område att arbeta med. 
Från att exempelvis enbart jobbat med en ort har de nu ett helt län att prata om och 
förmedla. Självklart faller det sig naturligt att de fortfarande har mest ingående kunskap 
om sin lokala ort och att så också bör vara fallet – en medarbetare på en specifik ort ska 
självklart ha spetskunskap om denna. De kan heller inte förväntas kunna lika mycket 
om hela Dalarna. Ändå uttrycker flera medarbetare en utmaning i att ha tillräckligt med 
kunskap. En säger att hon mest känner sig som en ambassadör för den egna orten, att 
Visit Dalarna fortfarande är ”för stort”. En annan säger att ”jag skulle vilja, jag ska ju 
bli en ambassadör för Dalarna, men det är så mycket jag inte kan”. Ytterligare en annan 
säger: 
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Man vill ju inte bara kunna säga ’åk dit och besök det här’. Man vill vara 
delaktig, veta vad man säger och inte vara någon som inte vet vad man 
pratar om. Att man har bara läst det. Men att försöka genom att vara 
nyfiken och engagerad och lära sig själv mer. Och det blir ju på ett annat 
sätt att berätta om det också, om man har gjort det själv. (Intervju #3) 

Det framgår även i intervjuerna att det finns en vilja att lära sig mer och en nyfikenhet 
på hela organisationen och regionen. Visserligen är kunskapen och engagemanget störst 
i och gentemot det lokala området och orten – vilket ter sig naturligt med tanke på den 
relativt nya sammanslagningen i Visit Dalarna. Dock finns som sagt viljan att ta in den 
nya större geografin och lära sig mer om hela länet och hela organisationen. Samtliga 
medarbetare ger uttryck för denna vilja att lära sig nya saker, utvecklas och söka ny 
kunskap. En medarbetare beskriver till exempel hur hon på fritiden besöker olika platser 
och besöksmål, för att i arbetet kunna förmedla dem bättre till gäster. Detta kan ses som 
ett exempel på en medarbetare som ”lever varumärket” – något som Simonsson (2011) 
menar är avgörande för mottagarens upplevelse av ett varumärke, speciellt i 
servicesektorn. En annan intervjuad medarbetare beskriver hur ”Vi bollar hela tiden och 
ringer till varandra. Om vi får frågor vi inte kan så kopplar vi så det löser sig”. Detta kan 
även ses som ett tecken på kunskapsdelning, hur medarbetarna sinsemellan delar med 
sig av sina kunskaper (jfr Hislop, 2013). 

Även om utmaningar påtalas återspeglar intervjusvaren en positiv framtidstro och 
medarbetarna har en förhoppning om att Visit Dalarna vad det lider kommer att hitta 
arbetssätt som fungerar. Däri återfinns även medarbetarnas förhoppningar om 
möjligheter att lära sig mer, se fler platser runt om i Dalarna och på så sätt även känna 
sig trygga i att ha tillräcklig kunskap att förmedla till besökarna de dagligen möter. 
Detta för att kunna tillgodose den moderne besökarens krav och förväntningar, vilket 
Grängsjö (2003) beskriver som en överlevnadsfaktor för framtidens turistbyråer.  

Med tanke på att turistinformationens medarbetare dessutom arbetar i gemensamma 
Callcenter, där en person i Avesta till exempel kan få en fråga om Idre, ställs även vissa 
krav på övergripande regional kunskap. Då handlar det inte enbart om att möta den 
besökare som rent fysiskt kliver in på turistinformationen på den egna orten. Om 
medarbetarna i sina yrkesroller på detta sätt förväntas kunna svara på frågor om hela 
Dalarna, behöver de också kunskap om hela Dalarna. Det blir både en fråga om 
trovärdighet, trygghet, god service och i förlängningen även en fråga om varumärkets 
och organisationens image. Med tillräcklig kunskap om Dalarna ökar chansen att de 
känner sig som – och i besökarens ögon upplevs vara – ambassadörer.  

Även chefen för Sälj & kommunikation talar om vikten av kunskap. Hon menar att 
”verksamheten är baserad på kunskap och kompetens hos medarbetarna. Det är ju där 
hela kärnverksamheten ligger”. När hon ombes specificera vilken typ av kunskap och 
kompetens hon ser som viktig för just medarbetarna på turistinformationen handlar det 
om både ”lokalkännedom” och ”social kompetens”: 

När du kommer in på turistbyrån som besökare, om jag tänker på mig 
själv som kund, då märker man ju att de kan och vet så otroligt mycket 
saker. Att de har en vilja av att ta reda på vad just jag har för behov […] 
och presenterar spännande förslag, resrutter och lösningar utifrån det. Det 
är väl just den viljan att lyssna, lösa individuella personers problem och 
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hjälpa till. För att erbjuda spännande guldkorn för mig som besökare. 
(Intervju, chef Sälj & kommunikation). 

Förutom att peka på vikten av kunskap om Dalarna, exemplifierar citatet även det tredje 
kunskapstemat: Kunskap kopplad till professionen. I sina yrkesroller behöver 
medarbetarna inte bara ha kunskap om Dalarna som plats och kunskap om Visit Dalarna 
som organisation. De behöver också kunna förmedla och kommunicera dessa två 
aspekter på ett ändamålsenligt sätt. Som chefen för Sälj & kommunikation beskriver 
behöver medarbetarna kunna känna in och läsa av kundernas behov, presentera ”rätt” 
förslag till besökaren – begripligt och serviceinriktat. En av de intervjuade säger: ”man 
vill att alla som kommer in ska få superbra service. Vad de än vill ha hjälp med så vill 
man att de ska gå ut härifrån och känna ’gud vilken bra hjälp’.” (Intervju #5). På samma 
tema beskriver Svensson, Bodén och Fuchs (2012) hur ”en kännedom om sina faktiska 
och potentiella besökare” krävs för att en destination ska kunna förmedla högkvalitativa 
helhetsupplevelser. 

Likt presenterat förefaller såväl medarbetarna som chefen uppfatta att ambassadörskapet 
innefattar flera typer av kunskaper. För att blir en ambassadör för varumärket och stärka 
bilden av detta behövs både kunskap kopplad till Visit Dalarna, Dalarna och 
professionen. 

Vikten av ett fysiskt varumärke 

Ett varumärke består likt tidigare definierat av såväl fysiska och visuella som mer 
associativa och imageskapande aspekter (Ottosson & Parment, 2013). Även om denna 
uppsats i första hand ämnar undersöka medarbetarnas ambassadörskap i förhållande till 
de senare delarna, framgår det i intervjuerna med medarbetarna att också de rent fysiska 
aspekterna av varumärket verkar ha viss betydelse. Flera av dem påtalar exempelvis hur 
namnet Visit Dalarna är en källa till stolthet. ”Själva namnet låter bra tycker jag […] det 
är kvalitet i det” säger en, medan en annan säger ”om det ska vara lite tyngd bakom, då 
brukar man säga Visit Dalarna”. Ytterligare en beskriver hur hon upplever att 
varumärket har gott renommé och att ”man ligger bra till” om man säger att man 
kommer från Dalarna. Gällande ett varumärkes namn påtalar Dahlqvist och Melin 
(2010, s. 86) hur ”Ett välkänt namn för en verksamhet kan därför ofta bidra till att skapa 
stolthet internt och namnet kan därigenom fungera som ett sammanhållande kitt.” En av 
medarbetarna använder samma metafor: ”Jag ser oss [Visit Dalarna] lite som ett lim 
mellan alla olika kommuner, anläggningar och besöksmål” (Intervju #3). Namnet blir en 
viktig del i att varumärket ska fylla funktionen som identitetsbärare i en organisation 
(Dahlqvist & Melin, 2010). På så sätt kan de positiva associationerna till Visit Dalarna 
och Dalarna som namn och begrepp även stärka personalen i deras ambassadörsroller. 
Dock verkar Visit Dalarnas arbete med varumärkets fysiska aspekter kunna stärkas, 
vilket uttrycks av en medarbetare: 

Jag skulle ju sitta med en Visit Dalarna-väst […] besökarna ska inte 
behöva fråga mig när jag är ute i butiken, på andra sidan disken, ’ursäkta 
jobbar du här?’ Alltså, jag ser lite privat ut nu. (Intervju #4) 

Visuella element, som kläder och hur en lokal är inredd, kan fungera som starka 
argument. Exempelvis kan gemensamma kläder för en yrkeskår både förstärka 
legitimiteten och professionaliteten utåt samt skapa gemenskap inåt (Mral & Olinder, 
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2011). Om medarbetarna på Visit Dalarna bär gemensamma ”uniformer”, exempelvis i 
form av profilkläder eller liknande, skulle det kunna bidra till ökad intern samhörighet 
och även ökad yrkesstolthet. En gemensam och enhetlig profil är även något som ofta 
kännetecknar starka varumärken och används i organisationers varumärkesarbete (jfr 
Parment, 2013). 

Ovan citerade medarbetare påpekar även att det inte går att se någonstans i inredningen 
av turistinformationens lokaler att de är en del av Visit Dalarna. I sitt resonemang 
reflekterar hon över hur en större gemenskap i organisationen skulle kunna skapas: 

Om man kommer in i Älvdalen eller nere i Säter eller här, ska det vara 
någonting som gör att vi håller ihop, att det är samma stil. Ungefär som 
McDonald’s. Vi är så spretiga nu. (Intervju #4) 

Respondenten nämner snabbmatskedjan McDonald’s som exempel och syftar på den 
igenkänning och samstämmighet som finns i restaurangernas inredning och utseende – 
vart du än kommer ser det likadant ut. Observationer på respektive turistinformation, 
gjorda i samband med intervjuernas genomförande, kan bekräfta det ”spretiga” 
intrycket, tillika personalens ”privata” klädsel. När Dahlqvist och Melin (2010) 
beskriver hur varumärket kan fylla funktionen som identitetsbärare för en organisation, 
trycker de på vikten av såväl intern som extern överenstämmelse i uppfattningarna om 
vad organisationen står för. Ottoson och Parment (2013) pekar även de på vikten av att 
varumärket i sina rent fysiska uttryck ger en enhetlig bild gentemot intressenter – det är 
ett sätt att stärka attraktionskraften, igenkänningen och skapa en stark 
varumärkesidentitet. Samtidigt varnar de för att organisationer ibland tenderar läggas 
alltför stor vikt vid de ”fysiska uttrycken”, på bekostnad av att varumärket inte är 
tillräckligt förankrat internt bland medarbetarna (Ottosson & Parment, s. 169). Även 
Gummesson (2002) argumenterar på liknande sätt kring en övertro till det fysiska 
varumärket.  

Det finns inga anledningar att ifrågasätta relevansen av dessa resonemang. Det är 
viktigt att inte enbart fokusera på fysiska attribut som varumärkesplattformar om det får 
som konsekvens att mer värdestyrda delar av varumärkesarbetet blir nedprioriterade. 
Dock är det relevant att utifrån det empiriska materialet se till den starka symboliska 
betydelse visuella element, som exempelvis kläder och inredning, kan ha (Kjeldsen, 
2008; Mral & Olinder, 2011). Kläder kan som sagt verka förtroendeingivande och 
stärka trovärdigheten för en person (jfr Lindqvist Grinde, 2008). Ett möjligt sätt att 
börja skapa såväl organisatorisk samhörighet som ytterligare legitimitet hos 
medarbetarna på Visit Dalarna skulle kunna vara med enhetliga kläder. Hos flera 
medarbetare verkar det finnas en stolthet över varumärkets namn, men samtidigt en viss 
frustration över att inte kunna exponera eller visa upp det på önskvärt sätt.  

Gummesson (2002, s. 145) varnar för ”stora risker [att man] med hjälp av estetiska 
åtgärder […] försöker påverka marknaden att tro att man är något man inte är”. Det 
handlar alltså om risken i att visuella uttryck skapar falska förväntningar medan andra 
kontakter med organisationen – som medarbetares bemötande och attityder – inte 
stämmer överens med dessa löften. I fallet Visit Dalarna verkar förhållandet snarare 
vara det motsatta. Medarbetarna uppvisar en inställning som kan sägas matcha 
varumärkets kärnvärden engagerat, nyfiken och omtänksamt. Snarare verkar de sakna 
den visuella samstämmigheten, där Visit Dalarna i så fall skulle kunna jobba mer med 
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sitt fysiska varumärke. Här kan även nämnas utmaningen i att skapa gemenskap i 
organisationen, med tanke på såväl fusionen som den geografiska spridningen. De rent 
fysiska aspekterna av varumärket skulle även här kunna verka som symboliska 
identitetsbärare. Genom att ge medarbetarna legitimitet i form av gemensamma kläder 
samt att starkare profilera varje turistinformation enligt ett enhetligt koncept, skulle 
varumärket kunna bli en starkare identitetsbärare och sammanhållande faktor. Det 
skulle i förlängningen kunna stärka stoltheten för och upplevelsen av att vara en 
betydelsefull del av Visit Dalarna – och även stärka känslan av ambassadörskap för 
varumärket.  

Att arbeta med två varumärken – Organisationen och 
landskapet 

Visit Dalarna ställer varumärket Dalarna och det erbjudande som finns 
här i första rummet. För det [Dalarna] är ju vår ’produkt’ som vi 
marknadsför, för destinationens och näringens räkning om jag säger så. 
Så det är ju inte våra egna produkter som vi marknadsför, utan Dalarna 
som helhet och de upplevelser som finns här (Intervju, chef Sälj & 
kommunikation). 

Chefen för Sälj & kommunikation har en till synes klar bild av relationen mellan Visit 
Dalarnas varumärke och landskapet Dalarnas. Organisationens varumärke ska stötta och 
komplettera destinationens: 

Vi jobbar mer med Visit Dalarnas varumärke som garant. Så för oss har 
det egentligen inget självuppfyllande syfte på samma sätt som ett 
produktvarumärke […] utan det är Dalarna som varumärke som vi vill 
marknadsföra, att skapa känslor för det och att skapa en lust att resa hit 
(Intervju, chef Sälj & kommunikation). 

Förhållandet ter sig inte vara lika tydlig hos de intervjuade medarbetarna. Under 
intervjuerna kan ingen av respondenterna ge ett helt tydligt svar på var de upplever att 
gränsen mellan de två varumärkena går. Kanske behövs inte heller en skarp gräns, med 
tanke på att de är så pass nära sammankopplade som chefen för Sälj & kommunikation 
påtalar. Ändå är det en fråga som kan tas i beaktande när ambassadörsrollen betraktas 
och problematiseras. Det är då möjligt att reflektera över huruvida medarbetarna är 
ambassadörer för varumärket Visit Dalarna, för varumärket Dalarna eller för båda, samt 
om dessa roller skiljer sig åt beroende på situation och sammanhang. 

Komplexiteten i att marknadsföra en plats är något som återkommer i och bekräftas av 
litteraturen. Syssner (2012, s. 77) pekar exempelvis på skillnaden mellan att 
kommunicera platser och att kommunicera produkter och organisationer. För platsen 
handlar det om en större mångfald av människor, aktörer och intressenter som genom 
sina egna upplevelser, bilder, minnen och åsikter alla formar och har just sin uppfattning 
om platsen i fråga. Där är den stora utmaningen att ”skapa en gemensam identitet och 
sammanhållning” bland de som bor och verkar på platsen (Syssner, 2012, s. 79). 
Thelander och Rosenqvist (2011, s. 287) menar att organisationer som arbetar med 
service, likt en destinationsorganisation, ”måste ha ett mer holistiskt synsätt på 
varumärket, att det bör omfatta hela organisationen”. De pekar även på att i och med att 
”kontakten med organisationen sker genom medarbetarna, och deltagandet gör att 
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gränsen mellan extern och intern publik blir än otydligare” (Thelander & Rosenqvist, 
2011, s. 287). Återigen framhävs vikten av ett helhetsperspektiv i varumärkesarbetet 
samt den starka påverkan medarbetarna har för hur varumärket uppfattas.  

Likt tidigare nämnt menar Syssner (2012, s. 48) att platsmarknadsföring är att betrakta 
som en form av maktutövning, vilket även gör frågan om vem som innehar makten att 
påverka, arbeta med och forma bilden av en plats varumärke relevant. I Dalarna ligger 
det övergripande ansvaret att driva varumärkesarbetet för Dalarna som 
besöksdestination på organisationen Visit Dalarna. Det ger den – och dess medarbetare 
– stor möjlighet att påverka bilden av varumärket Dalarna. Ändå är det som sagt många 
intressenter, med olika uppfattningar, som ska komma till tals i arbetet med ett 
platsvarumärke (Syssner, 2012). Chefen för Sälj & kommunikation beskriver hur ett 
varumärkesarbete för Dalarna genomförts, tillsammans med bland annat Region 
Dalarna, regionens kommuner och andra intressenter, för ett antal år sedan. Detta 
underlag har sedan kompletterats med ytterligare arbetsprocesser i samband med 
fusionen. Underlaget har även resulterat i en gemensam besöksnäringsstrategi: ”2030”. 
Strategin ska vara vägledande i Visit Dalarnas arbete med platsen Dalarna: 

Visit Dalarnas affärsplan linjerar helt med besöksnäringsstrategin. Det är 
hela tanken. Det inte ska finnas någon konflikt mellan vad bolaget står 
för och vad Dalarna står för […] vår roll är en del av den helheten […] 
Bolaget ska möta upp mot besöksnäringsstrategin och leva upp till 
besöksnäringens förväntningar och behov. Men vi ska också leva upp till 
vad en besökare har för förväntningar när man möter oss och när man 
kommer hit. Vad det är som gör att jag trivs och vill resa tillbaka, hur jag 
ska veta vad jag ska göra när jag kommer hit. Vi behöver möta de 
respektive behoven. Men självklart är det i första hand 
turistinformationerna som möter besökarna. (Intervju, chef Sälj & 
kommunikation). 

Så även om de två varumärkena – Dalarna och Visit Dalarna – linjerar, existerar ändå en 
skillnad i när vilket varumärke är mest framträdande. Detta kan kopplas till vad Syssner 
(2012, s. 114) skriver om att ”platsmarknadsförande insatser många gånger har flera 
mottagare; de syftar dels till att locka turister, investerare och inflyttare, dels till att 
skapa stolthet och sammanhållning bland de medborgare som redan bor på platsen.” Ur 
ett ambassadörsperspektiv exemplifieras detta i hur chefen för Sälj & kommunikation 
beskriver hur alla medarbetare i Visit Dalarna är ambassadörer, även om  

vi [har] olika roller, där turistinformationen är de som möter besökarna 
på plats och de är direkt ansiktet utåt. Men i bolaget som helhet är ju alla 
ambassadörer för bolaget på lokal marknad, även om man själv inte är 
den som är ute och träffar konsumenten. (Intervju, chef Sälj & 
kommunikation). 

Att i första hand se sig som en representant för Visit Dalarna i vissa lägen och för 
Dalarna i andra, är också något som återkommer i intervjuerna med medarbetarna. ”När 
jag åker på mässa och ska träffa leverantörer och göra inköp och sådant, då säger jag 
naturligtvis Visit Dalarna […] Så att det är lite tyngd i det” (Intervju #2). En annan 
medarbetare beskriver hur ”Det beror på vem jag pratar med” (Intervju #4), om hon 
säger att hon arbetar på turistinformationen eller på Visit Dalarna. Oftast säger hon 
turistinformationen, eftersom ”det sitter som i folkmun”. Hon beskriver även hur hon 
uppskattar att få representera Visit Dalarna i lokala sammanhang, exempelvis i möten 
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med kommunen eller på frukostmöten. På den lokala orten kan hon agera representant – 
ambassadör – för Visit Dalarna: ”här [på orten] kan vi ju få vara med på sådana möten 
där man faktiskt kan få göra sig hörd” (Intervju #4). I mötet med näringslivet och 
lokalbefolkningen beskriver medarbetarna hur de primärt representerar och blir 
ambassadörer för organisationen. I mötet med besökaren, i arbetsvardagen på 
turistinformationen, är det istället landskapet Dalarna som står i fokus – eller kanske 
ännu hellre den egna lokala orten.  

De intervjuade medarbetarna verkar som beskrivet inte se någon tydlig gräns mellan 
varumärket Dalarna och varumärket Visit Dalarna. Som ovan poängterats i såväl 
chefens citat som utifrån litteraturen ska en sådan gräns kanske inte heller finnas. Med 
tanke på Visit Dalarnas uppdrag att arbeta med och utveckla (plats-)varumärket 
Dalarna, faller det sig naturligt att deras respektive strategiska riktningar linjerar och 
samspelar. Samtidigt ställer de dubbla varumärkena frågan om ambassadörskapet på sin 
spets ur ett organisatoriskt perspektiv. I flera fall framstår den intervjuade personalen 
vara starkare och mer tydliga ambassadörer för platsen Dalarna än för organisationen 
Visit Dalarna. Samtidigt är ett genomgående tema i de intervjuades svar att det är en 
kontextuell fråga, en fråga om ”vem jag pratar med”. En stor del av litteraturen, om 
såväl marknadsföring och kommunikation generellt som platsmarknadsföring och 
turism mer specifikt, lyfter fram vikten av målgruppsanpassning och att förmedla ett 
budskap format utifrån den specifika mottagaren (se exempelvis Aaker, 1996; Anholt, 
2010; Blomqvist m.fl., 2000; Heide & Simonsson, 2011; Dahlqvist & Melin, 2010; 
Syssner, 2012). Ur ett sådant perspektiv kan medarbetarna hos Visit Dalarna sägas 
verka som ”situationsanpassade” ambassadörer när de i vissa sammanhang primärt 
representerar sin organisation, medan de i andra sammanhang representerar platsen de 
verkar på. I förlängningen bör detta också bidra till organisationens måluppfyllnad, med 
tanke på dess vision och strategiska mål om att utveckla Dalarna som destination och 
besöksmål. Ett starkare organisationsvarumärke gör Visit Dalarna till en starkare garant 
för platsvarumärket Dalarna. Samtidigt kan medarbetarnas förmåga att 
situationsanpassa sin kommunikation bidra till att både de och organisationen framstår 
mer trovärdiga och professionella – med ett förhoppningsvis positivt intryck hos 
besökarna som resultat. 

Medarbetarnas engagemang – Icke verbalt och verbalt 
Alla är grymt engagerade som jobbar här. Alla gör ett jättebra jobb, man 
vill ju göra ett jättebra jobb. Man vill göra saker och ting, så att det blir 
gjort fort och så att ingenting blir liggande. Så tycker jag att alla mina 
kollegor är och alltid har varit. Ingen lägger några bördor på någon 
annan, utan man hjälper verkligen varandra. Så engagerat är det ju 
verkligen (Intervju #5). 

Att det finns ett engagemang hos medarbetarna på Visit Dalarna, på det sätt den citerade 
medarbetaren antyder, framgår under intervjuerna. Under tiden de pratar och svarar på 
intervjufrågorna är samtliga medarbetares energinivåer höga. Deras ansiktsuttryck är 
avslappnade och inbjudande, ofta leende eller med ett skratt nära till hands. Deras 
avspända hållning tyder på att de känner sig trygga och lugna i situationen och med det 
ämne som avhandlas – de känner sig hemma med att prata om sitt yrke, Dalarna och 
Visit Dalarna. När de svarar på frågorna är såväl röstens som kroppsspråkets energi hög. 
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De gestikulerar som för att måla upp och förstärka bilderna av vad de berättar 
ytterligare. Under intervjuerna sitter de ofta framåtlutade, vilket tyder på intresse, 
aktivitet och engagemang – i motsats till en mer bakåtlutad hållning som snarare 
signalerar motstånd, likgiltighet och avståndstagande (Gelang, 2008). Samtliga 
medarbetare håller stadig ögonkontakt, vilket även det är ett tecken på trygghet, 
säkerhet och välvilja (Gelang, 2008).  

Engagemanget blir på så sätt en fråga om icke verbal kommunikation, icke 
verbaliserade budskap och attityder (jfr Gelang, 2008). Sådan kommunikation är inte 
sällan multimodal, det vill säga att olika modaliteter eller delar samverkar för att skapa 
ett helhetsintryck. Det handlar om hur röst, mimik, ögonens rörelser och gester 
tillsammans med dessas intensitet, energinivåer och tempo bidrar till att skapa ett 
övergripande intryck (Gelang, 2008). Gelang (2014, s. 362) talar exempelvis om icke 
verbala kommunikation hos någon som framträder ”utåtagerande, energifyllt och 
dynamiskt”, vilket i sin tur kan verka som ett tecken på exempelvis engagemang och 
hängivenhet. Detta är som synes direkt applicerbart i tolkning och analys av 
medarbetarnas engagemang, då deras icke verbala kommunikation i detta fall talar 
tydligare än deras verbaliserade svar på intervjufrågorna.  

Gelang (2008) menar att icke verbal kommunikation ofta verkar som en förstärkning av 
den explicit verbaliserade kommunikationen. Detta blir applicerbart i fallet Visit 
Dalarna, där engagemang manifesteras i såväl kroppsspråk som intervjusvar. Bland de 
verbala exemplen syns den medarbetare som beskriver hur hon på fritiden brukar åka 
till olika besöksmål för att själv uppleva platsen och aktiviteterna – för att på ett bättre 
sätt kunna återge, prata om och rekommendera aktiviteter i sin yrkesroll. En annan 
berättar om viljan att alltid göra sitt bästa, hjälpa kunden och beskriver den positiva 
känsla hon får av att kunna ”omvända” en sur och missnöjd kund till en glad. 
Ytterligare en annan talar om ”kicken” som kommer av att möta olika leverantörer och 
hotell, knyta personliga kontakter med näringslivet för att utveckla ännu bättre 
erbjudanden och att få berätta för besökare om allt det som finns att göra och uppleva på 
orten. Kombinationen av dessa explicita utlåtanden och det implicita kroppsspråket kan 
således verka som tecken på medarbetarnas engagemang. 

Också chefen för Sälj & kommunikation talar om vikten av medarbetarnas engagemang. 
Dels som en viktig egenskap hos en god ambassadör, dels som en egenskap hon själv 
upplever kännetecknar Visit Dalarnas medarbetare. Hon säger till exempel att ”det var 
något som jag slogs av direkt jag började jobba här, att det fanns väldigt mycket 
entreprenörsanda, en vilja att skapa bra saker och ett starkt driv.” 
Entreprenörsmetaforen återkommer även i en av medarbetarintervjuerna:  

Vi är ett ansikte utåt på turistbyråerna också. Det är ju jätteviktigt att vi 
är kunniga och trevliga och käcka. Så att vi blir som en entreprenör för 
staden och för varumärket. Det är ju faktiskt oss som man träffar och ofta 
får på tråden när man ringer (Intervju #2). 

En passage i medarbetarens citat ringar även in en tvetydighet där det går att göra en 
mer kritisk reflektion av engagemangsaspekten. Det första hon säger sig vara 
”entreprenör” för är den egna staden – alltså den lokala ort där hon själv verkar. Detta är 
ett återkommande tema hos flera medarbetare, där lojaliteten primärt verkar ligga hos 
den lokala organisation i vilken de jobbade innan fusionen till Visit Dalarna. 
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Engagemang är likt tidigare beskrivet en av grundstenarna i hur såväl Dahlqvist och 
Melin (2010) som Heide och Simonsson (2011) talar om medarbetare som 
organisationers budbärare. Det engagemang och den positiva attityd respondenterna 
uppvisar under intervjuerna förmedlas förhoppningsvis även i mötet med kunder och 
besökare på turistinformationerna. Frågan är som sagt hur engagemanget förhåller sig 
till just Visit Dalarna.  

På frågan om medarbetarna känner sig som en ambassadör för organisationen säger en 
att ”Nej, dit har jag nog inte kommit än”, men uttrycker samtidigt att hon känner sig 
som en ambassadör för den egna orten och vill framhålla den på bästa sätt (Intervju #2). 
En annan uttrycker en oro i att hon ”hoppas att vi inte är för stora nu. Jag tyckte vi var 
lite tightare när vi var [tidigare lokal organisation]. Men det här är så nytt också, så man 
får bara vänta lite” (Intervju #4). Ytterligare en annan talar om ”mina kollegor” i flera 
sammanhang och på en följdfråga om vilka kollegor hon syftar på blir svaret ”vi i gamla 
organisationen” (Intervju #5). Det är också dessa kollegor personen ringer i första hand 
om problem som snabbt behöver lösas uppstår. Tam (2016) har visat hur de allra 
närmsta kollegorna är viktigast för hur personal upplever och agerar i sin arbetsvardag 
och i sitt yrke. Dessa kollegor påverkar i förlängningen även hur individen uppfattar sin 
arbetsgivares varumärke (Tam, 2016). Att personalen på Visit Dalarna då fortfarande 
talar om sina kollegor i termer av de som befinner sig närmast – såväl 
fysiskt/geografiskt som ”mentalt” i form av tidigare organisationsstrukturer – ter sig ur 
ett sådant perspektiv både logiskt och förståeligt.   

Chefen för Sälj & kommunikation ser på samma sätt en utmaning i att samla personalen 
efter fusionen och konstaterar att Visit Dalarna har en resa att göra för att skapa en ny 
positiv gemenskap. Hon ser det som fullt naturligt att man har sin tidigare organisations 
”förväntningar närmast, för det är så man jobbat länge och man har löst det [arbetet] på 
ett visst sätt”. Dock trycker hon på vikten av tydlighet – och framför allt ett tydligt 
ledarskap – för att peka ut en riktning i arbetet och för att samla Visit Dalarna som 
organisation: 

Då kommer det till tydligheten i vad målet för den nya organisationen är. 
Vilka förväntningar har vi, vart ska vi nå. Så man tydliggör de här målen, 
vart vi ska och även vad man har för förväntningar på medarbetarna för 
att vi ska komma dit. […] just ledarskapet blir extra viktigt i det arbetet, 
att måla upp riktningen. (Intervju, chef Sälj & kommunikation).  

Både Simonsson (2011) och Heide och Simonsson (2014) lyfter fram vikten av 
ledarskap när det kommer till att förankra varumärket hos personalen för att skapa 
förutsättningar för ambassadörskap. Så gör även Dahlqvist och Melin (2010), som 
menar att ett ”kommunikativt ledarskap” är en nyckel till framgång. Exempelvis handlar 
det om att själv föregå med gott exempel gentemot sin personal i termer av att förmedla 
tydlig information om varumärket och varumärkesarbetet samt skapa forum för möten 
och dialog kring varumärkes- och kärnvärdesfrågor. Dessutom bör ledaren göra 
konkreta insatser i medarbetarnas arbetsvardag för att förankra varumärket och dess 
kärnvärden samt ta vara på personalens input gällande dessa (Dahlqvist & Melin, 2010, 
s. 144–147). Detta kan även kopplas till vad Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 
214–215) skriver om att ”när något sagts tillräckligt många gånger uppfattas det som en 
sanning”. När sådana upprepade budskap förmedlas från ledningshåll handlar det ofta 
om att förstärka och bekräfta organisationens mål och värderingar, stärka 
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organisationskulturen och -identiteten samt även öka förståelsen för dessa genom att 
verbalisera något annars abstrakt (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Att från 
ledningens sida klargöra målen och peka ut riktningen, som chefen för Sälj & 
kommunikation antyder och samtidigt arbetar med att återupprepa samma budskap, kan 
detta generera en effekt på såväl medarbetarnas engagemang som kunskap.  

På frågan om hur varumärket Visit Dalarna och organisationens värderingar förmedlas 
till medarbetarna nämner chefen för Sälj & kommunikation forum som gemensamma 
företags- och personaldagar, intranät, avdelningsmöten, möjlighet till Skype-möten (för 
att överbrygga organisationens geografiska spridning) samt en intern Facebook-grupp. 
När medarbetarna själva tillfrågas om i vilka sammanhang de fått information om eller 
hört talas om varumärke eller kärnvärden, nämner flera personaldagar. Ytterligare 
någon nämner intranätet samt mejlutskick. Någon säger sig aldrig ha uppfattat någon 
information eller kommunikation kring dessa ämnen.  

”För att förankringsprocessen ska leva och organisationen ska kunna ’leva sitt 
varumärke’ krävs att den enskilde medarbetaren får möjlighet att reflektera över vad 
varumärkesstrategin betyder för honom eller henne i vardagen” skriver Dahlqvist och 
Melin (2010, s. 146) och ger exempel på att sådana reflektioner kan ske på redan 
existerande arbetsplatsträffar eller personalmöten. I grunden ligger konstaterandet att 
lyckat varumärkesarbete kräver personalens involvering – de ska känna att de har makt 
och möjlighet att påverka (Dahlqvist & Melin, 2010). Till den uppfattningen ansluter 
även Heide och Simonsson (2011), som till och med menar att det är en nödvändighet 
att ”facilitate continuous internal communication and discussions on values, strategies, 
goals and brands of the organization to make them meaningful and not just reduced to 
pure rhetoric” (Heide & Simonsson, 2011). Dessa insatser bidrar alltså inte enbart till 
ökad måluppfyllnad, utan ökar även engagemangsgraden och känslan av gemenskap 
bland medarbetarna. För att öka engagemanget för hela Dalarna och för organisationen, 
ter det sig för Visit Dalarna dels vara en fråga om tydliggörande, vilket i grunden är 
ledningens ansvar, dels om till vilken grad medarbetare involveras i och upplever sig ha 
möjlighet att påverka organisationen. På Visit Dalarna verkar dock graden av 
involvering – eller åtminstone den upplevda möjligheten att kunna påverka – vara något 
att studera vidare, vilket görs härnäst. 

Medarbetarnas syn på delaktighet och möjligheten att 
påverka 

Medarbetare som känner delaktighet och upplever att de har möjlighet att påverka sin 
organisation är mer engagerade – och därmed även bättre ambassadörer (Dahlqvist & 
Melin, 2010; Heide & Simonsson, 2011; Simonsson, 2013). Som beskrivet uppvisar 
medarbetarna ett engagemang under intervjuerna. Därför framstår det smått paradoxalt 
att ett tydligt tema i intervjumaterialet är medarbetarnas känsla av bristande delaktighet. 
De beskriver hur de upplever sig vara bortglömda, befinna sig längst ner i hierarkin, inte 
ha någon möjlighet att påverka samt vara de som sist får tillgång till information. Att de 
är engagerade i sin organisation, samtidigt som de upplever att den till viss del ”glömt 
bort” dem, borde utgöra känslomässiga motpoler. Detta förhållande hade potentiellt 
behövt djupare intervjuer och vidare studier för att redas ut till fullo. Paradoxen kan 
ändock hållas i åtanke när delaktighetstemat i det följande beskrivs och diskuteras.  
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Chefen för Sälj & kommunikation var inte en del av organisationen då det grundarbetet 
kring varumärket genomfördes. Processen inför fusionen pågick under en längre period, 
bland annat med framtagande av strategi, mål och vision samt grafisk profil och 
liknande. Därmed kan hon inte heller till fullo återge arbetsgången. Dock beskriver hon 
att arbetet genomförts i olika konstellationer med olika deltagande parter. Exempelvis 
har representanter för kommuner, Dalarnas näringsliv och representanter från Visit 
Dalarna funnits med. På frågan om medarbetarna vid turistinformationerna var 
involverade säger hon att vissa då fanns med i arbetsgrupper på kommunnivå.  

Under intervjuerna med medarbetarna säger sig ingen varit involverade i ett 
varumärkesarbete likt ovan beskrivet. Självklart är det möjligt att de har funnits med i 
sammanhang, diskussioner, möten och grupper där detta diskuterats utan att de förstått 
eller i dag kan härleda situationen till ett sådant arbete. Likväl bör en sådan potentiell 
förklaring inte verka ursäktande, då poängen med att involvera medarbetarna i 
varumärkesarbetet är att de ska känna att de är delaktiga (se exempelvis Dahlqvist & 
Melin, 2010). Om de då ändå inte är medvetna om att de deltagit i ett varumärkesarbete 
– trots att de faktiskt har det – kan sådana eventuella insatser likväl betraktas som 
resultatlösa. 

På frågan huruvida medarbetarna upplever att de kan påverka vad Vist Dalarna är och 
står för är många både tveksamma och nedslagna: ”Jag skulle vilja det, men jag tror inte 
det.” (Intervju #4). En annan säger ”Jag kan påverka vad jag ger för bild av Visit 
Dalarna till den person jag pratar med, men inte i stort, nej där har jag inte så stor 
påverkan.” (Intervju #1). En tredje säger att ”det känns lite större än vad jag jobbar med 
här [på turistinformationen]” (Intervju #3). Samma medarbetare beskriver vidare hur 
hon upplever en skillnad i rollen som medarbetare på turistinformationen och den 
ytterligare yrkesroll, med andra arbetsuppgifter, hon har på Visit Dalarna: ”det märker 
man ju, att man får mycket mer inblick i organisationen än om man bara skulle vara här 
[på turistinformationen]” (Intervju #3). En liknande känsla beskrivs av en kollega: ”vi 
känner oss lite som att vi är längst ner eller längst ut” (Intervju #4). Samma medarbetare 
tillägger i nästa mening, på frågan huruvida hon skulle vilja kunna påverka Visit 
Dalarna: ”Ja. Ja. Känner man att man är med, då är det roligt.” (Intervju #4). Ytterligare 
en medarbetare svarar på frågan om hon upplever att hon har möjlighet att påverka vad 
varumärket står för: 

Om jag? Påverka? Ja, det vet jag inte hur det blir i slutänden. Man kan ju 
framföra saker, men sen vet jag inte om jag med min position kan 
påverka det. Det tror jag inte, osäker (Intervju #5). 

På följdfrågan om vad hon då tror påverkar varumärket blir svaret ”Att man ska ha en 
annan position kanske, än som jag på turistbyrån” (Intervju #5). Som exempel nämner 
hon befattningar i ledning och styrelse. En av de intervjuade beskriver dessutom hur en 
upplevd brist på information och kommunikation kan få henne att känna: 

Det måste ju vara en kommunikation med oss också. Vi kan inte bara stå 
här och så tas det en massa beslut om nya system och nya grejer och så 
svarar vi i Callcenter och så har jag aldrig hört talas om det. Det går ju 
inte. För då känner man ju sig som en pajas. Och vi måste ju få all 
information. (Intervju #2). 

Samma medarbetare fortsätter: 
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Om man ser organisationen som en VD och sen alla spröt ut så är det ju 
vi som är längst ner. Och det känns. För informationen fastnar ju […] vi 
känner av det ganska ofta att den inte når ända ut. Och gör den det så är 
det bara ’nu har vi bestämt såhär’. (Intervju #2) 

Vidare beskriver hon även hur hon tycker att fysiska träffar, som exempelvis 
personaldagar, är viktiga: ”Dels för att alla ska få samma information och dels att man 
ska få ansikten på varandra, så att man vet vilka som är vilka. Det känns mer som ett 
’vi’ än när man bara har ett namn på folk.” (Intervju #2). 

Grängsjö (2003) pekar i sin kartläggning av turistbyråernas roll och framtid på hur 
”turistbyrån blir ansiktet utåt” för orten eller destinationen, vilket kan skapa positiva 
effekter, primärt i form av nöjda besökare. Utifrån Visit Dalarnas mål och vision om att 
skapa ”minnen för livet” och ”upplevelser som överträffar besökarens förväntningar”, 
torde turistinformationerna därmed ha en roll i det arbetet. Därför kan medarbetarnas 
upplevda mindervärdeskomplex vara en punkt för reflektion.  

Flera intervjuade beskriver att de tycker sig kunna påverka bilden av Dalarna och Visit 
Dalarna hos de besökare de dagligen möter. Samtidigt ger deras svar uttryck för att 
denna form av påverkansmöjligheter inte skulle vara lika mycket värda eller lika viktiga 
som andra funktioner i företaget. En medarbetare säger: 

Ja, jag vet inte riktigt, det där med ambassadör för Visit Dalarna. Det var 
svårt att tänka så, för det är det ju andra som är. I organisationen ser ju 
jag då säljarna som är utåt och träffar. Likadant destinationsutvecklarna. 
Och vi är ju här och träffar de som kommer till oss och som ringer till 
oss. Vi är ju inte ute och söker upp och det blir ju lite annorlunda. Så det 
är ju här vi är ambassadörer. På vår arbetsplats. (Intervju #2). 

Det ter sig som att flera medarbetare på turistinformationerna upplever att dessa ”andra” 
– destinationsutvecklare, säljare och de som är ”ute och söker upp” – är mer 
ambassadörer och har större påverkansmöjligheter. Ändå talar litteraturen om 
möjligheterna till påverkan möten med turistbyråpersonal och liknande personliga 
möten med en destination har för det övergripande intryck en besökare har efter en resa 
(se exempelvis Grängsjö, 2003; Syssner, 2012). Personliga möten kan ge ringar på 
vattnet i form av mun till mun-effekter och dito marknadsföring, vidare 
rekommendationer och stärkt varumärke (Brown & Hayes, 2008; Fahy & Jobber, 2012; 
Grängsjö, 2003; Syssner, 2012). Syssner (2012) talar om platsmarknadsföring som en 
fråga om makt. I fallet Visit Dalarna skulle detta kunna omsättas till medarbetarna på 
turistinformationerna. De har i sina yrkesroller och ambassadörsroller möjlighet att 
påverka omvärldens bild av såväl Dalarna som Visit Dalarna. Dock tyder intervjuerna 
på en omedvetenhet kring samma möjligheter. 

Samtidigt som medarbetarna på turistinformationerna verkar se sig själva som perifera i 
organisationen och utan möjlighet att påverka, menar chefen för Sälj & kommunikation 
att de spelar en viktig roll för hur såväl Visit Dalarna som Dalarna uppfattas: 

Det är ju egentligen turistinformationen som möter besökarna, så de är 
superviktiga i form av värdskap, serviceanda och bemötande. Absolut. 
Det är ju de som blir ansiktet utåt. Det är ju de som är kundernas 
touchpoint i mångt och mycket (Intervju, chef Sälj & kommunikation). 
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Företagskulturen är på många sätt viktig för såväl måluppfyllnad som känslan och 
gemenskapen i organisationen, liksom för medarbetarnas engagemang (Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012; Jacobsen & Thorsvik, 2014; Ottosson & Parment, 
2013). När det kommer till företagskulturen på Visit Dalarna, ser chefen för Sälj & 
kommunikation att organisationen har ett jobb att göra efter fusionen och på grund av 
den geografiska spridningen. Hon pekar även på att jobbet inte görs i en handvändning 
och att det är fullt naturligt att alla processer, arbetssätt och en gemensam företagskultur 
ännu inte är på plats. 

Jag tror ju att vi har en resa att göra, och det har ju de flesta bolag i det 
löpande, men för oss så behöver vi kanske sätta tydligare fokus på just 
det här med företagskulturen, medarbetarskapet, ledarskapet. Jobba 
tydligare med det. Jag tänker att det rör sig om något år framåt som vi 
måste jobba med det väldigt medvetet. (Intervju, chef Sälj & 
kommunikation). 

Sökandet efter och önskan om en gemensam identitet, en sammanhållning, lyfts även av 
medarbetarna. De visar samtidigt förståelse för att förändringsarbetet tar tid och ser 
positivt på framtiden, även om nuläget på många sätt fortfarande är oklart. En 
medarbetare säger: 

Det gäller nog att man är lite öppensinnig också, för att hitta de där röda 
trådarna. Och sen ser man ju hela tiden strävan efter att hitta. Även om 
det har varit kaos nu ett tag, så ser man i alla fall att alla försöker. Att 
man ska hitta det här och tratta ner, så att vi hittar vår väg att gå. 
(Intervju #2). 

På frågan om hur sammanhållning och starkare företagskultur skulle kunna skapas, ser 
chefen för Sälj & kommunikation Visit Dalarnas mål och vision som viktiga 
hjälpmedel: 

Det kan skapa en otroligt stark sammanhållning i kulturen att man hela 
tiden får påminnelser om vad vårt mål är. Det är att överträffa besökarens 
förväntningar. Och att Dalarna ska bli en av norra Europas mest 
attraktiva turistdestinationer året om […] Det kanske räcker att man har 
koll på de två sakerna. Vad som krävs för att vi ska komma dit. Att alla 
får chansen att vara delaktiga i det jobbet. För det tror jag ändå att alla 
utifrån sin arbetsroll har en ganska bra känsla för. Att det här skulle 
förväntas av mig och det här kan jag bidra med för att Visit Dalarna ska 
nå dit och för att Dalarna ska vara just norra Europas mest attraktiva 
turistdestination. (Intervju, chef Sälj & kommunikation). 

Att mål och visioner, på samma sätt som citatet antyder, är viktiga att tydligt förmedla 
till personalen framhävs av flera författare (se exempelvis Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012; Jacobsen & Thorsvik, 2014; Ottosson & Parment, 2013). Detta för att 
i sitt eget arbete kunna omsätta mål och visioner i faktiska arbetsuppgifter, för att – som 
både chefen påtalar och Dahlqvist och Melin (2010) lyfter fram – kunna se sin egen roll 
och sitt eget ansvar i resan mot målet. Det är också intressant hur chefen lyfter fram två 
konkreta målbilder ur den övergripande strategin: Att överträffa besökarens 
förväntningar och att bli en av Europas mest attraktiva turistdestinationer. Detta kan 
kopplas till den form av ”mantra” Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 215) 
menar att upprepade budskap kan komma bli i en organisation. Genom att låta en viss 
mening eller ett specifikt budskap arbetas in så pass frekvent och konsekvent att 
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samtliga i organisationen blir medvetna om det, gör att det med tiden kan bli så 
självklart att det tas för en sanning. Utifrån ett sådant perspektiv kan det också finnas 
grund för Visit Dalarnas ledning att renodla vilka budskap och mål de upplever vara 
viktigast för medarbetarna att ta till sig – och sedan arbeta konsekvent med att upprepa 
dessa för att förankra och införliva dem i verksamheten. Det skulle även kunna öka 
möjligheterna att medarbetarna känner sig delaktiga i och medvetna om organisationens 
varumärkesarbete. På så sätt kan de även tänkas få en tydligare gemensam riktning, 
förutsättningar för en känsla av gemenskap och sammanhang. I förlängningen kan även 
tänkas att det förbättrar förutsättningarna för att göra – samtliga –medarbetare till 
samstämmiga ambassadörer för ett starkt och samstämmigt varumärke.  

Diskussion och slutsatser 
Nedan återkopplas till arbetets tre forskningsfrågor som berör på vilka sätt 
medarbetarnas ambassadörskap påverkar Visit Dalarna, hur involverade och engagerade 
de är i varumärket samt hur ambassadörskapet relaterar till organisationens mål, vision 
och strategier.  

Gällande den första frågeställningen – ”På vilket sätt påverkar medarbetarnas 
ambassadörskap organisationen Visit Dalarna?” – visar det empiriska materialet att 
ambassadörskapet i grunden har positiva effekter hos Visit Dalarna. Undersökningen 
identifierar ett engagemang hos medarbetarna som manifesteras i såväl vad de säger 
som hur de säger det. Den icke verbala kommunikationen är ett starkt påverkans- och 
övertygandemedel (Gelang, 2008). En vilja att ge besökaren god service och dito 
upplevelse samt en generellt sett positiv inställning till sina arbeten och till sin 
arbetsgivare lägger en grund för ambassadörskapet. Vidare gör olika typer av kunskaper 
– om Dalarna, Visit Dalarna samt professionen – det möjligt att agera trovärdiga 
ambassadörer. I empirin framträder även en förmåga att anpassa sig efter kontexten och 
den intressent medarbetaren för tillfället möter. Det gör att de, även om de själva inte 
medvetet verbaliserar det, agerar ambassadörer för såväl Visit Dalarna som Dalarna. 
Det ter sig således som att varumärket fyller en funktion som identitetsbärare hos Visit 
Dalarna på det sätt Dahlqvist och Melin (2010) beskriver. Dock är det något oklart 
huruvida identiteten primärt cirklar kring varumärket Visit Dalarna eller varumärket 
Dalarna. Detta komplexa förhållande resulterar i ett ambassadörskap som ter sig starkast 
för platsvarumärket Dalarna, alternativt den egna lokalorten. Ändå framstår detta 
förhållandevis naturligt. Dels med tanke på att det är på lokalorten medarbetarna 
spenderar sin arbetsvardag. Dels med tanke på att det är de rent besöksmässiga frågorna 
– de som primärt rör platsen Dalarna – som är mest närvarande i samma vardag. Således 
skulle det kunna sägas vara positivt att medarbetarnas ambassadörskap är starkast 
gentemot den plats de faktiskt arbetar på och i den ambassadörsroll som i störst 
utsträckning hjälper dem i deras yrkesroller. I förlängningen bör ett sådant 
ambassadörskap även ge en fördelaktig effekt på Visit Dalarna, för att organisationen 
ska nå sina övergripande mål och visioner. Genom att ha rätt personal på rätt plats, där 
medarbetarna på ett agerar utifrån sina respektive specifika funktioner, blir de även 
effektiva ambassadörer. 
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Gällande den andra frågeställningen – ”Hur involverade och engagerade är 
medarbetarna i varumärket?” – speglar det empiriska materialet ett i grunden gott 
engagemang, en vilja att lära sig och utvecklas samt en positiv framtidsbild för Visit 
Dalarna som organisation. Dock ser de utmaningar och hinder efter fusionen. Bland 
annat ger medarbetarna uttryck för ett upplevt utanförskap, en känsla av att inte ha 
möjlighet att påverka samt att vara längst ut och längst ner i organisationen. Detta får 
även konsekvenser för hur involverade medarbetarna är i varumärket – om inte annat 
för hur involverade de upplever sig vara. Ingen av respondenterna tycker sig ha några 
direkta påverkansmöjligheter på varumärket. Engagemanget och lojaliteten verkar också 
fortfarande vara som störst gentemot den tidigare lokala organisationen, även om de i 
intervjuerna antyder att det finns en vilja att rikta om engagemanget gentemot nya Visit 
Dalarna. Dahlqvist och Melin (2010) beskriver varumärkets funktion som värdeskapare 
som att det i stor utsträckning handlar om att en ambassadör ska känna stolthet över sin 
organisation och ha tro på verksamheten. Dessa aspekter verkar finnas där, främst 
engagemanget även om graden av involvering framstår som en punkt för förbättring.  

Den tredje och sista frågeställningen berör Visit Dalarnas strategiska riktning: ”Hur 
förhåller sig ambassadörskapet till organisationens övergripande mål, vision och 
strategier?”. Här visar empirin att det finns ett jobb att göra, främst i att renodla och 
förankra mål och visioner hos medarbetarna. Dock verkar Visit Dalarnas värderingar – 
engagerat, nyfiket, omtänksamt – i stor utsträckning finnas hos personalen och i deras 
vardag, även om de själva inte förefaller medvetna om deras formella existens. Vidare 
kan tas i beaktande om organisationen – som chefen för Sälj & kommunikation antyder 
– behöver konkretisera strategierna för att göra dem mer applicerbara för medarbetarna, 
så att de ser och förstår sin egen roll i vägen framåt. Ett exempel är att fokusera på målet 
”Att vara Norra Europas mest attraktiva besöksmål” och visionen ”Att överträffa 
besökarnas förväntningar”. Att sedan via repetition och konsekvens arbeta in dessa 
budskap hos hela organisationen skulle kunna göra varumärkesarbetet till mer av det 
styrmedel Dahlqvist och Melin (2010) beskriver och där kraften av ett starkt varumärke 
kan utnyttjas till fullo. Sammantaget linjerar ambassadörskapet i grund och botten med 
Visit Dalarnas övergripande mål, vision och strategier. Däremot kan dessa som sagt, för 
såväl ökad effektivitet som större känsla av sammanhållning och gemenskap i 
organisationen, förtydligas och renodlas ytterligare. 

Sammantaget kan analysen bekräfta att ambassadörsrollen och ambassadörskapet för ett 
varumärke bygger på kunskap och engagemang (jmf Dahlqvist & Melin, 2010; Heide 
och Simonsson, 2011). Dessutom kan uppsatsen bidra med nya insikter som pekar på att 
dessa aspekter kan vidgas och nyanseras ytterligare. Exempelvis framträder indikatorer 
på att den ena aspekten kan kompensera en viss brist av den andra, som att engagemang 
till viss del kan väga upp för bristande kunskaper, samt att båda aspekter är mer 
komplexa och multidimensionella än vad de kan verka vid en första anblick. 

Likt påvisat handlar det inte enbart om kunskap om varumärket och organisationen i 
sig. Kunskapsaspekten kan betraktas som flerdimensionell och innefatta även 
platsrelaterade faktakunskaper och professionella, situationsbaserade yrkeskunskaper. I 
den bästa av världar blir kombinationen av de tre dimensionerna en till synes trovärdig 
och effektiv ambassadör som har goda möjligheter att påverka mottagarens uppfattning 
om varumärket. Med dessa insikter blir ambassadörsrollen samtidigt mer komplex, då 
det kräver mer av den enskilde medarbetaren, såväl som av organisationen och 
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arbetsgivaren i hur de arbetar med varumärket och medarbetarna som ambassadörer. 
Undersökningen bekräftar även vikten av en ambassadörs engagemang, där resultaten 
antyder att engagemang skulle kunna kompensera för eventuella ”kunskapsluckor”. 
Detta gör att medarbetarna framstår vara goda ambassadörer för organisationens 
varumärke, trots att de inte är fullt medvetna om dess mål, visioner och strategier eller 
är involverade i varumärkesarbetet på det sätt Dahlqvist och Melin (2010) menar att 
varumärkesambassadörer bör vara.  

Uppsatsens explorativa ansats avsåg undersöka huruvida medarbetares ambassadörskap 
är uteslutande positivt. Heide m.fl. (2018) talar exempelvis om ”reverse 
ambassadorship”, när medarbetare på olika sätt kommunicerar och uttrycker en negativ 
bild av sin organisation, vilket kan generera ”considerable reputational damage and 
undermine internal and external trust in the organization”. Likaså beskriver Dahlqvist 
och Melin (2010) potentiellt negativa konsekvenser av motstridiga medarbetare. Utifrån 
teorier kring relationsmarknadsföring lyfter även Kumar och Reinartz (2018) fram hur 
medarbetare har stor makt att påverka kundupplevelsen i endera positiv eller negativ 
riktning. I analysen av medarbetarnas ambassadörskap på Visit Dalarna syns inga 
tecken på ”reverse ambassadorship”. Samtliga intervjuade visar engagemang och 
beskriver såväl Dalarna som Visit Dalarna på ett positivt sätt. Samtliga intervjuade talar 
också gott om sina kollegor och om organisationen i helhet. Som det empiriska 
materialet visar finns organisatoriska utmaningar och svårigheter, men samtidigt är det 
inget som tyder på att dessa upplevelser förs vidare till besökarna och att de på så sätt 
skulle skada organisationens eller platsens varumärke. Dock kan utmaningarna – som 
den spridda geografin, fusionen och den nya organisationen, saknad kunskap, 
upplevelsen av bristande delaktighet – försvaga ambassadörskapet. Dessutom finns 
risken att organisationens varumärke uppfattas spretigt i omvärldens ögon. 
Medarbetarna verkar även vara relativt omedvetna om sitt ambassadörskap och de 
påverkansmöjligheter det medför. Detta går i linje med vad Simonssons (2017) studie 
visar: Att medarbetare förstår att de har ett kommunikativt ansvar, men att det behöver 
tydliggöras exakt vad ansvaret innebär och exakt vilka påverkansmöjligheter 
medarbetarna har. Likväl framstår medarbetarnas ambassadörskap hos Visit Dalarna 
vara till fördel för organisationens varumärke, även om det finns områden för 
förbättring och utveckling.  

Ytterligare en ambition med den explorativa ansatsen var att problematisera 
ambassadörsrollen. Här kan konstateras att resultaten visserligen går i linje med tidigare 
forskning vad gäller medarbetarnas behov av kunskap om och engagemang i 
varumärket (jfr Dahlqvist & Melin, 2010; Heide & Simonsson, 2011). Samtidigt är en 
av studiens avgörande insikter flerdimensionella kunskaps- och 
engagemangsaspekterna. Det ter sig således inte enbart handla om varumärkeskunskap, 
utan även om aspekter som inte uppenbart knyter an till organisationen och varumärket 
som sådant, men som ändå påverkar hur detta uppfattas – i detta fall kunskap om 
landskapet Dalarna eller om den egna professionen. Dessa insikter gör även att 
uppsatsens inledande fokus på varumärkesaspekter kom att förskjutas något under 
arbetets och analysens gång, till att i allt större utsträckning fokusera på medarbetarnas 
ambassadörskap och vad ambassadörsrollen de facto består av. Resultatet tyder som 
sagt på en mer komplex ambassadörsroll som, med tanke på att Visit Dalarna är ett 
destinationsbolag som arbetar med dubbla varumärken, även går att ytterligare diskutera 
ur ett sådant varumärkesperspektiv. 
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Forskning inom turism och destinationsutveckling visar hur kunskap om en plats, 
personalens engagemang och det personliga mötet är tre delar som är extra 
betydelsefulla för företag och organisationer inom turismnäringen. Besökarens möte 
med personer och personal på en destination är viktiga kontaktytor som formar gästens 
uppfattning av platsen (Hanefors & Mossberg, 2007; Mossberg, 2015). Likaså 
uppmärksammas vikten av att känna sina besökare, att veta vad dessa efterfrågar och att 
därefter kunna leverera just sådana upplevelser. På så sätt skapas kundvärde (Svensson, 
Bodén & Fuchs, 2012). På samma tema, fast ur ett organisationskommunikativt 
perspektiv, beskriver Heide m.fl. (2018) hur en stor del av en organisations framgång 
och möjlighet att uppfylla sina mål handlar om ”the organization’s ability to scan the 
environment and listen to stakeholders”. Det handlar om att lyssna på såväl interna som 
externa intressenter och skapa forum för ömsesidig kommunikation. Här beskrivs 
medarbetarna som en avgörande tillgång (Heide m.fl., 2018). Heide och Simonsson 
(2018) menar att det inte längre räcker att medarbetarna ”bara” gör sitt jobb – de måste 
också ”walk an extra mile” för att vara de varumärkesambassadörer som efterfrågas av 
dagens konsumenter – och av dagens arbetsgivare. Speciellt gäller detta 
serviceorganisationer, där medarbetarna måste vara engagerade (Heide & Simonsson, 
2018).  

Här går att dra paralleller till medarbetarna på Visit Dalarnas turistinformationer som 
dagligen möter besökare. De har i sina yrkesroller möjlighet att via personliga möten 
påverka och forma bilden av Visit Dalarna och Dalarna – att aktivt utöva 
ambassadörskap. Yrkesrollen som sådan kan även sägas göra medarbetarna till en källa 
för kunskap i och med en slags dubbel nyckelroll: utifrån och in samt inifrån och ut. 
Dels har de i sin arbetsvardag kontakt med de kunder Visit Dalarna behöver lära känna 
och få kunskap om. Dels har medarbetarna i dessa interaktioner möjlighet att förmedla 
en – helst av allt positiv och fördelaktig – bild av vad varumärkena Dalarna och Visit 
Dalarna är. De befinner sig dagligen ute ”i verkligheten” och möter en av 
organisationens primära intressenter – just den besökare Visit Dalarna i sin vision vill 
skapa oförglömliga upplevelser för. Det gör att medarbetarna framstår vara värdefulla 
resurser för att få insikter om vilka Dalarnas besökare är, vad de efterfrågar och hur de 
kommuniceras med på bästa sätt. Dock antyder studiens resultat att denna resurs ännu är 
relativt outnyttjad. Det går då även att reflektera över organisationens 
kommunikationsvägar och hur kunskap delas. Det handlar då inte enbart om hur 
ledningen kommunicerar till medarbetarna ”uppifrån och ner”, utan även om vilka 
möjligheter medarbetarna har att föra sina insikter och kunskaper vidare uppåt och inåt i 
organisationen. I dag beskriver forskning inom organisationskommunikation och 
Information Management just vikten av att hitta vägar för kunskapsdelning ”nedifrån 
och upp” – från medarbetare till ledning. Att på så sätt hitta sätt och rutiner för att 
effektivt ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenheter och insikter kan skapa 
mervärde och konkurrensfördelar hos organisationer (Hislop, 2013; Jacobsen & 
Thorsvik, 2014).  

Dahlqvist och Melin (2010), Heide m.fl. (2018) och Ottosson och Parment (2013) är 
bara några av dem som talar om kraften och effektiviteten i ett samstämmigt varumärke 
och framför allt i en samstämmig organisation, där alla känner att de har en viktig roll 
att spela och ett syfte att fylla. Det lägger grunden för ett engagemang som kan göra 
ambassadörskapet ännu starkare och på så sätt ta en organisation närmare sina mål. I 
fallet Visit Dalarna verkar det finnas en potential. I intervjuerna visar medarbetarna 
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engagerade och en vilja. Dock verkar det handla om att dels skapa forum och 
kommunikationsvägar för att ta till vara på deras kunskap och insikter. Dels om att 
aktivera dem ytterligare, för att rikta engagemanget ”rätt”, göra dem medvetna om sitt 
kommunikativa ansvar och de påverkansmöjligheter deras yrkesroll medför för 
varumärket. Ett möjligt sätt kan vara genom att explicit påtala att de är ambassadörer 
och att deras, enligt egen utsago, ”små” möten med besökarna har en desto större 
betydelse. 

Heide m.fl. (2018) beskriver hur det är i alla de mikroprocesser, i de möten och 
interaktioner med medarbetare, som uppfattningen om en organisations rykte och 
varumärke grundas. Brown och Hayes (2008) proklamerar traditionell marknadsföring 
som ”död” till förmån för personlig interaktion och den personliga rekommendationen i 
varumärkesarbete. På sätt och vis är det just denna typ av mikroprocesser och möten 
som sker på turistinformationerna. Medarbetare har dessutom möjlighet att bygga de 
relationer och skapa de interaktioner som ligger till grund för lyckad 
relationsmarknadsföring för varumärken (Grönroos, 1999; Kumar & Reinartz, 2018). 
Genom direkta möten med besökaren har medarbetarna på turistinformationerna 
möjlighet att skapa en positiv kundupplevelse som kan generera lojala och 
återkommande kunder. Självklart behövs mål, visioner och strategier – det behövs en 
tydlig strategisk ledning som pekar ut kompassriktningen. Där är litteraturen 
samstämmig (se exempelvis Dahlqvist & Melin, 2010; Heide, Johansson & Simonsson, 
2012; Jacobsen & Thorsvik, 2014; Syssner, 2012). Under intervjuerna visar såväl 
chefen för Sälj & kommunikation som medarbetarna en förståelse för ledningens 
ansvar.   

Det bör också framhållas att även om medarbetarna har betydelse och 
påverkansmöjligheter, är de en del av en större helhet. Ledningen har som påvisat ett 
övergripande ansvar för såväl strategiskt varumärkesarbete som för att förankra 
varumärket hos personalen. Samtliga Visit Dalarnas medarbetare har även sina unika 
möjligheter att agera ambassadörer och därmed påverka omvärldens bild av 
organisationen – i sina yrkesroller och i sina yrkessammanhang. Hos Visit Dalarna 
verkar det i mångt och mycket handla om att explicit påtala medarbetarnas 
ambassadörskap och möjligheter att påverka – för att personalen på 
turistinformationerna ska se och känna sig som ambassadörer. Det är då ledningens 
ansvar att peka ut färdriktningen och göra medarbetarna till medvetna ambassadörer 
som på ett aktivt sätt bidrar till att kommunicera en samstämmig bild av varumärket – 
den bild organisationen önskar.  

Studien har visat att det finns potential i engagerade och kunniga medarbetare – i aktiva 
ambassadörer. Studien visar också att aktiva ambassadörer inte skapar sig själva. Det 
behövs ledarskap, färdriktning och uppmuntran för att ta vara på de möjligheter 
ambassadörskapet erbjuder organisationer. Vi lever i en tid när ”allt kommunicerar”. Där 
medarbetarna placeras i ett nytt ljus och blir ansikten utåt för ”sina” varumärken. Det 
ställer inte enbart nya krav på organisationen. Det ställer också nya krav på medarbetaren 
som plötsligt – frivilligt eller inte – förväntas stå i ett kommunikativt strålkastarljus. 
Ambassadörskapet blir på så sätt en komplex och mångdimensionell fråga som i högsta 
grad berör såväl organisationen som den individuella medarbetaren. 
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Förslag på fortsatt forskning 
Studien av Visit Dalarna och medarbetarnas ambassadörskap är utförd på en enskild 
organisation och således baserat på ett begränsat empiriskt material. Dock kan de 
insikter uppsatsen genererar på temat ge vägledning när andra organisationer och andra 
studier närmar sig samma ämne. Som Kvale och Brinkmann (2014, s. 282) påpekar: 
”resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan 
situation” (min kursivering). Fallet Visit Dalarna kan på så sätt vara en sådan 
vägledning. Dels för enskilda organisationer i sitt arbete med medarbetare och 
ambassadörskap, dels för forskningsvärlden i framtida studier på de teman denna 
uppsats tangerar. För uppenbart är att fler studier behövs. Exempelvis vore det 
intressant att ytterligare studera det till synes komplexa förhållandet mellan 
platsvarumärket och destinationsorganisationens varumärke. Likaså kan 
observationsstudier vara av intresse för framtida studier. I detta arbete speglar det 
empiriska materialet medarbetarnas egna upplevelser av varumärkesarbete, sin 
yrkesvardag och de situationer i vilka de möter besökarna. En observationsstudie hade i 
större utsträckning kunnat säga något om hur dessa möten de facto ser ut och hur de 
utspelas.  

Ytterligare potentiell forskning vore receptionsstudier, där mottagarperspektivet 
anammas och klargör hur besökaren eller kunden uppfattar varumärket utifrån 
ambassadörers kommunikation. Här skulle det även vara intressant att närmare studera 
ambassadörskapet ur ett påverkansperspektiv: Vad är det som gör en ambassadör 
trovärdig och övertygande? Där vore djupare studier med fokus på påverkan, 
exempelvis med en retorisk ansats på ambassadörskapet, en potentiell 
forskningsriktning. Som konstaterat har denna uppsats även, i linje med Simonssons 
(2017) studie, visat att det finns oklarheter kring den betydelse, den makt och det ansvar 
medarbetarna har i kommunikativa situationer. Vidare forskning på detta område – 
exempelvis vilket ansvaret faktiskt är och hur det på bästa sätt förmedlas till och 
tydliggörs för den individuelle medarbetaren – utgör ytterligare forskningsmöjligheter. 

Även medarbetarnas behov och efterfrågan av kunskap kan vara en utgångspunkt för 
studier inom exempelvis ”Knowledge Management” eller ”Information Management”, 
det vill säga områden som studerar hur kunskap tas till vara och förmedlas inom en 
organisation. Här går även att knyta an till forskning om turism och 
platsmarknadsföring. Syssner (2012, s. 112) beskriver exempelvis att det finns behov av 
”en systematisk analys av de värden som ligger till grund för de många 
platsmarknadsförande insatser” som pågår runt om i Sverige. Detta tema har denna 
uppsats enbart tangerat, i och med den komplexa relationen mellan Dalarna som plats å 
ena sidan och Visit Dalarna som organisation å den andra. Vidare menar Syssner (2012) 
att det inte enbart behövs forskning ur ett marknadsföringsperspektiv, utan att det även 
vore välkommet med bredare samhällsvetenskapliga ansatser. Här har exempelvis denna 
uppsats tagit ett första steg mot att anamma ett organisatoriskt perspektiv och vidare 
forskning skulle exempelvis kunna utforska dessa aspekter ytterligare. 

Avslutningsvis bör även framhållas att studien är genomförd ur ett 
organisationskommunikativt perspektiv. Det är primärt ur organisationen Visit Dalarnas 
synvinkel som medarbetarnas ambassadörskap studeras, analyseras och diskuteras. 
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Syfte och frågeställningar fokuserar på om och hur organisationen kan ha nytta av 
kunniga och engagerade medarbetare som agerar goda ambassadörer för dess 
varumärkes räkning och för att den bättre ska uppfylla sina mål. Studiens resultat visar 
flera fördelar. Det är en tillgång att ha medarbetare som förmedlar och lever 
varumärket. Men. Här studerar den explorativa ansatsen enbart huruvida medarbetarnas 
ambassadörskap är positivt eller negativt för organisationen. En möjlighet är att helt 
vända på perspektivet och ställa frågan: Är ambassadörskapet positivt eller negativt för 
medarbetaren? Vad vinner – eller förlorar – individen? Hur påverkas medarbetaren av 
ambassadörskapet? Sådana frågeställningar kan utgöra högintressant framtida forskning. 
Dessutom finns behov av sådana ansatser, menar Heide och Simonsson (2018) när de 
diskuterar medarbetares engagemang i sina yrken och engagemangets potentiella 
baksidor. De talar om “overengagement” och “workoholics”, om hälsoproblem, 
svårigheter att skilja mellan arbetsliv och privatliv samt om arbetsgivare som utövar 
makt. De beskriver hur medarbetare förväntas leva sitt varumärke, men att det väntade 
engagemanget blir endera ett tvång och en börda eller en hälsorisk och stressfaktor. De 
skriver: ”employee engagement can have certain advantages in terms of career 
opportunities and the experience of having a meaningful and stimulating job, but it can 
also be seen as having a too high price and disadvantages” (Heide & Simonsson, 2018).  
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Sammanfattning 
Denna studie undersöker medarbetares ambassadörskap. Syftet är att studera på vilket 
sätt och i vilken utsträckning personalen hos destinationsbolaget Visit Dalarna agerar 
ambassadörer för organisationen och hur detta relaterar till varumärket. Vägledande 
frågeställningar rör vilken effekt medarbetarnas ambassadörskap har på organisationen, 
hur involverade och engagerade de är i varumärket samt hur ambassadörskapet förhåller 
sig till organisationens övergripande mål, vision och strategier. 

För att undersöka detta tillämpas ett teoretiskt ramverk där ett varumärke anses kunna 
fylla tre olika funktioner för en organisation: som styrmedel, värdeskapare samt 
identitetsbärare. Även teorier kring medarbetarskap, ambassadörskap och 
platsmarknadsföring anammas. Organisationen Visit Dalarna är relativt nybildad och 
har efter en fusion fått det övergripande ansvaret att utveckla Dalarna som besöksmål. 
Detta gör att medarbetarna även har ett nytt varumärke att förhålla sig till – och agera 
ambassadörer för. Det empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer med 
fem medarbetare på lika många av Visit Dalarnas turistinformationer samt en intervju 
med chefen för avdelningen Sälj & kommunikation. Med hjälp av en analytisk 
genomgång och närläsning studeras de transkriberade intervjuerna för att identifiera 
teman av relevans för arbetets syfte och frågeställningar. 

Resultatet identifierar fem stycken utmärkande teman: Medarbetarnas kunskap – Om 
Dalarna, Visit Dalarna och professionen; Vikten av ett fysiskt varumärke; Att arbeta 
med två varumärken – Organisationen och landskapet; Medarbetarnas engagemang – 
Icke verbalt och verbalt samt Medarbetarnas syn på delaktighet och möjligheten att 
påverka. Kunskapstemat är tydligt framträdande. Där menar litteraturen att det primärt 
handlar om en kunskap om organisationen och varumärket, vilket studien hos Visit 
Dalarna också bekräftar. Dessutom kan två ytterligare dimensioner adderas: Kunskap 
om Dalarna som plats samt Kunskap om professionen. I intervjuerna identifieras även 
vikten av de fysiska och visuella attribut som kan kopplas till ett varumärke. Resultaten 
visar vidare att det existerar en viss friktion mellan varumärket Visit Dalarna å ena sidan 
och platsvarumärket Dalarna å den andra. Även om detta inte förefaller inverka negativt 
på ambassadörskapet i förhållande till Visit Dalarnas mål, vision och strategier – kan ett 
tydliggörande skapa både effektivitet och trygghet i organisationen. Ytterligare ett 
bärande tema berör medarbetarnas engagemang. Engagemanget manifesteras både 
verbalt och icke verbalt under intervjuerna. Samtidigt framträder en paradox i det 
faktum att engagemanget samexisterar med en känsla av bristande delaktighet och små 
möjligheter att påverka organisationen. Till viss del kan detta härledas till den nyligen 
genomförda fusionen samt organisationens geografiska spridning.  

Sammantaget visar studien att medarbetarna på Visit Dalarna är kunniga och 
engagerade ambassadörer för varumärket. Resultaten tyder även på en komplexitet i 
anslutning till kunskapen och engagemanget, där bådadera innefattar flera dimensioner. 
Just denna mångfacettering skapar förutsättningar för trovärdig kommunikation och 
relationsbyggande som kan stärka både varumärket Dalarna och varumärket Visit 
Dalarna. Studien visar även att mer distinkta kommunikationsvägar inom 
organisationen samt ett tydligare ledarskap kring mål och visioner kan skapa 
förutsättningar för ett mer effektivt ambassadörskap.  



 

42 
 

Studien bekräftar således de teorier och den forskning som pekar på medarbetarnas 
betydelse för organisationers varumärken. De är de facto en resurs, inte enbart för det 
arbete de dagligen utför, utan även som viktiga kommunikatörer och ambassadörer. De 
har möjlighet att påverka, forma och stärka organisationers varumärken – vilket i 
förlängningen även bidrar till att organisationerna har möjlighet att nå sina mål och 
visioner.  
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Bilagor 

Intervjufrågor: Medarbetare 
Varumärket som värdeskapare 

1. När du ska berätta vad du jobbar med – Vad brukar du säga då? 
2. Vad brukar andra säga när de hör att du jobbar för Visit Dalarna?  

a. Hur känns det att de säger så? Vad brukar du säga? 
3. Vilken bild tror du att andra människor har av Visit Dalarna? 
4. Tycker du att det är viktigt att människor känner till Visit Dalarna och vad ni gör? 

a. Varför / varför inte? 
5. Upplever du att du har möjlighet att påverka vad Visit Dalarna står för? 

Varumärket som styrmedel 

6. Upplever du att du vet vad varumärket Visit Dalarna är och står för? 
a. Om ja: Hur har du fått den kunskapen?  
b. Om nej: Vilken kunskap skulle du vilja ha? Hur skulle du velat få den? 

7. Har du någon gång pratat om Visit Dalarnas varumärke och dess värderingar? 
a. Med vem / vilka? I vilket sammanhang?  

8. Upplever du att du haft/har möjlighet att påverka vad varumärket Visit Dalarna står för? 
a. Om ja: På vilket sätt? I vilka forum? 
b. Om nej: Hur kommer det sig?  

9. Vad tycker du formar och påverkar bilden av varumärket Visit Dalarna? 
10. Vem tycker du är ansvarig för varumärket Visit Dalarna? 

Varumärket som identitetsbärare 

11. Vad associerar du med Visit Dalarna? Vilka ord skulle du använda för att beskriva Visit 
Dalarna? 

a. Hur tror du det kommer sig att du har just de associationerna? Varifrån kommer 
de? 

12. Känner du dig så hemma med Visit Dalarnas arbete att du skulle kunna presentera deras 
värdeord? (Visit Dalarnas kärnvärden: engagerat, nyfiket, omtänksamt). 

13. Visit Dalarnas värderingar är ”engagerat, nyfiket, omtänksamt” – Känner du igen dem? 
a. Vad tänker du när du hör dem? 
b. På vilket sätt tycker du att de förekommer i din arbetsvardag?  

14. Känner du dig som en ambassadör för Visit Dalarna?   
a. Varför/varför inte?  
b. Om ja: Känner du dig bekväm i den rollen? 
c. Har du något exempel på en situation eller händelse där du känt dig som en 

ambassadör, eller där du tror att du har påverkat någon annans bild av Visit 
Dalarna?  

d. Tycker du att rollen som ambassadör skiljer sig åt i din yrkesroll och privat? 
15. Hur ser du på relationen mellan Visit Dalarna och Dalarna? 

 

Finns det ytterligare något du skulle vilja tillägga som du tror är av betydelse för min 
undersökning?  



 

 
 

Intervjufrågor: Chef 
Idé och strategi 

1. Vad skulle du säga kännetecknar ett starkt varumärke? 
2. Vad ska varumärket Visit Dalarna förmedla?  

a. Vilka värderingar och kärnvärden har ni? (omtänksamt, engagerat, nyfiket) 
b. Hur tog ni fram dessa värden? När? Vilka var med i processen? 

3. Vilka funktioner tycker du att varumärket har för Visit Dalarna? 
4. Vem eller vilka tycker du har ansvar för varumärket Visit Dalarna? 

Varumärkesarbete 

5. Hur arbetar ni i ledningen med varumärket? I förhållande till strategi, vision, mål? 
6. Hur arbetar ni för att förmedla ert varumärke externt? 
7. Hur arbetar Visit Dalarna med att förmedla sina mål, värderingar och varumärke internt 

till medarbetarna på turistinformationerna? 
a. Vem/vilka arbetar med att förmedla dessa aspekter internt? 
b. Vilka interna kommunikationskanaler använder ni? 
c. Har ni fått någon feedback/respons från medarbetarna kring frågor som rör 

varumärket? Vad säger/tycker de? 

Medarbetarna och Visit Dalarna 

8. Hur vill du/ledningen att varumärket Visit Dalarna ska uppfattas? 
a. Hur tror du att det uppfattas i dag? 

9. Är medarbetarna på turistinformationerna på något sätt involverade i arbetet med 
varumärket? 

a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Om nej, hur kommer det sig? 
c. Finns det yrkesgrupper/-roller som är mer eller mindre involverade? 

10. Visit Dalarnas tre kärnvärden – engagerat, nyfiket, omtänksamt – hur syns de i 
verksamheten i dag? På vilket sätt arbetar ni med dem? 

11. Hur skulle du beskriva en varumärkesambassadör? 
a. Hur upplever du att medarbetarna på turistinformationerna förhåller sig till ett 

sådant ambassadörskap i dag? 
b. Ser du någon skillnad mellan olika yrkesroller i förhållande till ambassadörskapet? 

12. I den bästa av världar – hur skulle personalen på turistinformationerna arbeta för att 
förmedla varumärket Visit Dalarna? 

a. Har du någon tanke om hur ni ska komma dit? 
b. Vad behövs/saknas något? 

Visit Dalarna och Dalarna som varumärke 

13. Hur upplever du att fusionen av de tidigare lokala destinationsbolagen till ett gemensamt 
Visit Dalarna har gått? 

a. Hur upplever du att personalen på turistinformationerna förhåller sig till fusionen? 
b. Ser du eller tror du att fusionen på något sätt påverkar varumärkesarbetet för Visit 

Dalarna? 
14. Visit Dalarna är en geografiskt stor organisation – hur förhåller sig ledningen till det?  

a. Är det något ni arbetar med? Hur?  
15. Hur ser du på relationen mellan Dalarna och Visit Dalarna ur ett varumärkesperspektiv? 
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