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Abstract 

It is increasingly important for cities to attract visitors, potential new residents and 

businesses. Jönköping is one of the cities working with place marketing, a strategy 

that intends to mediate a positive image of the city, in order to accomplish just 

that. 

People often have a need to preserve the memory of a trip into something 

tangible. Anyone visiting Jönköping encounters a souvenir choice, much like the 

one in many other cities. Linked to the idea of positive place marketing, our work 

aims to investigate how we as product developers can create a product that en-

hances the image of Jönköping based on the thought that all residents are consig-

nors. Accordingly, we develop three different products from the residents' own 

image of the city.  

Our research questions are: 

Based on the photographs, what image of Jönköping do the ambassadors mediate of their own 

city? 

As designers, what in Jönköping's history versus the image of Jönköping today, can we seize in 

order to give products for visitors a sense of authenticity? 

As designers, how can we use knowledge of place branding in the development of souvenirs? 

We performed interviews within three different aspects: history, souvenirs and 

place branding, all focused on the city of Jönköping. The interviews and a work-

shop formed the basis for the further design process. 

This work has resulted in three products: the matchbox Det nya Jönköping i en 

historisk förpackning, highlights an important part in the city's history and becomes a 

conversation piece. Lek dig genom Jönköping want to show visitors what the city 

offers, and distinguish it from others, from the on-site. Detaljerna gör staden is an 

everyday object and function can get residents to begin to discover the details of 

their own city. 

Through the use of knowledge and theories of place branding and souvenirs, we 

would argue that we have found a way to actually catch the residents' image of the 

city in a number of products. We also believe that it would be able to apply this 

type of project in other locations to create more authentic and at the same time 

innovative souvenirs.
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Sammanfattning 

Det blir allt viktigare för städer att locka till sig besökare, potentiella nya invånare 

och näringsliv.  Jönköping är en av de städer som arbetar med platsmarknads-

föring, en strategi som handlar om att förmedla en positiv bild av staden, i syfte att 

åstadkomma just detta.  

Människor har ofta ett behov av att bevara minnet av en resa i något materiellt. 

Den som besöker Jönköping möts av ett souvenirutbud likt det i många andra 

städer. Kopplat till idén om positiv platsmarknadsföring syftar vårt arbete till att 

undersöka hur vi som produktutvecklare kan skapa en produkt som stärker bilden 

av Jönköping utifrån tanken om att alla stadens invånare är avsändare. I detta tar 

vi fram tre förslag på produkter utifrån Jönköpingsbornas egen bild av staden.  

Våra frågeställningar är:  

Utifrån fotografierna, vilken bild av Jönköping förmedlar ambassadörerna av sin egen stad?  

Vad kan vi som designers ta till vara på i Jönköpings historia kontra bilden av dagens 

Jönköping för att ge produkter avsedda för besökare autenticitet?  

På vilket sätt kan vi som designers använda kunskaper inom place branding vid utveckling av 

souvenirer? 

Vi har genomfört samtalsintervjuer utifrån tre olika aspekter: historia, souvenirer 

och platsmarknadsföring, alla med fokus på staden Jönköping. Intervjuerna och en 

workshop låg till grund för den fortsatta designprocessen. 

Arbetet har resulterat i tre produkter: tändsticksasken Det nya Jönköping i en historisk 

förpackning, lyfter fram en viktig del i stadens historia och blir en conversation 

piece. Spelet Lek dig genom Jönköping vill visa besökaren vad staden erbjuder och 

särskiljer den från andra, under tiden den används på plats. Underläggen som 

namngetts Detaljerna gör staden har en tydlig vardagsfunktion och kan få invånarna 

att börja upptäcka detaljer i sin egen stad.  

Genom att använda oss av kunskaper och teorier inom place branding och souve-

nirer vill vi hävda att vi har hittat en väg för att faktiskt fånga Jönköpingsbornas 

bild av staden i ett antal produkter. Vi tror också att man skulle kunna applicera 

denna typ av projekt på andra platser för att skapa mer autentiska och samtidigt 

nyskapande souvenirer. 

 

Nyckelord 

place branding     platsmarknadsföring     souvenir     produktutveckling   
Jönköping       ambassadör        Instagram 
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1 Inledning 

I detta första kapitel vill vi ge dig som läsare en introduktion till det problemområde som 

uppsatsen behandlar. Du kommer också få ta del av de frågeställningar vi arbetet med, samt 

uppsatsens avgränsningar och disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

264 miljarder kronor. Det är en hisnande summa. Så mycket omsatte den svenska 

turistnäringen under 2011 (Tillväxtverket, 2012). Branschen har under de senaste 

tio åren ökat i omfattning och målet är att omsättningen år 2020 ska landa på 

dryga 500 miljarder kronor. De här summorna utgör inte bara en viktig del i 

Sveriges ekonomi – turistnäringen som helhet skapar fler och fler arbetstillfällen 

för varje år, vilket i sin tur bidrar till den ökade tillväxt som en ständigt växande 

befolkning är beroende av.  

Målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som 

turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till en 

hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet. (Regeringens 

politik för turism, Regeringen, 2012). 

Likt många andra städer vill också Jönköping ta del av de intäkter som turismen 

innebär. Staden har under de senaste åren arbetat med att ta fram och utveckla ett 

rikare utbud av aktiviteter och lyfta fram sevärdheter i syfte att attrahera fler 

människor att göra ett besök i Jönköping.  

Turism är dock inte enbart en fråga om siffror. Resandet, både inom och utanför 

det egna landets gränser, handlar om att uppleva och samla på sig erfarenheter 

mer än något annat (O´Dell & Billing, 2005). När vi som turister väljer att 

konsumera en plats framför en annan gör vi det av en anledning, för att där finns 

något unikt eller på annat sätt intressant för oss att se, känna, smaka och uppleva. 

Under de senaste 30 åren har konkurrensen mellan platser blivit allt hårdare och 

man försöker i allt större utsträckning sälja platser som man säljer produkter (Ek 

& Hultman, 2007; Ward, 1998). I detta ryms också platsmarknadsföring, genom 

vilken man vill förmedla en positiv bild av platsen i syfte att locka till sig inte bara 

besökare, utan också potentiella nya invånare samt näringsliv (Ward, 1998). Det är 

dock ingen enkel uppgift att förvalta och förmedla en plats varumärke eftersom 

platsen till sin natur är komplex och mångfacetterad. Det finns inte en bild av 

staden, utan ett flertal olika bilder av densamma (Ek & Hultman, 2007). 

Varumärket är resultatet av ett samspel mellan en mängd olika aspekter – aktörer, 

människor, värden, kultur och historia för att nämna några (Zenker & Beckmann, 

2013).  
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Precis som vi värdesätter upplevelsen av en plats, värdesätter vi också minnet av 

den. När man är ute och reser är det inte ovanligt att vilja ta med sig något hem 

från de olika platserna. Vi fotograferar vackra hus i Barcelona att visa för familjen, 

vi samlar stenar från stranden i Brighton att lägga till samlingen och vi besöker 

marknader i jakten på de för platsen unika sakerna att ge bort till vännerna. Vi har 

många gånger ett behov av att bevara minnet av en resa i något materiellt (Wilkins, 

2010) – stort som smått samlar vi på oss saker från våra resor. Börjar man tala om 

souvenirer associerar dock många människor dessa till något negativt: de är 

opersonliga, massproducerade skräpprodukter som kostar mer än de smakar 

(Andersson & Berthelius, 2009). Det finns en slags kollektiv avsmak mot souven-

iren som fenomen och inte många vill erkänna att de faktiskt köper souvenirer när 

de är ute och reser. Men när man börjar skrapa lite på ytan så kommer de ändå 

fram, de där sakerna som man införskaffat i New York, i Egypten eller i 

Amsterdam, saker som på något sätt ändå har ett stort värde för oss. Många av oss 

har exempelvis köpt kläder starkt förknippade med platsen man besöker, som man 

gladeligen strosar runt i så länge man är där. I samma sekund man kommer hem 

förundras man över hur man tänkte: ”det här kan jag ju inte ha på mig?” Samtidigt 

blir det svårt att göra sig av med dessa plagg eftersom de hjälper oss bevara ett 

minne – de blir till souvenirer (Andersson & Berthelius, 2009).  

Den som besöker turistbyrån i Jönköping möts av ett utbud som kan hittas i 

många souvenirbutiker runt om i landet. Här finns vikingamuggar, dalahästar och 

älgar, vykort med klassiska motiv som Göta Kanal och en och annan solnedgång. 

Här finns också nyckelringar och T-shirts som det står Jönköping på och en del 

mer lokala hantverksmässiga produkter, men utbudet av minnesvärda artefakter 

som berättar något om Jönköping är mycket begränsat. Ett begränsat utbud 

innebär för oss som designers en möjlighet, men hur gör man en souvenir? Hur 

fångar man en stad i en produkt? Som designer och produktutvecklare innebär det 

en stor utmaning att hitta en form för en produkt som erbjuder besökare ett litet 

minne från Jönköping. 

Souveniren är intressant att studera som företeelse, samtidigt som det finns en 

affärsmässig möjlighet för oss i att skapa ett produktkoncept som fångar 

Jönköping som stad. Kopplat till idén om positiv platsmarknadsföring kan 

souveniren skapa en slags brygga mellan avsändare (staden och dess invånare) och 

mottagare (besökare, potentiella invånare och näringsliv). Kan man med en 

kommersiell produkt fånga upp det som invånare vill förmedla och som besökare 

vill ta med sig hem som ett minne av Jönköping så skapas förhoppningsvis ett 

band mellan de båda.  
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Destination Jönköping drivs gemensamt av Jönköpings kommun och näringsliv 

(Destination Jönköping, 2013). Deras uppdrag går ut på att stärka bilden av 

Jönköping i syfte att öka stadens tillväxt och de fungerar som uppdragsgivare för 

detta arbete. Destination Jönköping har sedan 2004 drivit ett ambassadörsnätverk, 

Ambassaden, en samlingsplats för Jönköpings ambassadörer på webben 

(Jönköpingsambassaden, 2013). Ambassadörsnätverket startades för att man ville 

sprida kunskap om Jönköping både i offentliga och privata sammanhang. Som 

ambassadör får man inbjudningar till events, förhandsvisningar av olika projekt 

och man kan också vara med och påverka hur Jönköping marknadsförs.  

En av de kanaler som Destination Jönköping låter sina ambassadörer styra över är 

ett konto med användarnamnet @jkpg på det sociala mediet Instagram. Instagram 

bygger på att man delar med sig av fotografier från sin vardag och som 

ambassadör får man då möjlighet att visa upp den bild man själv har av 

Jönköping. Varje vecka får en ny ambassadör agera administratör för kontot, 

vilket skapar en bredd och en mångfald bland bilderna.   

För att fånga inifrånperspektivet behöver vi ta reda på hur Jönköpingsborna själva 

ser på sin stad. Genom att använda oss av de fotografier som publicerats för 

@jkpg har vi en bra utgångspunkt i vårt arbete.  

 

Bilden av Jönköping 

I mars 2010 genomförde analysföretaget Kairos Future en undersökning på 

uppdrag av Regionförbundet Jönköpings län inom ramen för projektet Värdskap i 

Jönköpings län. Syftet med studien var att undersöka Jönköpings läns attraktivitet 

utifrån de tre områdena leva, verka och besöka. Studien – Bilden av Jönköpings län 

– genomfördes utifrån två perspektiv: inifrånperspektivet (personer bosatta i länet) 

och utifrånperspektivet (personer bosatta utanför länet), varpå jämförelser mellan 

de båda grupperna gjordes. Det man fann var att personer bosatta i länet 

förknippade regionen med natur, närheten till Vättern och företagarandan. Bilden 

utifrån präglades av en stark association till religion, men också ishockeylaget 

HV71 och tändstickor (Pernemalm, Andersson & Lindgren, Kairos Future, 2010). 

Vidare beskrivs hur många tillfrågade inte upplever att Jönköpings län har en 

tydlig profil. 
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1.2 Problemdiskussion 

Svårigheten i att ta fram en produkt som fångar bilden av en stad är mångbottnad. 

Inte bara måste vi ställa oss frågan vems bild av staden vi vill välja att förmedla, vi 

bör också skapa ett koncept som på ett eller annat sätt följer den redan utstakade 

varumärkesstrategin för Jönköping. Som tidigare nämnt upplever många att 

Jönköpings län inte har en tydlig profil, och kanske måste det vara så. Platser – 

städer, län och regioner, till och med länder – har inte en enda tydlig profil. På 

varje plats lever och verkar en mängd olika människor med olika bakgrund, olika 

erfarenheter, olika viljor och olika drömmar. Om man tittar på platsen som en 

social konstruktion, något som skapas i mötet och interaktionen mellan 

människor, kan man inte längre hävda att platsen är statisk och oföränderlig (Ek & 

Hultman, 2007).  

En plats är inte si eller så, den blir si eller så (rentav blir si och 

så). (Ek & Hultman, 2007, s 15). 

Vi kan aldrig göra anspråk på att fånga bilden av staden som helhet, inte heller kan 

den bli helt allmängiltig. Vårt arbete syftar till att försöka förstå invånarnas bild av 

staden Jönköping för att kunna förmedla en så rättvis bild av den som möjligt 

samt att i detta undersöka hur vi som produktutvecklare kan bidra till att bygga 

varumärket Jönköping. 

Uppdragsgivare för den praktiska delen av arbetet är Destination Jönköping, vars 

krav på produkten ska uppfyllas. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vi som designers kan bidra till att 

bygga platsvarumärket Jönköping utifrån tanken om att alla stadens invånare är 

avsändare.  

De frågeställningar uppsatsen behandlar är:  

Utifrån fotografierna, vilken bild av Jönköping förmedlar ambassa-

dörerna av sin egen stad?  

Vad kan vi som designers ta till vara på i Jönköpings historia kontra 

bilden av dagens Jönköping för att ge produkter avsedda för be-

sökare autenticitet?  

På vilket sätt kan vi som designers använda kunskaper inom place 

branding vid utveckling av souvenirer? 
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1.4 Avgränsningar 

I vårt arbete vill vi bidra till att bygga varumärket Jönköping genom att använda 

oss av våra förvärvade kunskaper inom design och produktutveckling. Vi kommer 

arbeta utifrån idén om att det är viktigt att invånarna känner igen sig i de värden 

och budskap som förmedlas i produkten, eftersom de i detta också är avsändare 

Arbetet ska resultera i tre produktkoncept och vi kommer i detta arbete inte ta 

fram några prototyper utan endast konceptuella lösningar. Vi kommer inte heller 

att lägga vikt vid produkternas prisnivå.  

Destination Jönköping har uttryckt en förhoppning om att koncepten kan 

förvekligas och komma i produktion för att sedan säljas i exempelvis turistbyråns 

shop, men detta är inget vi räknar hinna med inom ramen för examensarbetet. 

Koncepten kommer att presenteras för marknadschefen på Destination 

Jönköping, dock inte inom tidsramen för projektet. 

 

1.5 Disposition 

Du har nu fått läsa om det problemområde och de frågeställningar som uppsatsen 

behandlar. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och den teoretiska 

referensramen utifrån vilken arbetet utgår. Kapitel 3 innehåller metodval och i 

kapitel 4 redogör vi för genomförandet av arbetet. I kapitel 5 presenteras resultatet 

tillsammans med tillhörande analys och kapitel 6 innehåller våra diskussioner och 

slutsatser. I kapitel 7 finns förteckningen över de källor vi använt och detta följs av 

sökord och bilagor i kapitel 8 respektive kapitel 9. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer du få ta del av forskning som berör uppsatsens problemområde. Kapitlet 

inleds med en introduktion till begreppet place branding, följt av en diskussion om kommers-

ialiseringen av platser. Den andra delen behandlar souveniren som fenomen – vad den betyder för 

oss och hur den kan fungera som en materiell påminnelse om händelser i våra liv. 

 

 

2.1 Place branding – att särskilja sig från andra 

Ett varumärke (brand) definieras enligt Nationalencyklopedin som ett känne-

tecken som används för att  

särskilja de varor eller tjänster som en organisation eller ett företag tillhandahåller 

från andras varor eller tjänster. /…/ Märket blir härigenom bärare av 

produktens image och goodwill. (varumärke, Nationalencyklopedin, 2012). 

I begreppet place branding (platsmarknadsföring på svenska) ryms samma 

innebörd. Att med olika medel och via olika kanaler bygga upp och lyfta fram den 

image man tror bäst gynnar den specifika platsen i fråga om att särskilja sig från 

andra platser. Syftet med detta är att säkra eller öka tillväxten för att kunna till-

godose de olika intressenternas behov och krav (Kotler, Haider & Rein, 1993).  

I den engelskspråkiga litteraturen finns en mängd olika begrepp som rör 

marknadsföringen av en plats: city branding, place marketing, place branding, 

destination branding och destination marketing för att nämna några. Skillnaden 

mellan dem handlar om flera saker, ofta om ur vilket perspektiv de studerats. 

Traditionellt har olika former av platsmarknadsföring studerats som en del av den 

ekonomiska utvecklingen i städer, regioner och länder som sedan sätts i ett globalt 

marknadsperspektiv (Kotler et al., 1993). Detta bygger till stor del på att man vill 

uppnå ekonomisk tillväxt genom differentiering från andra platser (Buhalis, 2000). 

Dessa insatser görs främst för att främja industrin, öka exporten samt locka 

externa investerare. Inom den ekonomiska ramen ryms också strävan att sälja 

platsen till turisten och att i och med detta få turistnäringen att växa. Turism är, 

tack vare sina många beröringspunkter genom exempelvis restauranger, hotell och 

transport, en stor inkomstkälla för platser och ofta en stor arbetsgivare åt invån-

arna (Tillväxtverket, 2012).  
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Platsmarknadsföring handlar om att man utnyttjar de olika marknadsförings-

verktygen för att förmedla det unika med den specifika destinationen (Buhalis, 

2000) och genom detta blir platsen kommersialiserad (Ek & Hultman, 2007). 

Buhalis argumenterar för en ökad koordinering mellan olika delar av turist-

näringen på en plats för att få största möjliga nytta av marknadsföringen. Han 

pekar på att turisten kopplar samman varje enskild aktivitet, upplevelse och 

erfarenhet till den totala reseupplevelsen och att det är denna som är viktigast för 

destinationen i termer av ekonomiska vinningar. Platsmarknadsföring har också 

studerats ur ett historiskt perspektiv, där man undersökt hur olika strategier, 

riktade insatser men också folkliga initiativ format bilder av platser och städer i 

hela världen. Ward (1998) gör en historisk genomgång av kampanjer som genom-

förts från 1850-talet fram till idag, med exempel från USA och Storbritannien. 

Ämnet har också fått uppmärksamhet inom områden som urbanisering och 

stadsplanering (Kavaratzis & Ashworth, 2005) samt reklam och kultur (Hannam, 

2004) för att nämna några, men allt som oftast ses marknadsföringen för vad den 

är: en komplex praktik som kräver en tvärvetenskaplig ansats (Ek & Hultman, 

2007). 

I denna uppsats används begreppen place branding och platsmarknadsföring som 

synonyma och övriga engelska begrepp berörs inte vidare. 

2.1.1 Vad är en plats? 

En plats definieras av bland andra Buhalis (2000) som en geografiskt avgränsad yta 

som uppfattas som en unik enhet och som har en politisk struktur. Inom detta 

ryms exempelvis stadsplanering, offentliga verksamheter och marknadsföring av 

platsen. En destination kan också beskrivas som en blandning av alla de produkter 

(restauranger, hotell, evenemang et cetera) som erbjuds besökaren, vilka kan 

uppfattas på olika sätt: den subjektiva upplevelsen beror på vad målet med resan 

är, den egna kulturella bakgrunden och andra tidigare erfarenheter. På samma sätt 

som platsen kan upplevas på olika sätt, kan också bilden av platsen se olika ut 

(Kotler et al., 1993).  

Bilden av en plats är enligt Kotler et al. (1993) summan av allt som finns i och 

omkring den, en blandning av ett stort antal associationer och små bitar av infor-

mation vi har samlat in om platsen. Han menar också att det alltid finns en stereo-

typ bild som ska samsas med den egna, personliga bilden av platsen.  

Där stereotypen simplifierar, relaterar istället den personliga bilden till platsen i 

fråga. Buhalis (2000) exemplifierar sitt resonemang: vissa resenärer anser 

kryssningen vara destinationen, medan andra som reser med samma fartyg upp-

lever stoppen vid de olika hamnarna vara destinationer.  
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Ek och Hultman (2007) vill istället definiera platsen som något mycket mer komp-

lext. De menar att platsen som geografiskt avgränsad kan ses ”på sin höjd (som) 

en utgångspunkt” (Ek & Hultman, 2007, s 14) och att platsen är något som skapas 

i samma ögonblick som vi människor interagerar med varandra. På detta sätt kan 

platsen förklaras som en social konstruktion,  

något vars mening och användbarhet ständigt skapas i sociala relationer och 

nätverk, det vill säga i möten och flöden mellan människor och objekt. (Ek & 

Hultman, 2007, s 14). 

I detta är platsen inte bara en plats, utan också ett sammanhang. Ek och Hultman 

(2007) fortsätter sitt resonemang i ljuset av platsens kommersialisering, vilket 

handlar om hur både vi människor och den fysiska platsen påverkas och förändras 

när vi gör platsen till något som får ekonomisk betydelse för oss. När platser 

marknadsförs handlar det i slutänden om ekonomi. Platser genomgår i allt större 

utsträckning samma kommersialisering som vilken produkt som helst – produk-

tion, marknadsföring och konsumtion. Ska platsen konsumeras, måste där finnas 

något att sälja. Finns där något att sälja, finns också konkurrenter. Ek och 

Hultman (2007) menar att det inte är något märkligt att detta sker, det intressanta 

ligger i hur det sker och hur detta påverkar vår bild av en plats. 

2.1.2 Att sälja en plats 

Att praktisera platsmarknadsföring är komplext och en stad kan kommuniceras 

genom ett flertal kanaler. Ett av de starkaste medlen för att berätta en historia och 

förstärka innebörden av ett budskap är reklam och de bilder man använder sig av i 

denna (Ward, 1998; Campelo, Aitken & Gnoth, 2011). Reklam i form av bilder 

beskrivs som ett effektivt verktyg i syfte att övertala mottagaren (konsumenten): 

som mottagare blir man informerad, medveten och motiverad att konsumera 

eftersom reklamen sätter våra behov i ett sammanhang och erbjuder oss en 

lösning. I fråga om platsmarknadsföring är det viktigt att den kommunicerade 

bilden av platsen är äkta och tilltalar båda parter av denna kommunikation: 

invånare på platsen å ena sidan och konsumenter å den andra. Här i ligger komp-

lexiteten, att skapa en sammanhängande bild av staden som upplevs som verklig 

och ärlig för båda parter (Campelo et al., 2011). Invånarna påverkar platsens 

varumärke genom dagliga aktiviteter och kulturyttringar och deltar ständigt i 

arbetet med att forma och vårda detsamma. På samma gång har invånarna makten 

att påverka varumärket negativt om de känner sig exkluderade eller av annan 

anledning inte vill ställa sig bakom det (Ward, 1998).  
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Marknadsföring som riktas explicit mot turister är ett av de viktigaste verktygen 

för en destination, stad eller plats i syfte att öka antalet besökare och platsens 

intäkter. Under de senaste åren har det börjat ske en förskjutning i marknads-

föringen, från att i princip bara handla om att förmedla bilden av en plats till att 

försöka sälja en upplevelse av platsen som dessutom relaterar till turistens livsstil 

(Hannam, 2004). I denna upplevelse ryms konsumtionen av fysiska ting och 

produkter, inte enbart traditionella souvenirer utan också objekt som relaterar till 

besökarens vardag och som kan sättas i ett vardagligt sammanhang.  

2.1.3 Min stad är inte din stad 

Under de senaste åren har en många gånger förbisedd aspekt av place branding 

börjat ta plats i olika forskningsprojekt, nämligen den att bilden av staden ser 

annorlunda ut beroende på vem man frågar (Zenker & Beckmann, 2013; Braun, 

Kavaratzis & Zenker, 2013). Place branding delas traditionellt in efter tre huvud-

sakliga målgrupper som man försöker nå med olika typer av marknadsförings-

strategier: besökare, invånare samt näringsliv (Kotler et al., 1993; Buhalis, 2000). 

När städer och platser i allt större utsträckning marknadsförs som vilket varu-

märke som helst uppstår ett demokratiskt problem – den styrda marknadsföringen 

av staden stämmer sällan helt överens med invånarnas bild av staden (Zenker & 

Beckmann, 2013). Olika målgrupper tar till sig olika delar av ett budskap, tolkar 

dem och värderar dem olika. Att då skapa en marknadsföring som ska passa alla 

anses inte vara optimalt. Inom de tre huvudsakliga målgrupperna (besökare, 

invånare samt näringsliv) finns stora skillnader.  

I sin studie undersöker Zenker & Beckmann (2013) likheter och skillnader inom 

och mellan de externa (besökare, potentiella invånare och näringsliv) och interna 

(invånare och befintligt näringsliv) grupperna i form av rangordningslistor i en 

fallstudie om Hamburg: de tillfrågade ombads lista de tjugo saker som de starkast 

förknippar med staden, varpå man kunde identifiera de punkter som man oftast 

respektive mest sällan associerade till. I fallet Hamburg visade det sig att bilden 

överensstämde väl mellan marknadsföringsinsatserna och de externa gruppernas 

bild av staden och i viss mån också de interna, men för de allra flesta invånare i 

staden kolliderade uppfattningarna ordentligt. Detta ledde till en låg andel 

människor som faktiskt identifierade sig med den externa bilden som marknads-

fördes utåt av staden, som i sin tur ledde till en motaktion under parollen ”Not in 

our name”. Detta är ett tydligt tecken på att man måste arbeta med staden som ett 

mer inkluderande och brett varumärke, samt verka för ökat deltagande bland 

invånarna (Zenker & Beckmann, 2013).  



Teoretisk bakgrund 

14 

Lyckad place branding bygger på att lyfta fram de redan befintliga positiva 

bilderna av en stad, inte att använda attribut som inte har någon förankring bland 

invånarna (Zenker & Beckmann, 2013). De pekar också på det faktum att varje 

invånare i en stad ju faktiskt är en ambassadör för stadens varumärke. Att då inte 

låta dem delta i processen kan bidra till en oärlig, splittrad och, i det långa loppet, 

mindre framgångsrik platsmarknadsföring. Invånare som involveras och som 

tillåts delta i formandet av varumärket av staden leder till ökat engagemang och 

gemensamt ansvarstagande för utvecklingen av detsamma (Braun et al., 2013). 

Vikten av invånarnas godkännande 

Ett företag som vill förnya sin verksamhet och sitt varumärke i syfte att locka nya 

kundgrupper kan med ganska få och relativt enkla grepp arbeta fram en ny 

identitet, eller helt enkelt utöka sitt sortiment av varor eller tjänster för att 

exempelvis nå en ny målgrupp (Mueller & Schade, 2012). För en stad, region eller 

för den delen ett land, är det inte lika enkelt. När det handlar om platser är så 

många saker redan bestämda och i princip omöjliga att förändra: namnet byts inte 

ut hursomhelst, läget går inte att göra något åt och historien kan vi inte ändra på. 

Dessa saker är sådana som varje plats har med sig för all framtid och ibland finns 

där saker vi inte längre vill att vår stad ska förknippas med. Att försöka ”tvätta” 

stadens varumärke med reklam och marknadsföringsstrategier som inte är 

förankrade hos invånarna är sällan framgångsrika (Ward, 1998). Detta är en av de 

viktigaste aspekterna i fråga om platsmarknadsföring överlag, men kanske av extra 

stor betydelse när en stad ska förnya sitt varumärke: att inte ha invånarnas tillåtelse 

är nästan en garanti för att de aktivt ska ta avstånd från alla former av insatser.  

Misslyckandet i Malmö 

Som så många före detta industristäder har Malmö under en tid haft svårigheter 

med att förnya sitt varumärke. Under 2005 såg man en chans att bli benämnt som 

en evenemangsstad, utöver epiteten kunskapsstad och arkitekturstad (Ek, 2007). 

Malmö skulle stå värd för en av seglingstävlingen America’s Cups etapper, och 

man behövde inför evenemanget bygga ut hamnen för en ansenlig summa. 

En lång period av stridigheter mellan organisationer, politiker och skattebetalare 

följde och den på förhand bestämda summan om 40 miljoner överskreds med 

minst det dubbla. Malmös invånare fick se pengar från programmet Välfärd för 

alla försvinna i snabb takt. Dessa pengar var avsatta till att minska de sociala och 

ekonomiska klyftorna i staden, men gick istället till att finansiera ett evenemang 

som drevs av företaget Louis Vuitton. Men inte bara fick skattebetalarna stå för 

notan i projektet, de fick också ställa upp med gratis arbetskraft. Ett antal 

ungdomar från förorten Rosengård blev hotade med indraget försörjningsstöd om 

de inte ställde upp.  
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Ek (2007) drar slutsatsen att politiker inte längre ser sig själva som förvaltare av 

det ansvar de fått av stadens invånare. De ser sig själva som ansvariga för att sälja 

platsen: kommersialiseringen av staden får, i detta fall, stora etiska, socioeko-

nomiska och sociala konsekvenser. 

Bra jobbat Bremen 

I Bremen genomfördes under 2007/2008 en undersökning bland invånarna i 

staden i syfte att skapa en ny grafisk identitet och logotyp (Mueller & Schade, 

2012). Man ansåg att den gamla logotypen var dåligt uppdaterad och inte längre 

direkt förknippad med det nya, moderna Bremen. För att hitta en passande 

symbol tillfrågades dryga 6000 av stadens invånare vad de själva förknippade med 

staden. Där identifierades 30 olika symboler, varpå nästa del av undersökningen 

tog vid. Nu fick ungefär 1500 personer möjlighet att värdera dessa symboler och 

slutligen fanns där en som ansågs starkare och mer talande än de andra.  

Tillsammans med invånarna hade man lyckats hitta det som redan var väl 

förankrat och det färdiga resultatet togs emot mycket positivt. Detta visar, enligt 

Mueller och Schade (2012), att den gemensamma identiteten, det gemensamma 

varumärket, inte kan komma från endast ett håll. Att bjuda in och att engagera alla 

intressenter bidrar till en mer lyckad marknadsföring. 

2.1.4 De tre målgrupperna 

Invånaren – en viktig del av varumärket 

Invånarens olika roller kan definieras enligt tre kategorier (Braun et al., 2013): 

invånaren som en integrerad del av ett platsvarumärke, invånaren som ambassa-

dörer för varumärket samt invånaren som medborgare. Enligt den första kategorin 

utgår man likt Ek och Hultman (2007) från att en plats inte är något utan dess 

invånare. Platsen skapas genom möten mellan människor och genom denna 

sociala interaktion levandegörs miljön: platsens image och värden byggs inifrån 

och ut.  

Den andra rollen invånaren har är den som ambassadör för stadens varumärke. 

Enligt Kavaratzis och Ashworths (2005) modell över kommunikation i plats-

marknadsföring bidrar invånare till att sprida information om staden genom att 

berätta om den för andra (på engelska word-of-mouth).  
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Utöver Kavaratzis och Ashworth (2005) pekar också Kotler et al. (1993) på att 

den här typen av informationsspridning är den som generellt uppfattas som mest 

autentisk och trovärdig, eftersom den inte har ett kommersiellt syfte jämfört med 

exempelvis riktade reklamkampanjer. Informationen är idag inte begränsad i tid 

och rum, den kan snabbt nå en stor mängd människor via olika typer av sociala 

medier. Här finns också en möjlighet för alla som vill berätta om sina upplevelser 

av staden och som besökare tenderar man att lägga större vikt vid de ”äkta” 

berättelserna framför de glossiga annonserna. 

Den tredje kategorin är invånaren som medborgare. Som medborgare har man 

möjlighet att påverka politiska beslut, men detta bygger ju på att man ges 

möjlighet att delta i exempelvis allmänna val. Författarna menar att plats-

marknadsföring inte borde vara undantaget den demokratiska processen utan 

istället implementerat i politiken, men resonerar också kring svårigheterna med 

detta (Braun et al., 2013). Ek (2007) betonar också att man när man marknadsför 

staden ”gör anspråk på att tala för, representera, hela staden”, trots att repre-

sentationen faktiskt är partisk. Den starke, som har mer resurser, segrar över den 

svage (Ek, 2007, s 96). Braun et al. (2013) menar att det handlar om en svår 

balansgång mellan fokus i marknadsföringen och ett stort folkligt förankrat stöd. 

Ek, å sin sida, menar att politiska och ekonomiska aktörer, ofta i samarbete med 

varandra, skapar ett övertag mot andra sociala grupper och på så sätt för fram en 

idealbild av staden som inte nödvändigtvis är den mest sanna (Ek, 2007, s 97). 

Det är viktigt att invånarna i en stad prioriteras för att bygga ett starkt plats-

varumärke, istället för att fokus hela tiden ska ligga utåt: på potentiella nya 

invånare, på turister och på företag. Det finns en risk för att invånare inte alls 

känner igen sig i det som marknadsförs, vilket i sin tur leder till minskat engage-

mang för den egna staden. Detta kan i sin tur resultera i att ambassadörskapet blir 

kontraproduktivt och att staden istället får svårare att locka till sig de nya 

människor de faktiskt är ekonomiskt beroende av för en ökad ekonomisk tillväxt 

(Ward, 1998). Dock är det en utmanande uppgift att få så många människor som 

möjligt engagerade: invånare är organiserade i grupperingar och många gånger 

finns det skillnader i kulturell bakgrund och värderingar, likväl som olika 

människor har olika krav på staden de lever i. Enligt Braun et al. (2013) är det 

ändå nödvändigt att stärka kommunikationen mellan invånare och politiker för att 

börja bygga det gemensamma platsvarumärket. Invånarna är inte passiva mot-

tagare av marknadsföringen utan aktiva medborgare som förser samhället med 

varor, tjänster och intäkter. 
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Besökaren – mottagaren av budskapet 

Som besökare av en plats har du antagligen en redan bestämd uppfattning om 

den. Bilden av en stad är summan av allt som finns i den. Vår egen uppfattning 

om platsen är enligt Kotler et al. (1993) en blandning av ett stort antal asso-

ciationer och små bitar av information som vi dels har tagit del av via hörsägen 

och dels själva har upplevt.  

Kotler et al. (1993) gör skillnad på den stereotypa bilden av en plats och den egna, 

personliga bilden av densamma: där stereotypen simplifierar, relaterar istället den 

personliga bilden till platsen i fråga – den ser alltså annorlunda ut beroende på 

vem du frågar. 

Samtidigt som det är viktigt att identifiera och få tillgång till det unika med en plats 

är det också viktigt att presentera detta unika utåt på rätt sätt (Campelo et al., 

2011). Konsumenter av turism och turistprodukter är en av målgrupperna i plats-

marknadsföringen och som besökare söker du ofta en annan typ av upplevelse än 

den som besöker platsen i affärer (Merrilees, Miller & Herington, 2012).  

Samtidigt som bilden av en plats inte är eller kan vara entydig finns det alltid en 

risk för att budskapet kommuniceras på ett sätt som gör att förväntningar inte kan 

uppnås eller att stereotyper skapas eller befästs. Campelo et al. (2011) argu-

menterar för att man bör ta större etisk hänsyn i marknadsföringen av platser och 

destinationer för turister för att undvika just schablonbilder och stereotyper av 

människorna som lever i den specifika staden eller regionen. Också Zenker (2011) 

menar att man för att verkligen kunna ”fånga en stad” måste ta hänsyn till en rad 

olika faktorer och använda flera ingångar i sitt arbete. Han menar också att man 

inte endast genom kvantitativa data kan få hela bilden, utan endast delar av den. 

Att verkligen förstå en plats och dess faktiska varumärke kräver en djupare 

undersökning. 

Enligt Buhalis (2000) ligger nyckeln till en lyckad platsmarknadsföring i att man 

använder sig av nya och för den specifika destinationen unika marknads-

föringsverktyg, att man inte försöker använda sig av andra framgångsrika städers 

recept. Detta stöds av bland andra Ward (1998) som också menar att en 

industristad inte kan använda sig av samma typ av kommunikation som 

exempelvis en hamnstad. Likt Mueller och Schade (2012) menar Campelo et al. 

(2011) att det finns en gemensam grund för varje kultur, varje grupp av 

människor, varje plats – oavsett hur vi försöker konstruera vår värld har vi en 

gemensam historia och ett arv som vi inte bör förringa.  
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Näringslivet – ett tredje perspektiv 

Det finns skillnader mellan hur invånare och etablerade företag upplever staden. 

Så visar sig till exempel resultaten från en studie genomförd på Guldkusten i 

Australien (Merrilees et al., 2012) där två fokusgrupper (invånare och näringsliv) 

jämförs med varandra utifrån deras uppfattning om staden utifrån två centrala 

aspekter: hur bra staden är att leva i samt hur bra företagsklimatet är.   

I fråga om hur man upplever levnadsstandarden (natur, kultur, infrastruktur 

etcetera) skiljer sig inte resultaten nämnvärt, men när det gäller företagsklimatet 

syns en stor skillnad. Författarna lyfter fram att vi inte ser på staden med endast 

ett par ögon: beroende på vilket filter vi applicerar, ser vi på staden på olika sätt.  

Om vi söker efter en plats att slå oss ned på för att bilda familj ser vi på den med 

andra ögon än om vi söker efter en möjlighet att etablera en kommersiell 

verksamhet. För den målgrupp som Zenker och Beckmann (2013) benämner som 

näringslivet spelar helt andra värden roll. En kommersiell verksamhet måste ha ett 

kundunderlag, kunna anskaffa arbetskraft, få sina behov vad gäller transport 

tillgodosedda för att nämna några delar. Alltså söker man just dessa delar och 

betydelsen av exempelvis en vacker innerstadskärna är mindre viktig.   
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2.2 Souveniren – billigt skräp eller meningsfull ikon? 

Ordet souvenir kommer från det franska språket och betyder ungefär att minnas. 

Den engelska, och numera också den svenska, betydelsen är en sak genom vilken 

man minns något (Swanson & Timothy, 2012). Detta något kan vara en stad, ett 

land eller plats, men lika gärna en händelse eller ett evenemang. 

2.2.1 Varför köper vi souvenirer? 

De flesta av oss har någon gång köpt med oss souvenirer när vi varit ute och rest. 

Det är för många en viktig del av upplevelsen och blir ofta ett slags kvitto på de 

minnen vi tar med oss hem (Wilkins, 2010). Souveniren är också många gånger 

den självklara gåvan till nära och kära som inte varit med på resan man gjort. En 

souvenir måste dock inte vara ett ting man byter mot kontanter, det kan lika gärna 

vara ett upphittat objekt som fångar upplevelsen av en viss plats. I detta objekt 

finns då en historia, en berättelse, vilket för många är minst lika viktigt som en 

faktisk souvenir (Frohlich & Murphy, 2000). Souveniren kan också vara en 

stämpel i passet, ett kvitto från ett besök på en utställning eller ett café – händelser 

som genom souveniren etsar sig fast i vårt minne (Swanson & Timothy, 2012). 

Denna lilla souvenir kan få oss att minnas så mycket mer än bara den enskilda 

platsen eller händelsen – ofta kan man utifrån denna återberätta en stor del av den 

aktuella dagen. Vissa forskare definierar souveniren som allt man köper när man 

är i rollen som turist, om det så är förbrukningsartiklar som schampo eller en ny 

handväska när den gamla gått sönder. Dessa kan, om de tas med hem, också bli till 

det fysiska objekt till vilket vi knyter ett specifikt minne av en plats.  

Souvenirer kan också vara de massproducerade produkter som finns till 

försäljning i både turistshopar och på flygplatser, produkter som bokstavligen är 

ett kvitto på att man varit ute och rest. Det upplevda värdet i dessa ska inte för-

minskas, men flera forskare pekar på skillnader mellan dessa och autentiska 

souvenirer. Här måste man diskutera begreppet autenticitet och också problem-

atisera kring vem som har rätten till det autentiska och äkta (Littrell, Anderson & 

Brown, 1993). Vad är det som gör en souvenir autentisk? Vissa definierar det som 

hantverk med stark lokal och historisk anknytning, men som med vilket 

varumärke som helst är det också här avhängigt vem som tillfrågas.  

Det finns också en diskussion kring hur traditioner i ett land eller en region blir 

exploaterade i syfte att säljas som autentiska souvenirer till turister (Walsh, 2011). I 

artikeln Suriya Coffins: traditions become market opportunities beskriver Walsh 

(2011) hur en traditionell thailändsk begravningsceremoni och dess attribut 

förvandlats till en kommersiell affärsidé, och detta belyser hur det äkta kan 

urholkas och urvattnas. 
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Med detta sagt så anses fortfarande vissa souvenirer vara ”bättre” än andra. En 

massproducerad souvenir kan fungera som ett bevis för genomförd resa lika väl 

som en tillverkad av traktens hantverkare. Dock har det uppmätts skillnader 

mellan olika typer av souvenirer när det handlar om att koppla tinget till ett minne 

(Wilkins, 2010), då autenticitet spelar en mycket större roll. 

2.2.2 Souveniren ur ett historiskt perspektiv 

Souveniren har varit föremål för forskning inom en rad olika områden, allt från 

konsumtion av destinationer, köpbeteenden och handel till mer diffusa begrepp 

som estetik, mening och autenticitet. I sin studie över hur de olika områdena 

korsar varandras vägar, genomför Swanson och Timothy (2012) en analys över de 

mest tongivande forskningsresultaten från åttiotalet fram till idag.  

Historiskt sett har souveniren varit viktig för människan under en lång tid, och 

man tror att vi redan under antiken tog med oss minnessaker hem från resor och 

extraordinära upplevelser. Houlihan, Shackley, Teague och Tythacott (refererade i 

Swanson & Timothy, 2012) hävdar dock att souveniren som vi känner den idag 

har sitt ursprung i hur kristna pilgrimer tog med sig reliker hem från olika heliga 

platser i bland annat Rom och Palestina. Enligt Evans och Cohen (refererade i 

Swanson & Timothy, 2012) var det pilgrimernas vana att plocka med sig stenar 

och delar av trasiga kyrkor och statyer som gav upphov till att man i dessa 

områden började tillverka och sälja små minnessaker från platsen, allt för att 

undvika ytterligare plundring. Från att ha varit ett sätt att bevara det gamla har 

souveniren idag blivit en ren handelsvara. 

2.2.3 Vad betyder souveniren för oss? 

Det har gjorts ett antal både större och mindre studier om vilken typ av souvenirer 

vi köper samt vilka funktioner vi som köpare uppskattar i dessa. Wilkins (2010) tar 

ett annat grepp i sin undersökning där han istället fokuserar på det som gör att vi 

finner olika souvenirer mer eller mindre meningsfulla, samt i vilket syfte vi köper 

dem. Studien visar bland annat på en stor spridning mellan olika typer av 

souvenirer (från fotografier och vykort, klädesplagg och nyckelringar med platsens 

namn till regionala hantverksprodukter och lokala specialiteter)  
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Studien visar också på en viss skillnad mellan kvinnors och mäns köpbeteende, där 

kvinnor överlag köper fler souvenirer än män, men också i större utsträckning 

köper souvenirer som tydligt representerar den besökta platsen samt regionala och 

lokala specialiteter (matvaror, vin, kläder). Män väljer i något högre grad än 

kvinnor att köpa varor som finns till ett rabatterat pris (parfym, kameror etc.) men 

också lokala specialiteter. Dock är det mest intressanta med studien de resultat 

som visar av vilken anledning besökare köper souvenirer samt hur detta ger 

effekter på köpbeslutet. Wilkins (2010) gör skillnad på souveniren enligt kate-

gorierna: souveniren som gåva, souveniren som minne och souveniren som bevis.  

Souveniren som gåva 

Som gåva fungerar souveniren som en påminnelse för dem som inte varit med på 

resan att de ändå funnits med i tankarna hos den som köpt souveniren. Vissa av 

de tillfrågade pekar också på att man under sina resor gärna köper souvenirer som 

gåva för att hitta unika små produkter till nära och kära (Wilkins, 2010). 

Som turist lämnar man vardagen bakom sig för att träda in i en ny värld, en värld i 

vilken man upptäcker, utforskar och upplever saker utöver det vanliga. Man gör 

ofta stor skillnad på hur saker och ting borde vara under en resa jämfört med de 

krav man ställer i det dagliga livet. Man förflyttar sig inte bara fysiskt, utan också 

mentalt. Souveniren blir då länken mellan det ordinära och det extraordinära 

(Swanson & Timothy, 2012). 

Souveniren som minne 

Att köpa souvenirer för egen räkning beskrivs vara viktigt för att det underlättar 

att minnas själva resan. Det fysiska tinget blir en slags förlängning av minnet, 

något som går att ta på. Det verkar också vara viktigt att ha saker runtomkring sig 

som påminner om olika resor och att det förstärker upplevelsen av att ha levt ett 

rikt liv. Betydelsen av souveniren blir här de associationer man får till de platser 

man besökt (Wilkins, 2010). Många upplever också att man återupplever resan, 

händelsen eller kanske platsens atmosfär när man tittar på den eller tar i den 

(Swanson & Timothy, 2012). Souveniren blir en artefakt med stor symbolisk 

mening för den enskilde.  

Souveniren som bevis 

Det Wilkins (2010) definierar som souveniren som bevis handlar mer om vad vi 

visar upp för andra, alltså mindre om vad souveniren faktiskt betyder för oss. 

Beviset är dock tudelat: man kan bevisa att man besökt en plats, men man får 

också en chans att berätta om sin resa när någon frågar om en specifik souvenir. 

Souveniren blir en conversation piece, något att fästa sin berättelse vid när den 

återberättas för någon annan.  
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Av dessa tre kategorier framkommer i studien att souveniren som bevis är det 

starkaste incitamentet för ett köp, följt av souveniren som gåva och sist souve-

niren som minne. Studien visar också att många (20 procent) av de tillfrågade 

sällan eller aldrig köper produkter som kepsar eller T-shirts med platsens namn 

eller liknande tryckt, vilket kan relateras till att de allra flesta (50 procent) ofta eller 

alltid köper produkter med någon grad av autenticitet i sig, till exempel lokalt 

hantverk eller lokala matvaror. Den enskilt mest populära kategorin produkter är 

fotografier, vykort och affischer vilka avbildar resmålet. Detta, menar Wilkins 

(2010), visar tydligt att människor helst vill köpa produkter och souvenirer som på 

något sätt tydligt representerar platsen. Vidare visar studien att turisten vill ha 

meningsfulla minnessaker hellre än massproducerade och identitetslösa föremål.  

2.2.4 Vad konsumerar turisten? 

Produkter (i sin vidare bemärkelse) som härstammar från olika typer av kreativa 

industrier (arkitektur, konst, museum, teater och musik, designbutiker m.fl.) är 

sådant som turister konsumerar under sina resor (Mossberg, 2007). I sin analys 

visar Mossberg på kopplingar mellan turistindustrin och de kreativa industrierna 

och hur de redan idag arbetar tillsammans för att stärka besökarens positiva 

upplevelse. Som exempel beskriver hon hur man i temaparken Astrid Lindgrens 

värld tar hjälp av skådespelare för att berätta historier ur sagornas värld och i 

anslutning till området erbjuds besökarna att äta lunch på olika temarestauranger. 

Den kreativa tjänsten (skådespelet) bidrar till att öka värdet av besöket i parken 

(turistmålet).  

Enligt Mossberg (2007) har flera forskare ansett sig hitta bevis för att individens 

upplevelse av ett turistmål påverkas direkt av den fysiska omgivningen, det sociala 

sammanhanget samt av andra turisters närvaro. Detta sätts också i relation till det 

faktum att man som turist skiljer på det vardagliga och det extraordinära under 

själva turistupplevelsen, vilket i sin tur påverkar de tre nämnda faktorerna. Vår 

upplevelse är också kopplad till våra förväntningar och sammantaget ger detta en 

ganska klar bild av hur viktigt det är att upplevelsen av platsen faktiskt motsvarar 

marknadsföringen av densamma (Mossberg, 2007; Campelo et al., 2011; Kotler et 

al., 1993). 

Det äkta och autentiska 

Det finns en motsättning mellan hur souveniren behandlas och uppfattas av dels 

den akademiska forskarvärlden, dels allmänheten.  

Swanson och Timothy (2012) beskriver hur souveniren ofta lyfts fram som något 

positivt när den anses fungera som ett minne för köparen, men negativt när det 

handlar om souveniren som en kommersiell handelsvara.  
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En annan motsägelsefull aspekt lyfts fram, nämligen den att det i många studier 

visats att turisten eftersöker någon slags autenticitet i souveniren samtidigt som de 

massproducerade, kommersiella produkterna bevisligen säljer väldigt bra de också. 

Där finns forskning som menar att autenticiteten inte sitter i själva souveniren, 

utan i den personliga relationen till den och vad den symboliserar (Horner, 

refererad i Swanson & Timothy, 2012).  

Love och Kohn (2001) tar ett annat grepp på souveniren som fenomen. Med 

stycken ur olika personers berättelser och utsagor om de egna souvenirerna ges 

läsaren en bild av hur många olika saker den kan betyda för oss. Souveniren 

beskrivs bland annat som något som nästan kan tillskrivas en slags själ – en 

produkt från en annan tid, en annan plats, som i sin nuvarande miljö kan ge oss 

kraft och styrka i våra vardagliga bestyr. Ett litet ting som påminner oss om vem vi 

var en gång i tiden och som kanske kan få andra att se på oss på ett annorlunda 

sätt. Vi använder dessa, som många andra ting, som ett sätt att definiera oss själva, 

som ett sätt att kommunicera vår egen person.  

Enligt en tidigare formulerad hypotes av filosofen och sociologen Baudrillard 

(refererad i Love & Kohn, 2001) beskriver författarna hur de ämnar utforska 

souvenirens betydelse som ett för människan aktivt objekt. Baudrillard utmanade 

den akademiska världen när han frågade sig om det inte kunde förhålla sig så, att 

tingen inte är passiva objekt utan att det istället är människan som är passiv, 

medan tingen formar oss? I detta ryms också antagandet att vi ägs av våra tillhör-

igheter lika mycket som vi äger dem.  

I sin studie använder sig Love och Kohn (2001) av en metod som utgår från att 

informanten fritt får berätta kring sin favoritsouvenir, under vilka omständigheter 

den införskaffades och hur den används idag och vilken betydelse den har för 

personen i fråga idag. Med detta vill man söka efter det personliga förhållandet 

mellan individ och objekt samt söka nyanser och såväl likheter som olikheter i 

dessa. De olika souvenirerna som lyfts fram av respondenterna är av mycket vari-

erande art: en kaffemugg i form av en döskalle, ett flätat förkläde från Zimbabwe, 

en japansk önskedocka, hajtänder från St. Croix, ett mjukisdjur i form av en 

kinesisk apa, för att nämna några. Författarna frågar sig vad det är som gör att 

dessa, många gånger ordinära ting, blir så viktiga för dem som äger dem? Varför är 

just den souveniren så viktig för just den personen? Vad är det som gör att något 

kan vara så betydelsefullt för någon men samtidigt helt meningslöst för en annan? 

Love och Kohn (2001) resonerar så, att det handlar om att betydelsen finns både i 

tinget och i den som äger det, i relationen som uppstår mellan mig och min 

souvenir. 
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Autenticitet är också ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt (Littrell, 

Anderson & Brown, 1993). I sin studie beskriver Littrell et al. (1993) de åtta 

kategorier de funnit utefter vilka turister definierar begreppet samt vilka aspekter 

som verkar vara viktigare än andra för att souveniren ska uppfattas som autentisk. 

Det viktigaste är originaliteten, att souveniren erbjuder något unikt, vare sig det är 

souveniren i sig som är annorlunda jämfört med andra eller om den tillverkad på 

ett unikt sätt. Också hantverket i souveniren anses viktigt, samt att den bär på en 

kulturell och/eller historisk berättelse och har en stark anknytning till platsen. Är 

man som turist på besök i Indien, vill man också ta med sig saker hem som är 

specifika för regionen och inte exempelvis producerade någon annanstans. Får 

man personligen träffa hantverkaren som tillverkat souveniren höjs känslan av 

autenticitet ytterligare. Också själva köpupplevelsen visar sig ha betydelse, då den 

omgivande miljön påverkar upplevelsen. (Littrell et al., 1993). 

Souvenirens betydelse är också avhängig den kontext i vilken den införskaffades 

(Love & Kohn, 2001). Utan sammanhang är den ett dött och själlöst ting, men 

som del av en personlig upplevelse av en händelse, en plats eller en resa skapas en 

mening i dess existens.  

Samtidigt visar det sig, att det respondenterna berättar om hur de använder och 

ser på sina souvenirer är långt mycket mer ytligt än vad författarna väntat sig. 

Svaren handlar oftast om att souveniren påminner om specifika platser eller händ-

elser eller att den symboliserar en viss tid i personens liv. Love och Kohn (2001) 

menar att dessa ganska uppenbara svar, som visar på en brist av affektionsvärde, 

är ett resultat av den kapitalistiska världens ideal och värderingar. Trots detta 

hävdar de att det ändå finns ett för dessa människor ännu djupare värde i 

souveniren, även om de inte riktigt får stöd för detta av svaren i studien. 
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2.3 Sammanfattning – teoretisk referensram  

Det är inte alltid invånarna eller det lokala näringslivet står bakom den bild som 

marknadsförs av en plats. När så är fallet kan missnöje uppstå, särskilt om det 

handlar om kostsamma projekt som finansieras med skattemedel som i fallet 

Malmö (Ek & Hultman, 2007). Vikten av att både involvera invånarna samt att få 

deras godkännande i samband med marknadsföringen av platsen är stor. På 

samma sätt är det också viktigt att souvenirerna som finns till försäljning också har 

en inneboende äkthet och autenticitet samt en förankring i platsen. Som Mueller 

och Schade (2012) sammanfattar fallet Bremen: platsens gemensamma identitet 

och varumärke kan inte komma från endast ett håll. 

Utifrån den forskning som presenterats inom områdena place branding och 

souvenirens betydelse görs avstamp i ovan nämnda delar – produkterna som tas 

fram bör spegla den bild av Jönköping som invånarna förmedlar samt erbjuda 

besökaren någon eller några av funktionerna bevis, minne och gåva. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder som författarna har använt i detta arbete.  

 

 

3.1 Val av metod 

I denna uppsats vill författarna undersöka hur man som formgivare och designer 

kan ta reda på och fånga invånarnas egen bild av staden för att ge produkter 

autenticitet.  

Ett värde är något som enligt en definition är subjektivt, men som tidigare be-

skrivits så finns också ett gemensamt kulturarv i vilket värderingar ofta finns 

lagrade. Utifrån detta har en kvalitativ undersökning genomförts med samtals-

intervjuer utifrån tre olika aspekter: historia, souvenirer och place branding, alla 

med fokus på staden Jönköping.  

Den andra metoden som använts är designprocessen. I denna ryms en workshop 

som genomförts med ett urval av Jönköpingsinvånare. 

 

3.2 Intervju 

Insamlandet av information har skett genom tre samtalsintervjuer med 

informanter från berörda områden. Detta för att få en djupare förståelse för hur 

de olika områdena historia, souvenirer och place branding tillsammans kan skapa 

ett underlag för produktutveckling.  

Intervjuerna genomfördes på respektive informants val av plats, detta för att de 

skulle känna sig bekväma under själva intervjun (Jacobsen, 2002, s 164). 

Kontexten, alltså sammahanhet, är viktigt eftersom det påverkar infomantens svar. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas, och anteckningar fördes under 

intervjun för att eventuella följdfrågor och nya infallsvinklar inte skulle gå för-

lorade. Tre intervjuguider användes – en för respektive informant – som knöt an 

till tidigare forskning kring respektive problemområde (Jacobsen, 2002). 

Informanter 

En intervju kan genomföras på flera olika sätt. Vanligt är att man genom att 

använda sig av en intervjuguide strukturerar upp intervjun, vilket gör analysarbetet 

mindre komplicerat (Jacobsen, 2002, s 163).  

De personer författarna valt att intervjua är Helena Nordström, marknadschef på 

Destination Jönköping, Caroline Sjöberg, turistinformatör och inköpsansvarig på 

Jönköpings turistbyrå samt Joakim Öberg, universitetsadjunkt i historia vid 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 
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Intervju med marknadschef Nordström: intervjuguide med tema, fast ordnings-

följd och i huvudsak öppna svar (bifogas i bilaga 1). 

Intervju med turistinformatör Sjöberg: intervjuguide med tema, fast ordningsföljd 

och i huvudsak öppna svar (bifogas i bilaga 2). 

Intervju med universitetsadjunkt Öberg: samtal utan intervjuguide och utan fast 

ordningsföljd. Intervjuguiden ersattes av en lista med ämnen som ansågs relevanta. 

Denna intervju hölls mer öppen då författarna inte är insatta i ämnet samt för att 

låta Öbergs egna reflektioner och associationer inom Jönköpings historia ta plats 

(bifogas i bilaga 3). 

Motivering av urval 

Informanterna har valts ut utifrån de områden undersökningen behandlar. De 

personer som anses ha störst relevans för denna undersökning är de som arbetar 

och verkar inom de tre berörda områdena, varför intervjuer genomförts med 

dessa (Jacobsen, 2002, sid. 199).  

I syfte att undersöka hur man i Jönköping arbetar för att marknadsföra staden 

genomfördes en intervju med Helena Nordström. Nordström är marknadschef 

för Destination Jönköping och den som styr arbetet och också sitter på mest 

information.  

För att ta reda på information gällande försäljning av souvenirer i Jönköping 

genomfördes en intervju med Caroline Sjöberg. Kontakten med Sjöberg inleddes 

med ett besök på turistbyrån i Jönköping där den söktes som hade störst insyn i 

butikens souvenirutbud.  

I syfte att ta reda på information om Jönköpings historia genomfördes en intervju 

med Joakim Öberg. Efter en sökning på internet efter personer kunniga inom 

området samt verksamma i Jönköping fick författarna kontakt med Hans Albin 

Larsson, professor i historia vid Högskolan för lärande och kommunikation. 

Larsson hänvisade till Joakim Öberg som är specialiserad på just Jönköpings 

historia. 
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Analys och bearbetning av intervjuer 

Varje intervju spelades in med informantens tillåtelse. Varje intervju transkrib-

erades för senare analys och bearbetning av information.(Jacobsen, 2002, s 220). 

Intervjusvaren är inte avsedda att jämföras med varandra, utan är menade att 

skapa ett underlag för designprocessen.  
 

3.3 Designprocess 

Forskning inom designområdet definieras enligt Cross (refererad i Raudberget, 

2012, se figur 1 nedan) efter tre kategorier som visas i modellen nedan i figur 1: 

forskning om design, forskning för design och forskning genom design. Utifrån dessa 

behandlas olika områden, och vikt kan läggas vid exempelvis funktionella krav, 

estetik eller etiska aspekter.  

No. Classification Description 

1. Research into design, 
By various kinds of observation, e.g., 

protocols. 

2. Research for design, 

To create tools (especially computer-

resident), design methods, forms of 

modeling. 

3. 
Research through 

design, 

Abstraction from self-observation and 

other observations during designing, 

hypothesizing and testing. 

Figur 1 – Fritt efter Cross (refererad i Raudberget, 2012, s 32). 

 

En designprocess kan se ut på många olika sätt och innehålla en mängd olika typer 

av verktyg och metoder. Den som är lämplig för en typ av projekt kan vara svår 

att använda vid ett annat. Gemensamt för flera av metoderna är att de innehåller 

ett visst mått av analysarbete, både inför och under själva processen. Enligt Ulrich 

och Eppinger (2012) kan processen beskrivas genom att delas upp i sex faser som 

visas i figur 2 på följande sida. 
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Figur 2 – Efter Ulrich och Eppinger (2012, s 15) 

Designen är resultatet av arbetet som utförs under processen och varje fas har sin 

karaktär och sitt syfte. I ett inledande skede utförs ett analysarbete, där olika om-

råden ska definieras, utredas och beskrivas. Detta är enligt modellen planerings-

fasen i vilken en designbrief ofta författas (Österlin, 2010). I nästa steg tar en 

utvecklingsfas vid, under vilken ett antal olika koncept tas fram. Här handlar det 

om att söka principiella lösningar på problemet. Detta projekt utförs inom ramen 

för de två första faserna: planering och konceptutveckling.  

Enligt Ulrich och Eppingers modell startar arbetet med en planeringsfas. I detta 

projekt ryms i denna fas följande delar: 

3.3.1 Designbrief 

För att beskriva och bestämma ett projekts omfattning, mål och förutsättningar 

upprättas ett slags avtal mellan designer och uppdragsgivare. I detta arbete har 

författarna utarbetat en designbrief som lästs och godkänts av uppdragsgivaren. 

Denna verbala brief specificerar projektets syfte och inriktning och problemet och 

behoven identifieras. Vidare beskrivs målgruppen i syfte att förstå deras perspektiv 

och också uppdragsgivarens. Till sist beskrivs vad resultatet förväntas innefatta 

samt hur detta ska presenteras vid projektets slut (Österlin, 2010 s 32). 

3.3.2 Moodboard  

En moodboard används som underlag för den kreativa processen och ska svara 

mot den verbala briefen. Österlin (2010) beskriver moodboarden som ”den miljö 

och atmosfär som designen ska passa in i” (Österlin, 2010 s 51). Den består av 

bilder som representerar exempelvis de färger, material eller känslor som 

eftersträvas i designen. 
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3.3.3 Workshop  

En workshop kan liknas vid brainstorming: genom att samla ett antal individer 

och utnyttja deras fantasi och associationsförmåga kan man enligt principen ”ju 

fler kloka hjärnor desto bättre” hitta ett större antal lösningsförslag (Landqvist, 

2001). Definitonen av en workshop kan också lyda som följer: ett arbetsmöte som 

betonar problemlösning och praktiska övningar där deltagarna ska vara aktiva och 

involverade (workshop, Wikipedia, 2013). Vidare definieras den som  

ett möte kring ett fokuserat tema med ett begränsat antal deltagare, som särskilt 

inbjudits på grund av kompetens för att aktivt diskutera ett problem. (workshop, 

Wikipedia, 2013). 

Eftersom detta arbete syftar till att skapa produkter som på något sätt andas 

Jönköping behövde författarna ta del av andras tankar om och känslor för staden. 

Detta gjordes genom en workshop tillsammans med personer som är boende i 

Jönköping. Jacobsen (2002) menar att man, när man söker efter enighet eller 

oenighet i en grupp av människor kan använda sig av vad som kallas för en 

fokusgrupp (Jacobsen, 2002, s 174-175). Workshop är i sig inte en vetenskaplig 

metod, men kan anses innehålla drag av fokusgruppens karaktär och syfte. Syftet 

med den är  

(…) när vi söker synpunkter på erfarenheter av något speciellt. Många har 

påpekat att gruppintervjuer (fokusgrupper) först och främst är ett bra hjälpmedel 

när ett relativt avgränsat tema ska diskuteras.(Jacobsen, 2002, s 174). 

I en workshop leds deltagarna genom ett antal övningar och uppgifter av 

workshop-ledaren. Dessa övningar sammanställs i ett detaljerat körschema där 

också tider för övningar samt pauser fastställs. Eftersom ingen av författarna 

tidigare har erfarenhet av att leda workshops, fattades beslut om att hålla en test-

workshop för att ha möjlighet att upptäcka och åtgärda fel och brister i 

körschemat. Alltså gjordes två urval av deltagargrupper. 

Deltagare i workshop 

Destination Jönköping har ett konto på det sociala mediet Instagram. Instagram är 

en form av bilddagbok i vilken användarna publicerar fotografier. De som har ett 

konto har möjlighet att följa andra användare och Destination Jönköping 

använder Instagram som ett marknadsföringsverktyg. De låter varje vecka en ny 

person administrera kontot. Dessa personer fungerar då som ambassadörer för 

Jönköping. Vem som helst som har någon form av anknytning till Jönköping har 

möjlighet att bli administratör för kontot för en vecka. Som ambassadör för 

Jönköping förväntas man bidra till att sprida en positiv bild av staden. Fort-

sättningsvis kommer deltagarna i workshopen att benämnas som ambassadörer.  
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Urvalet begränsades till de tio första ambassadörerna, eftersom antalet personer 

som publicerar bilder för det aktuella kontot hela tiden ökar. Vid projektstarten 

hade just tio veckor passerat, varför antalet deltagare landade på just detta antal. 

Deltagare i test-workshop 

15 personer bjöds in att delta, varav sju svarade ja till att medverka. Här användes 

ett bekvämlighetsurval, (Jacobsen, 2002) eftersom detta främst var ett tillfälle för 

oss att pröva övningarna och ha en möjlighet att korrigera körschemat. Sex av de 

sju medverkande är studerande vid Jönköpings Tekniska Högskola, den sjunde är 

en föräldraledig förskolelärare. Två av deltagarna är födda och uppvuxna i 

Jönköping och fem av dem är inflyttade från andra svenska medelstora städer. Sex 

av dem är kurskamrater i grupper om två och fyra personer. Alla är bekanta med 

workshop-ledarna. Fortsättningsvis kommer deltagarna i test-workshopen att 

benämnas som deltagare. 

Motivering av urval 

Urvalet till workshopen är redan på förhand bestämt, men kan enligt Jacobsens 

definiton anses vara slumpmässigt. Eftersom författarna inte har någon kontroll 

över urvalet kan fördelningen se ut på många olika sätt, exempelvis fördelning 

mellan kön eller ålder. Risken för snedfördelning är större än om urvalet gjorts på 

annat sätt, exempelvis genom ett stratifierat urval. I och med att man för att få 

administrera kontot på Instagram måste göra ett aktivt val och anmäla sitt intresse, 

vilket kanske inte är uppmärksammat av alla invånare i Jönköping, kan inte urvalet 

på något sätt garanteras vara representativt för Jönköping. Möjligheten att gene-

ralisera resultatet av vår studie kan anses bli ringa. Dock anses ändå detta urval 

vara motiverat just för att vem som helst med någon som helst anknytning till 

Jönköping har möjlighet att bli administratör för en vecka.  

3.3.4 Konceptutveckling 

Enligt modellen går arbetet nu över i det som Ulrich och Eppinger kallar för 

konceptutvecklingsfasen. I denna ingår följande moment: 

Idégenerering 

I denna del av arbetet handlar det om att hitta olika typer av lösningar på 

problemet utifrån den research som genomförts. Detta genomfördes med hjälp av 

papper och penna i ett inledande skede, varpå så kallade mock-ups togs fram. Det 

innebär att tidigt ta fram modeller i fullskala, vilka ger en möjlighet att se hur form 

och proportioner känns. Dessa ger en uppfattning om lösningsförslaget kan 

komma att fungera som det är tänkt och om idén är genomförbar (Österlin, 2010). 
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Målet under idégenereringsfasen är att få fram så många förslag på lösningar som 

möjligt samt att inte för tidigt låsa sig vid en idé (Landqvist, 2001). Det är också 

viktigt att låta varenda idé, om än fånig eller galen, få ta plats.  

Urval av idéer 

När ett antal idéer har arbetats fram är det dags att välja ut vilken eller vilka som 

ska vidareutvecklas. Detta görs genom att rangordna de olika idéerna mot de 

uppställda kriterierna (Landqvist, 2001). Kriterierna är, i detta arbete, de värden 

som identifierats i designbriefen och moodboarden. 

Konceptbearbetning 

Nästa steg är att förfina och vidareutveckla de lösningsförslag som valts ut. I detta 

ingår också ett visst mått av visualisering och justering av funktioner (Österlin, 

2010). Här har författarna också valt att titta på materialval samt tillverknings-

metoder för prototyper. Dessa två delar hänger tätt samman, då olika material 

kräver olika tillverkningsmetoder och också påverkar känslan i produkten. 

I detta kapitel har de metoder beskrivits som har använts under arbetet med 

uppsatsen. De inledande intervjuerna används tillsammans med resultatet av 

workshopen som underlag i det fortsatta arbetet i designprocessen. 
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4 Genomförande 

I detta kapitel kommer du först få ta del av den empiri som samlats in via intervjuer och 

workshop. I nästa del av kapitlet presenteras den process som vi arbetat efter, innehållandes 

designbrief samt designetapp. 

 

 

4.1 Företagsbeskrivning – Destination Jönköping 

Destination Jönköping har till uppdrag att arbeta med att stärka bilden av 

Jönköping i syfte att öka tillväxten i staden. De arbetar också aktivt för att skapa 

fler evenemang då dessa genererar besökare och ökar attraktiviteten av Jönköping. 

Destination Jönköping består av fyra avdelningar: Convention Bureau (som 

arbetar med att förlägga fler kongresser i Jönköping), hotell- och konferens-

bokning, turistbyråer samt en näringslivsavdelning. Dessa drivs gemensamt av 

kommun och näringsliv (Destination Jönköping, 2013).  

Intervjun med Helena Nordström genomfördes den 5 april i Destination 

Jönköpings lokaler i centrala Jönköping. Intervjun tog drygt en timme. Författarna 

ombads att kontakta Nordström via mail om det efter intervjun uppkom ytter-

ligare frågor. 

4.1.1 Intervju med Helena Nordström – marknadschef för Destination 
Jönköping  

Helena Nordström, marknadschef på Destination Jönköping, förklarar att deras 

uppdrag är att generera fler invånare, fler besökare och fler företag till Jönköping 

för att stärka stadens näringsliv. Det kan från Destination Jönköpings sida handla 

om att skapa möjligheter för att locka hit kongresser, mässor och andra evene-

mang. Nordström berättar att en kongress som hålls under två dagar kan locka 

flera tusen besökare och en kongressbesökare spenderar i snitt 3500 kronor per 

dag. Detta genererar stora summor pengar som, utan kongressen, inte hade 

spenderats i staden. Det stärker näringslivet och ger sysselsättning.   
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På frågan om varför man vill bli fler i en stad svarar Nordström att alla platser är i 

behov av någon form av utveckling och tillväxt, i annat fall dör platsen på lång 

sikt. Detta är ett problem som ofta kan ses på landsbygderna. Om en stad lockar 

fler invånare som betalar skatt, fler besökare som spenderar pengar i butiker, 

restauranger och på hotell så skapar det goda förutsättningar för staden att erbjuda 

den service som ett gott samhälle bör kunna erbjuda. Destination Jönköping 

arbetar även för att stärka landsbygderna genom att öka deras tillväxt, liksom 

stadens. Enligt Nordström så blir det deras ansvar att skapa goda förutsättningar 

för att utveckla landsbygden, näringslivet och entreprenörskapet på landsbygden 

genom att agera katalysator i arbetet med att generera och främja nya idéer.  

Ett problem som varit synligt i Jönköping under 2011 är att av 13 kommuner i 

länet hade bara tre av dessa en positiv tillväxt, däribland Jönköping. De andra 

kommunerna minskar vilket Nordström menar tyder på att vi ”äter på vår egen 

region”. Ansvaret blir då att vara med och utveckla hela regionen och snarare 

locka folk från storstäderna att flytta till Jönköping. Trender på urbaniseringen är 

ett faktum, folk vill i dag bo i städerna vilket enligt Nordström skulle kunna leda 

till att landsbygden blir mer exotisk. Det skulle kunna skapa ökade möjligheter för 

landsbygden att anordna upplevelser. När många bor i städerna är sannolikheten 

större att de vill ut och uppleva landsbygden. Turism och besöksnäring växer och 

det skulle landsbygden kunna nyttja genom att ge sig in i branschen och ta hand 

om turisterna.    

Vidare berättar Nordström om hur Jönköping särskiljer sig bland Sveriges alla 

turistmål. Under 2012 inledde Destination Jönköping ett varumärkesarbete och 

det som framkom var att Jönköping är en stad med starkt entreprenörskap, att det 

är en företagsam kommun där samarbete och nätverk utmärker arbetet. Det är en 

bild som både invånare och besökare har av staden. Vad gäller de mjuka 

aspekterna så finns det ett stort mått av omtanke, ärlighet, trygghet – även det en 

bild som finns både bland invånare och besökare. Nordström vill även att staden 

ska få uppmärksamhet för den internationella touchen då staden i mångt och 

mycket är en internationell mötesplats, inte minst tack vare Elmia som drar 

besökare från hela världen. Högskolan i Jönköping är ytterligare en plats där flera 

nationaliteter möts och utbyter kunskap och erfarenheter. Nordström beskriver 

Jönköpings karaktär med orden  

entreprenörskap, samarbete och internationellt. 

Samma ord beskriver enligt Nordström också hur staden särskiljer sig.  

Destination Jönköping arbetar projektvis med marknadsföringsinsatser som 

finansieras av finansiärer som på något vis är intresserade av den specifika 

målgruppen.  
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Nordström tar upp ett par exempel på hur arbetet med att marknadsföra en plats 

kan se ut. Welcome2Work är ett projekt som drivits sedan 2007 med syfte att få 

fler att vilja flytta till Jönköping. Målgruppen är mycket tydlig: 28 till 38 år gamla, 

högskoleutbildade personer i storstäder. Just i marknadsföringen och i valet av 

insatser så är det väldigt skönt att ha en tydlig inriktning, menar Nordström. 

Vidare görs insatser i storstäderna för att bearbeta de här personerna.  

Nordström berättar vidare om en kampanj som genomfördes under 2011 som 

hette Vi saknar dig. I kampanjen uppmuntrades Jönköpingsborna att tala om vem 

de saknade och ville skulle flytta till Jönköping. En mängd namn kom in och 

projektgruppen på Destination Jönköping började bearbeta dessa personer. Ett 

exempel Nordström nämner är när de köpte en stortavla utanför en av de 

saknades port i Göteborg, där budskapet löd: ”Sandra Larsson, din kompis 

Evelina Olsson saknar dig, är det inte dags att flytta till Jönköping?”. I Stockholm 

användes radioreklam där Jönköpingsbor fick tala in personliga hälsningar. Som 

en avslutning på kampanjen chartrades ett flygplan från Stockholm, varpå de 

saknade flögs till Jönköping där de fick träffa arbetsgivare, lyssna på föreläsare och 

uppleva staden. Kampanjen resulterade i ett par olika utmärkelser, men framförallt 

gjordes en uppföljning som visade att 22 procent av de saknade personerna redan 

efter ett år hade flyttat tillbaka till Jönköping. De aktuella personerna tillfrågades 

om vad som påverkat dem. Majoriteten svarade att de insatser som gjorts för att 

hjälpa till med kontakter med arbetsgivare och information om pågående projekt i 

staden hade påverkat dem att ta ett snabbare beslut.  

Förutom dessa kampanjer och projekt så arbetar Convention Bureau ständigt med 

att få hit kongresser. Deras partners är allt från hotell i Jönköping till Elmia, Spira, 

de statliga verken, högskolan – alla som på ett eller annat sätt har glädje av att 

kongressbesökare kommer till staden. Byrån arbetar också med att få anställda på 

dessa platser att agera ambassadörer när de är ute på resor. På så vis kan de hjälpa 

till att locka nya kongresser till Jönköping.  

Andra projektbaserade insatser är 2012 års kampanj där Destination Jönköping 

lanserade världens kanske enda flyttshop där hela flytten var gratis. Ett annat 

exempel är Jönköpingsgalan som arrangeras en gång om året och lyfter fram 

människor som gör bra saker för Jönköping. Den typen av marknadsföring menar 

Nordström genererar ytterligare ambassadörer för staden.   

På frågan hur Jönköping arbetar för att bli en konkurrenskraftig stad med en 

konkurrenskraftig marknad svarar Nordström att nyckelfaktorn är att alliera sig 

med en mängd organisationer. Det kan handla om samarbete med idrotts-

föreningar för att ansöka om stora evenemang eller med Elmia för att skapa bättre 

förutsättningar för dem att arrangera bra mässor.  
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Under våren 2013 lanserades det senaste projektet: invånare och besökare erbjuds 

gratis trådlöst nätverk (wifi) i hela stadskärnan. Detta är ett samarbete mellan 16 

partners som gemensamt marknadsför projektet genom en mängd kanaler för att 

skapa publicitet i Jönköping, men också ute i landet. Nordström fortsätter med att 

påpeka hur svårt det är att upprätthålla sin konkurrenskraft. Utmaningen är att 

hitta det unika, eftersom många platser arbetar på liknande sätt. Nordström 

fortsätter med att det gäller att hitta det lilla extra och hålla koll på trenderna. 

Nordström tror att Jönköping har stor nytta av ett det starka samarbete och den 

företagsamhet som råder i staden. Det är, enligt Nordström, ytterligare en viktig 

konkurrensfaktor.  

Vad gäller konkurrensfördelar så menar Nordström att stadens geografiska läge i 

Sverige länge använts i kommunikationen – från Jönköping kan man nå stora delar 

av Sverige på kort tid men också att staden ligger vackert till vid Vättern lyfts ofta 

fram. När det gäller marknadsföring av Jönköping i framtiden så tror Nordström 

att det snarare kommer att handla om människorna och andan. Drivet som finns i 

staden och glöden hos invånarna, det är mer spännande anser Nordström.  

Jag brukar prata om det gamla och det nya Jönköping där det nya Jönköping är 

mer kreativt och bubblande, och det tror jag är en av våra stora konkurrens-

fördelar. 

Nordström nämner också att det finns en del Jönköping kan arbeta med och bli 

bättre på. Norrland har exempelvis Ishotellet i Joukkasjärvi och Treehotel utanför 

Jokkmokk, unika attraktioner som bidrar till deras konkurrenskraft. På liknande 

sätt bör Jönköping hitta unika resmål för turisten att besöka. Utbudet är absolut 

det viktigaste för att locka besökare och utmaningen ligger i att skapa anledningar 

till ett besök så som ett evenemang, en kongress eller en spännande och unik 

turistattraktion. I dag har Jönköping Gränna och Visingsö, platser som har många 

besökare varje år. Nordström anser att man ska dra nytta av allt som regionen har 

att erbjuda och inte tänka regionsgränser.  

Nedan följer de frågor som ställdes efter intervjun via mail, med ordagranna svar 

från Nordström: 

Använder Destination Jönköping olika marknadsföringsstrategier för att nå de 

olika målgrupperna (invånare, besökare, näringsliv)? 

Destination Jönköping har en övergripande marknadsstrategi som i stora drag 

handlar om att påverka sina målgrupper besökare, invånare, företag (både 

befintliga och potentiella) genom webben och det personliga mötet. Att använda 

det goda ambassadörskapet är också en uttalad strategi och genomsyrar allt man 

gör. Därtill sker marknadsföringen främst projektorienterat där det sätts upp 

kommunikationsplaner och mål för respektive projekt. Ett sådant exempel är 

Welcome2Work, ett annat är Jönköpingsgalan. 
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Hur vet ni att den styrda marknadsföringen stämmer överens med invånarnas bild 

av staden? 

Genom att ständigt föra en dialog med invånare/ambassadörer säkerställer man 

att marknadsföringen stämmer överens med invånarnas bild av staden, att den är 

äkta. Under 2012 genomfördes ett genomgripande varumärkesarbete där man 

tydligare än någonsin identifierade invånarnas egen bild av Jönköping som plats. 

Äktheten är en nödvändighet för att marknadsföringen ska få långsiktig effekt. 

Hur ser arbetet ut för att skapa ambassadörer (hur involveras invånarna)? 

Invånarna involveras främst genom ambassadörsprogrammet där det arrangeras 

flera träffar årligen. Ambassadörerna får också kontinuerligt nyhetsbrev med 

uppdatering om vad som händer i Jönköping med omnejd, vilket är värdefullt för 

att de ska bli goda budbärare. Därtill engageras invånarna i olika projekt, 

främst kanske i egenskap av företagare där de kan bli medlemmar i projekt som 

Welcome2Work, partner i Convention Bureau eller partner till Jönköpingsgalan 

men också genom att de som privatpersoner kan få prova på att vara värdar 

under en kongress eller ett event såsom exempelvis Handbolls-VM. 
 

4.2 Företagsbeskrivning – Jönköpings turistbyrå 

Turistbyråerna i Jönköpings kommun är en del av Destination Jönköping. I 

kommunen finns tre kontor, ett i anslutning till Resecentrum/Järnvägsstationen, 

ett i Gränna och ett på Visingsö. Dessa turistbyråer ger råd om utflyktsmål, bokar 

boende, evenemang och guider. Jönköpings turistbyrå har en mer utökad verk-

samhet vilken består av tre delar, dels turistinformation till besökare och souv-

enirförsäljning, dels som Ticnet-ombud med biljettförsäljning till hela landets 

evenemangsutbud samt slutligen som återförsäljare av tåg- och bussbiljetter 

(Destination Jönköping, 2013). På turistbyrån är personalens främsta uppgift att ge 

service till folk vid disken, men även via telefon, mail eller vanliga brev. Utöver att 

vara besökare behjälpliga har alla på kontoret olika administrativa ansvarsroller (C. 

Sjöberg, personlig kommunikation, 4 april, 2013). 

Intervjun med Caroline Sjöberg genomfördes den 4 april i turistbyråns lokaler i 

centrala Jönköping. Intervjun varade i ungefär 25 minuter. Efter intervjun pågick 

en mailväxling med Sjöberg för att få svar på de frågor som rörde försäljnings-

statistik av olika produktkategorier. 

4.2.1 Intervju med Caroline Sjöberg – turistinformatör på Turistbyrån i 
Jönköping 

Caroline Sjöberg, turistinformatör på Destination Jönköping, är ansvarig för inköp 

och skyltning av souvenirer och menar att turistbyrån vill erbjuda ett brett utbud.  
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Vid val av souvenirer som ska finnas till försäljning i turistshopen, försöker man 

vara lyhörd på vad folk efterfrågar. Sjöberg medverkar även på branschmässor, 

gör eftersökningar i souvenirkataloger och på internet för att finna lämpliga 

produkter.  

I det befintliga sortimentet finns både genuint hantverk från Sverige och 

massproducerade produkter från Kina samt allt däremellan. Enligt Sjöberg är det 

breda sortimentet ett sätt att försöka tillgodose de flesta kunderna. Man vill 

erbjuda både det mer exklusiva och det billigare såsom nyckelringar, magneter och 

liknande. På frågan hur de resonerar kring utbudet i shopen betonar Sjöberg 

ytterligare att de försöker ha ett så brett sortiment som möjligt.  

I butiken säljs bland annat dalahästar, en produkt som är känd över stora delar av 

världen som en symbol för Sverige. Sjöberg berättar att när shopen skulle börja 

sälja dalahästar uppstod diskussioner då kollegor tyckte att en sådan produkt inte 

borde säljas i Jönköping. Hon konstaterar i samma mening att det måste finnas 

produkter knutna till Sverige som land och inte bara Jönköping som stad. Sjöberg 

menar att exempelvis japaner som kommer på besök i Jönköping inte har en aning 

om vad Dalarna är – de ser dalahästen som en symbol för Sverige och vill därför 

handla en sådan för att ta med sig hem.  

Det är en av de mer exklusiva produkterna de säljer. Dalahästarna står för det 

genuina hantverket och produceras ingen annanstans än i Sverige, de är äkta 

menar Sjöberg. Därför är man också beredd att lägga lite mer pengar på den typen 

av produkt, speciellt om man bara besöker Sverige en gång.  

På frågan om det främst är utländska besökare som köper souvenirer svarar Sjö-

berg att de också har många svenska besökare som handlar, och även lokal-

befolkningen köper ofta med sig presenter att ta med sig när de ska ut och resa. 

En annan typ av produkt som främst lokalbefolkningen handlar, är de muggar och 

brickor som pryds av färgglada illustrationer som föreställer Jönköpingsmotiv, 

ritade av Frida Axell. Dessa är enligt Sjöberg populära hos företag, men även 

kommunen och högskolan köper dessa produkter att ge bort som gåva till 

exempelvis gästföreläsare. 

Sjöberg uppfattar att den souvenir som säljer mest i antal är vykort. Likaså säljer 

magneter bra och då ofta med olika motiv, både från Jönköping samt klassiska 

motiv som älgar, sverigeflaggan och vikingar.  

Även vikingakrus är något som enligt Sjöberg säljer bra, men hon har ingen 

uppfattning om det är något folk verkligen använder eller bara ställer på hyllan. 

Hon ser denna som en rolig produkt som kompletterar sortimentet. Personligen 

tror Sjöberg att folk nog vill ha en praktisk nytta av produkten och menar på att så 

kallade dammsamlare inte känns så i tiden.  
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Souveniren i sig kan vara ett ganska laddat ord som kan vara förknippat med 

många negativa associationer. Sjöberg påpekar att i de i souvenirbutiken vill hålla 

en viss standard och menar att det är tragiskt när man går runt i Gamla Stan i 

Stockholm:  

hur denna unika miljö säljer sådant krafs, och det är ju det vi vill undvika.  

Så trots att de i sitt utbud vill hålla en bredd så är de noga med att sortimentet inte 

bara ska utgöras av massproducerade produkter utan att även tillgodose dem som 

efterfrågar det mer genuina och hantverksmässiga. 

Nedan följer svar på frågan om försäljningsstatistik av olika produktkategorier: 

Sjöberg har inga uppgifter på antal genomförda köp i souvenirbutiken, då de inte 

har en datoriserad kassaapparat. Dock kan hon berätta att turistbyrån under 2012 

besöktes av 131 000 personer.  

Antal genomförda köp kan jag inte svara på eftersom vi inte har någon 

datoriserad kassaapparat, men här är ungefärliga siffror på antal av några olika 

varugrupper: 

Vykort ca 4300st 

Nyckelringar ca 750st 

Dekaler ca 1150st 

Mjukisdjur ca 300st 

Te ca 350st 

Textil (t-shirt, keps, förkläden, grytlappar) ca 500st 

Siffrorna avser antal sålda produkter under 2011 (C. Sjöberg, personlig 

kommunikation, 26 april, 2013). 
 

4.3 Beskrivning – Högskolan för lärande och 

kommunikation 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping erbjuder utbildnings-

program inom områdena information, journalistik, marknadsföring, internationellt 

arbete och personalfrågor. De bedriver även forskarutbildning inom lärande och 

kommunikation. (Högskolan för lärande och kommunikation, 2013). Joakim 

Öberg är filosofie magister och universitetsadjunkt i historia och undervisar på 

skolan. Han har studerat Jönköpings historia och har med anledning av att staden 

firade 700 år i mitten på 80-talet publicerat en D-uppsats i ämnet, som behandlar 

hur Jönköping i samband med jubileet börjar ta vara på sin historia och se värdet 

av den (J. Öberg, personlig kommunikation, 8 april, 2013). 

Intervjun med Joakim Öberg genomfördes den 8 april i Högskolan för lärande 

och kommunikations lokaler på campus. Intervjun varade i ungefär två timmar. 
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4.3.1 Intervju med Joakim Öberg – universitetsadjunkt i historia vid 
Högskolan för lärande och kommunikation 

Joakim Öberg är universitetsadjunkt i historia vid Högskolan för lärande och 

kommunikation och han börjar med att berätta om den gamla tågstationen i Jön-

köping. En söndagsmorgon 1983, mitt under semestern revs den gamla tåg-

stationen i Jönköping. Stationen invigdes i två omgångar, dels när spåret till 

Nässjö låg klart 1863 men även när tågen mot Falköping började rulla 1864.  

Öberg berättar vidare att under tio år var Jönköping Sveriges nöjescentrum tack 

vare järnvägen. Hit kom resande från Malmö och övernattade på väg mot 

Stockholm eller vice versa. Det här utnyttjade Jönköping genom att bygga 

Jönköpings Hotell, i dag mer känt som Stora Hotellet. Hotellet, en lejongul 

byggnad, stod färdig 1860 och var då ett av Sveriges största och mest flotta hotell.  

Under sin tvådagars-resa stannade de förmögna resenärerna på Jönköpings Hotell 

och dansade wienervals och drack och åt gott. 

Vidare berättar Öberg om Kristinekyrkan. Kyrkan började byggas 1643 och var i 

barockstil, en stil som var den tidens ideal. Vid stora stadsbranden 1790 brann 

kyrkan ner och kvar stod endast väggarna av sten. När kyrkan byggdes om 

byggdes den i nyklassicistisk stil och miste det mesta av sin karaktär från barocken. 

Kyrkans väggar är byggda i sandsten från Trånghalla, ett material som fler 

byggnader i Jönköping är byggda av. Jönköping var länge en trästad men under 

första delen av 1600-talet ville statsmakterna satsa på Jönköping och de lät bygga 

några fina stenbyggnader, däribland Göta Hovrätt, Rådhuset och Kristinekyrkan.   

I det som i dag är Kristinekyrkans församlingshem fanns förr en skola. Där var 

Viktor Rydberg elev på 1830/40-talet. Öberg berättar att under Rydbergs skolår 

var han en av pojkarna som utförde den tidens graffitti. Han ristade in ”VR” i 

sandstenen på kyrkans vägg, en ristning som bevarats och i dag går att skåda 

utanför kyrkan.  

Öberg tar oss längre upp i staden, på höjderna finns stadsparken. Ett 

friluftsmuseum anlades här under 1890-talet i samband med att Skansen i 

Stockholm öppnades. Museet var ett försök att ta tillvara på den historia som 

fanns när industrialismen tagit fart ordentligt. Det fanns en tanke om att invånare 

som flyttat in till staden från landsbygden var i behov av naturen. Parkerna nere i 

stadskärnan anlades till förmån för att de välbärgade skulle kunna ta sina 

söndagspromenader, arbetarna i sin tur ansågs behöva lite mer vild natur vilket 

stadsparken erbjöd.   
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Något annat som karaktäriserar Jönköping är flytten mellan öst och väst, en flytt 

som gjorts ett par gånger genom historien. 1612 flyttas staden för första gången. 

Då av den anledningen att det skulle finnas fritt spelrum för kanonerna när 

danskarna kom från väst, man ville ha staden bakom den gamla borganläggning 

som sträckte sig från polishuset ned till järnvägsstationen. Staden ligger här i 200 

år innan industrialiseringen får stadens befolkning att växa och det åter börjar 

byggas på väst. Öst och väst skiljs åt genom kanalen som går genom staden. 

Öberg berättar att ett gammalt ordspråk från Jönköping säger:  

Ställ dig på vinnabroa, då är du mitt i Jönköping!   

På frågan om vindbron har haft någon större symbolisk betydelse i och med att 

den förbinder de båda stadsdelarna berättar Öberg att ”vinnabroa” är den 

vindbrygga som man vindade upp för att ta sig in i hamnen i Munksjön och har 

alltså inte haft någon symbolisk betydelse för staden. När järnvägen kom miste 

Jönköping sin roll som hamnstad. Läget mellan sjöarna har dock varit viktigt för 

stadens tillblivelse.  

Nästa ämne som tas upp är industrialiseringen. Öberg berättar om när industriali-

seringen kom till Jönköping på 1860-talet. De som drev på utvecklingen i 

Jönköping var två brödrapar, bröderna Lundström och bröderna Sandwall. En av 

bröderna Lundström startade tändsticksfabriken, en framgångsrik verksamhet som 

gjorde Jönköping till världens tändsticksstad. Senare tillkom flera 

tändsticksfabriker i staden. Bröderna Lundström var också inblandade i det som i 

folkmun kallas för Sandwallska gjuteriet, som slog upp portarna år 1860 då de 

gjorde den första gjutningen. Gjuteriet bytte sedan namn till Jönköpings 

Mekaniska Werkstad AB och den delen som då var en gjuterihall rymmer idag 

högskolans bibliotek.  

Ett tredje stort företag som startas under 1860-talet är Munksjö pappersbruk. 

Dessa tre företag är helt dominerande gällande industrialismen i Jönköping och 

Öberg menar på att när dessa stora företag kunde erbjuda arbete så skedde det 

också en befolkningsexplosion i staden.     

Öberg berättar vidare om tillverkningen på Sandwallska gjuteriet, bland annat om 

de ångbåtar som tillverkades där. Det var en stor och speciell verksamhet. En av 

båtarna låg färdig år 1895, Motala Express, även känd som Vätterns fånge av den 

enkla förklaringen att den var för stor för att färdas genom Göta Kanal och på så 

vis var fast i Vättern. Båten ligger i dag inte kvar i Vättern, den såldes till ett 

företag i Stockholm för att gå som turistbåt där. För att få ut den var man då 

tvungen att kapa en bit av fören för att sedan svetsa ihop den när den var på plats.  
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En annan viktig aspekt för industrialiseringens utveckling i Jönköping är också 

läget vid vattnet. Göta Kanal stod färdig mellan 1822 och 1832, vilket gjorde att 

förbindelserna med övriga delar av landet var goda. När järnvägen sedan tar över 

efter båttrafiken under senare delen av 1800-talet blir det än bättre för industrin. 

En stadsdel som Öberg menar är intressant är Kålgården. Kålgården har fått sitt 

namn från de kålgårdslotter som borgarna blev tilldelade för att odla kål och rovor 

och på så sätt dryga ut hushållkassan. Öberg fortsätter att berätta att mot slutet av 

1700-talet hade invånarna en annan ekonomi och kålgårdslotter var inte längre 

nödvändigt, då gjorde ägarna om sin lott till ett sommarnöje där man byggde ett 

litet lusthus. På söndagar efter kyrkan åkte man ut för att dricka punsch och ha det 

trevligt. När befolkningstrycket ökade igen under senare delen av 1800-talet 

började kålgårdslotterna säljas och människor började bygga hus, på så vis 

skapades den stadsdel som i dag heter Kålgården. 

Öberg går tillbaka längre i tiden och berättar om Magnus Ladulås som såg till att 

staden fick sina första stadsprivilegier. På den tiden hette staden Junaköpung där 

Juna kommer från Junabäcken, en bäck som rinner ner vid Talavid och som satte 

landskapsgränsen. Köping i sin tur betyder handelsplats.  

Att staden hamnade där den ligger i dag menar Öberg egentligen inte är så 

konstigt. De stora landsvägarna nerifrån de skånska landskapen gick längs åarna 

upp mot Vättern, där gick vägarna samman, både från syd och nord, öst och väst. 

Jönköping blev då en naturlig knutpunkt.  De stora centraltrakterna under den här 

tiden, innan Stockholm och Mälardalen tog över, var Östergötlands och 

Västergötlands jordbrukslandskap. Dessa var de centrala delarna och där emellan 

låg Vättern och Jönköping. Staden låg också strategiskt väl till då man skulle ta sig 

uppåt landet – en resa som via landsvägen tog flera veckor kunde istället göras 

över Vättern på bara en eller ett par dagar.  
 

4.4 Workshop 

Inför workshopen diskuterades olika typer av övningar, varpå ett körschema 

fastställdes. I detta dokument beskrevs de övningar och uppgifter som deltagarna i 

workshopen skulle utföra samt också mål och syfte med workshopen (bifogas i 

bilaga 4).  

De tio ambassadörer som skulle delta i workshopen bjöds in på följande sätt: från 

varje persons publicerade Instagrambilder valdes en bild ut av vilken ett inbjud-

ningskort skapades, varpå dessa skickades till ambassadörerna på posten. Där fick 

de möjlighet att besvara inbjudan via e-post eller telefon.  
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En hemläxa, som skulle bidra till att göra ambassadörerna bättre förberedda på de 

kommande uppgifterna, planerades. Denna hemläxa syftade till att ambassa-

dörerna skulle välja ut ett av de fotografier de själva lagt ut på Instagram för att 

sedan berätta om just den bilden under workshopen – varför de tog den, om den 

betyder något särskilt för dem eller liknande. Detta för att få ambassadörerna att 

redan i sin hemmiljö börja fundera kring sina bilder, eftersom dessa skulle ligga till 

grund för workshopen. 

Parallellt med förberedelser inför workshop med ambassadörerna planerades en 

test-workshop, det för att testa utvalda metoder och planerat körschema. För att 

ha tid att utvärdera och göra eventuella ändringar, beslutades att hålla denna gen-

repetition tre veckor innan den riktiga. En vecka före denna test-workshop bjöds 

15 personer in att delta, detta genom att skapa ett event på Facebook för snabb 

och direkt kommunikation med de inbjudna. Sju av dessa personer hade möjlighet 

att delta på utsatt datum. Ett klassrum bokades på Jönköpings Tekniska Högskola, 

en rymlig lokal som var möjlig att möblera om samt var utrustad med white 

board-tavla. Till de sju personer som tackade ja, skickades en kallelse ut dagen 

innan workshopen. I kallelsen gavs instruktioner samt information om hemläxan. 

Varje deltagare fick i test-workshopen representera en av de ambassadörer som 

publicerat fotografier på Instagram. De tilldelades respektive persons fotografier 

och ombads välja ut ett av dem och göra hemläxan. Efter att kallelsen och 

hemläxan skickats ut fanns författarna behjälpliga för att besvara eventuella frågor 

som deltagarna kunde ha inför workshopen.  

Test-workshopen genomfördes den 21 februari och pågick under tre timmar. 

Inför att deltagarna skulle komma hade möbleringen förberetts och där fanns de 

utskrivna Instagrambilderna till varje person. Post-its, pennor, papper och annat 

material fanns också tillgängligt. Workshopen dokumenterades med kamera 

(stillbilder) och kortare videoinspelningar samt skriftligen med stödord.  

Workshopen inleddes med en presentation av arbetet och det önskade målet med 

workshopen – att få fram råmaterial för den moodboard som behövdes i den 

fortsatta idégenereringen. Vidare fick deltagarna kort presentera sig, för att sedan 

delas in i två grupper.  
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Övning 1 – skyline 

Den första övningen bestod i att rita en skyline, en horisontlinje av staden 

Jönköping. Poängen med övningen var att se vilka byggnader och platser 

deltagarna tyckte var utmärkande och karaktäriserande för staden. Motiv som 

fanns med var bland annat Spira, Sofiakyrkan, Munksjöbron, klockstapeln i 

Stadsparken och Länsmuseet. Övningen lämpade sig väldigt bra för att skapa 

trevlig stämning och bryta isen då den var kreativ, rolig och kravlös.  

Övning 2 – hemläxan 

Syftet med den andra övningen var att skapa associationsord kopplade till 

Jönköping. Övningen bestod i att redovisa hemläxan, det vill säga presentera en 

utav deltagarna själva utvald bild samt berätta en historia om bilden. Under tiden 

skulle åhörarna i varje grupp anteckna associationsord de fick av berättelsen. På 

white board-tavlan fanns en tidslinje med dåtid, nutid och framtid – här skulle nu 

grupperna gemensamt och under diskussion placera ut de associationsord de fått 

fram ur berättelserna. 

Efter pausen fortsatte workshopen med en återblick på tidslinjen och 15 minuter 

ägnades åt att deltagarna fick flytta runt på lapparna. Detta efter uppmaning ifrån 

författarna att de ord som skulle med in i den fortsatta idégenereringen var de som 

satt under framtid. Detta medförde att positiva associationsord plockades från då- 

och nutid och placerades under framtid, ord som deltagarna kanske förknippade 

med det gamla Jönköping men ändå var någonting värt att hålla fast vid. Det de 

båda grupperna ansåg höra till framtiden var exempelvis ökad kreativitet, att det 

äntligen börjar hända saker i staden och att utvecklingen märks och är tydlig. 

Deltagarna uppfattade det som att människor i staden trivs med att bo här, att det 

finns en avkopplad attityd och mysfaktor. Vidare hade de uppfattningen att det 

finns en nyföretagsamhet. 

Övning 3 – bak- och framövning 

På tavlan skrevs frågan "Hur gör vi en profilprodukt för Jönköping på sämsta 

sätt?" upp. Tanken med denna övning var att genom att be deltagarna tänka ”fel” 

skulle de kunna hitta nya möjliga lösningar. 

Under denna övning fick deltagarna skriva ned ord eller korta meningar på post-

its, som de i nästa skede ombads att i storgrupp plocka fram motsatsorden för. 
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Därefter fick de i uppgift att utifrån alla dessa ord välja ut och rangordna de fem 

viktigaste. Det som de båda grupperna hade gemensamt på sina listor var att 

produkten skulle vara tillgänglig för alla, i den meningen att den ska kunna förstås 

av alla åldrar och kulturer och inte vara exkluderande på något sätt. Önskvärt var 

också att en produkt för Jönköping ska ha en lokal förankring produktionsmässigt 

och att materialen som används ska vara svenska. Deltagarna tyckte också att 

produkten skulle ha någon typ av funktion, vara användbar.  

Den sista och avslutande övningen bestod i att sammanställa materialet från 

workshopens respektive övningar, på respektive skyline i syfte att skapa ett 

kollage. Här fick de använda alla Instagrambilder, associationsorden från tidslinjen 

samt listorna från bak- och framövningen. Det ställdes inga krav på vad som 

skulle finnas med, utan de var fria att välja bort det de inte tyckte stämde med sin 

egen bild av Jönköping. 
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Resultat av workshopen 

 

Efter genomförd testworkshop gjordes några finjusteringar i körschemat och 

datum och lokal bokades till ambassadörernas workshop. Till de som inte besvarat 

inbjudan, skickades ett mail med en påminnelse. De som inte svarade på 

påminnelsen bedömdes vara ointresserade och ovilliga att medverka och bidra. Ett 

flertal var positiva men hade av olika personliga eller arbetsrelaterade skäl inte 

möjlighet att medverka. Efter två sena avhopp strax innan workshopen skulle ägt 

rum bedömdes att syftet skulle bli svårt att uppfylla och därför ställdes work-

shopen in.  

Detta medförde ett oväntat avbrott i arbetet, då stort fokus lagts på workshopen. 

Dock bedömdes resultatet från test-workshopen vara tillräckligt för att kunna 

skapa ett underlag för fortsatt arbete.  

 

4.5 Intervju ♥ workshop = designbrief 

Efter workshopen fanns en stor mängd information att arbeta vidare med. Inför 

den följande designetappen genomfördes en sållning bland detta material mot 

bakgrund av målet med workshopen – att få en bild av hur Jönköpingsborna ser 

på sin stad. Det urval som gjordes baserades på de kollage deltagarna i work-

shopen skapat. I dessa kollage fanns de värden, fotografier och byggnader 

representerade som deltagarna ansett vara viktiga att lyfta fram. Här fanns också 

de funktioner som deltagarna ansåg vara önskvärda i den färdiga produkten. 

Eftersom arbetet vilar på teorin att vår historia är viktig för den gemensamma 

identiteten på en plats, plockades de delar ut ur intervjun med Joakim Öberg som 

ansågs vara mest betydelsefulla. Dessa delar skapade ett antal kategorier i form av 

förklarande ord. Som exempel kan nämnas Industristaden Jönköping; Knut-

punkten Jönköping; Närheten till vattnet. Resterande ord presenteras under rubrik 

4.6.1 Moodboard. 

Bild 2 – Färdiga kollage med skyline Bild 1 – Montering av kollage 
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Helena Nordström pekade bland annat på att det är viktigt för varje stad att 

särskilja sig från andra, vilket var något författarna tog med in i nästa etapp. Likaså 

har Caroline Sjöberg bidragit med värdefull information gällande bland annat att 

det är viktigt att det finns ett brett utbud av souvenirer till försäljning, eftersom 

olika turister vill ha med sig olika typer av minnessaker hem.  

I detta skede hade all nödvändig information för fortsatt arbete samlats in och i 

nästa del av kapitlet presenteras och sammanställs det som använts som underlag i 

den kreativa processen. Att välja något innebär också att välja bort något annat. 

Detta är en del av den kreativa processen som är oundviklig och genom vilken 

varje formgivare också sätter sin personliga prägel på resultatet.  

Utifrån detta formulerades den designbrief det fortsatta arbetet vilar på: 

Behov 

Vår utgångspunkt i detta arbete är att undersöka hur och vad vi kan göra 

för att bidra till att skapa en positiv bild av Jönköping, samt att i detta 

skapa ett produktkoncept som också det gynnar marknadsföringen av 

staden. 

Målgrupp 

Vi ser på målgruppen i huvudsak två delar. Invånarna i Jönköping ska 

känna tillhörighet till produkten.  

De är en del av staden och på så sätt en av avsändarna till produkten och 

ska känna igen sig i den. Den typiska köparen av produkten är turisten. De 

som besöker Jönköping ska förstå produkten och köpa den som en 

souvenir, produkten ska därav ha stor igenkänningsfaktor. Vår ambition är 

också att företag i Jönköping ska kunna använda produkten som gåva till 

kunder.   

Utmaning 

Utmaningen med projektet handlar om att skapa en produkt som har en 

förankring till Jönköping stad samt är kopplade till ett urval av de 

fotografier ambassadörerna har publicerat.  

Produkten ska också spegla de funktioner som framkom som önskvärda 

under workshopen.   

Vi ska ta hänsyn till både vad Destination Jönköping vill förmedla och hur 

ambassadörernas bild av Jönköping ser ut. Vi måste lägga vikt vid att förstå 

både målgruppen och uppdragsgivaren. 

Resultat 

Vi ska presentera våra produktkoncept för Destination Jönköping för 

införsäljning av produkt.  
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I designbriefen definieras projektets syfte och inriktning, behov, målgrupp och i 

vad utmaningen ligger samt vad resultatet väntas bli. Denna verbala del av briefen 

presenterades för och godkändes av uppdragsgivaren. 

 

4.6 Konceptutveckling  

Detta avsnitt behandlar det arbete som inletts efter informationsinsamlingen – det 

som också kallas designetapp. Med hjälp av den empiri som samlats in under 

föregående fas påbörjades arbetet med att generera idéer och lösningar.  

I Ulrich och Eppingers modell startas i detta skede, efter att all information 

samlats in, själva konceptutvecklingen, alltså det arbete som handlar om att hitta 

lösningar på problemet i fråga.  

4.6.1 Moodboard  

Moodboarden byggdes med Instagram-bilderna som bas. I den stora mängd 

fotografier som fanns att arbeta med, 240 stycken, var det nödvändigt att börja 

sortera, sålla, välja ut och välja bort. För att kunna hitta en gemensam nämnare 

och kunna välja ut bilder systematiskt, användes de kategorier som plockats ut ur 

intervjun med Joakim Öberg.  

Kategorisering av Instagram-fotografier  

I den vänstra delen av tabellen nedan (se tabell 1) visas de kategorier som repre-

senterar delar av Jönköpings historia. 

  

Det historiska Jönköping Dagens Jönköping  

 
Industristaden Jönköping 
Tvillingstaden 
Entreprenörskapet 
Gamla hus 
Knutpunkten Jönköping 
Närheten till vattnet 
Sandsten 
Klarhet 
Gammalt och nytt  
 
 

 
Vattenliv  
Utsikten 
Storslagenhet 
Idrott  
Närheten till naturen 
Offentlig utsmyckning 
Munksjöbron 
Kultur 
Playan 
Inspiration  
Kontraster 

Tabell 1 – Kategorier av det historiska respektive dagens Jönköping 
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För att skapa en motvikt till det historiska var det önskvärt att också plocka upp 

en del av de saker som representerar dagens Jönköping. Kategorierna i den högra 

delen av tabellen är alltså sådant som författarna anser är viktigt, men flera av dem 

finns också representerade i den skyline som skapades under workshopen.  

När dessa kategorier var klara påbörjades arbetet med att sortera upp Instagram-

bilderna, vilka beroende på motiv lades i olika högar. Bilder som ansågs vara 

alltför personliga, exempelvis föreställandes familjemedlemmar eller privata till-

ställningar, sorterades bort. Bilder som inte kunde knytas till någon av katego-

rierna lades vid sidan av för att antingen fungera som inspirationsbilder eller helt 

sorteras bort. Resultatet av detta moment blev ett antal högar med bilder som på 

ett eller annat sätt representerade Jönköping (se bild 3 och 4).  

Moodboarden – den visuella delen av briefen som presenterar den känsla som 

produkten ska förmedla. Utmaningen är att skapa en produkt som möter behoven 

från de målgrupper som finns formulerade i designbriefen, att skapa en produkt 

som förmedlar varumärket Jönköping, både inåt och utåt. Arbetet med att ta fram 

en moodboard genomfördes enligt de moment som visas i modellen nedan (se 

figur 3).   

 

 

Figur 3 – Modell för moodboard 

För att skapa en moodboard som också visar de material och färger som plockats 

upp från fotografierna genomfördes en sökning bland magasin och foldrar. Detta 

är vad som i modellen benämns Extern inspiration. De bilder som valdes ut att 

komplettera fotografierna skulle hela tiden kunna kopplas till det material som 

redan samlats in – kategorier, funktioner och fotografier. 

Bild 4 – Kategorisering av bilder Bild 3 – Kategorisering av bilder 
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Färg- och materialval 

Tidigt sågs tendenser till vilka färger som fick representera staden i Instagram-

bilderna. Dels var det de blå naturnära färgerna som allt vatten runt staden bidrar 

till och dels var det gula och orange toner. Dessa sågs i byggnader runt om i 

staden men också i vackra solnedgångar som också de kan ses på många håll tack 

vare närheten till vattnet. Färgerna kompletterade varandra väl och utgjorde en 

kombination som kändes tilltalande. För att skapa mer förståelse för färgvalen så 

undersöktes de olika färgernas betydelse som kan definiera staden ytterligare.  

Turkos – Turkos är färgen som associeras både med positivt och negativt. Ord 

som friskhet, svalka, hygien, lyx, renhet, måttlighet, hög kvalitet, skydd, läkedom, 

försiktighet och värdighet dyker upp (Pley, 2012). 

Blått – Blått är en färg som signalerar auktoritet och används ofta inom statliga 

myndigheter, medicin- och storföretag. Färgen inger lugn, förtroende, värdighet, 

lojalitet, makt, framgång, säkerhet, fridfullhet och pålitlighet och den främjar 

produktiviteten. Färgen har stora kulturella skillnader vilket påverkar hur vi tar 

emot den, ett exempel är att färgen anses kall och ond i Ostasien, varm i 

Nederländerna och kylig i Sverige (Wright, 2013). 

Gult – Gult är färgen som fångar uppmärksamhet. Den är optimistisk och 

ungdomlig och signalerar lycka och glädje. Färgen skapar lekfullhet, positivitet, 

nyfikenhet, värme och försiktighet (Wright, 2013). 

Orange – Den orange färgen är en kreativ och entusiastisk färg, den signalerar att 

något är kul, eldigt och ungdomligt. Färgen är lättsam och används för att 

uppmana till handling. Då färgen utrycker prisvärdhet kan den användas för att få 

en dyr produkt att verka billigare (Wright, 2013). 

Valet av färger på produkter påverkar konsumentens val och är därför ett viktigt 

verktyg vid marknadsföring (Wright, 2013). Det är dock av stor vikt att tänka på 

att vid färgsättning av en produkt att vårt förhållande till olika färger är personligt 

och grundat på erfarenheter och värderingar och därav kan det tolkas på olika sätt 

(Grönholm, 2013). 

Naturen som finns nära Jönköping fungerade som en rik inspirationskälla. Att 

arbeta med material som är naturliga representerar staden väl. Ett material som 

använts både i äldre och nyare byggnader i Jönköping är sandsten. Ett annat 

material är träslaget asp, som genom tillverkningen av tändstickor sedan mitten av 

1800-talet har en anknytning till Jönköping.  
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Värdeorden från workshopen sammanställdes (se tabell 2) och skapade ytterligare 

en del av moodboarden.  

 

Den färdiga moodboarden 
 

 

Bild 5 – Moodboard 

Moodboarden resulterade i två delar där färger och material representerade den 

ena delen och kategorierna i form av fotografier representerade den andra (se bild 

5).  

En kategori som fick fokus på moodboarden var knutpunkten Jönköping, här i 

form av en klase ballonger som fick representera att Jönköping genom tiderna 

varit en knutpunkt för så väl marknader som infrastrukturen.  Kategorin storstad/ 

småstad representerades i form av en skyline och en tät skog.  

Mönster var en inspirationskälla som gjorde sitt avtryck på moodboarden. 

Mönster talar för sig självt och med Instagrambilderna som inspiration hämtades 

en uppsjö av mönster som finns i Jönköping in. 

Vad ska produkten förmedla?  

 
Avkopplat – inte så stelt 
Mysfaktor 
Glädje 
Småstad 
Storstad 
Pubglädje 
Förnyelse 
Utveckling 

 
Gött med mat 
Råslätt – ökat engagemang 
Mångfald 
Inspirerande lokal händelse 
Kreativitet 
Nyföretagande 
Nystart  
Äntligen 
Naturligt 

Tabell 2 – Värdeord från workshop 
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Materialet trä representerades av ett antal små figurer och leksaker i runda, mjuka 

former, bland andra de ryska dockorna som plockas ihop efter storlek. I dessa 

leksaker rymdes också den lekfullhet som ansågs spännande att arbeta med.  

Små boxar och askar av olika slag fungerade som representanter för att produk-

terna gärna skulle hålla någon form av funktion med ett tydligt användnings-

område. Klockorna i olika färger kopplades till kreativitet och mångfald. 

Moodboarden har legat till grund för arbetet med att formge ett antal koncept 

som alla kommunicerar den känsla som eftersträvats. Den har också skapat de 

ramar inom vilka arbetet utförts. 
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4.6.2 Produktutveckling – att söka de bästa lösningarna 

I processen med att arbeta fram olika typer av lösningar handlar det mycket om att 

låta alla idéer komma fram (Landqvist, 2001). Detta arbete pågick under tre 

intensiva dagar. För att inte missa några uppslag höll författarna högt i tak och 

arbetade efter brainstorming-modellen. Vid ett antal avstämningspunkter fick var 

och en motivera sina idéer för de andra, varpå många förslag försvann. Till slut 

fanns där fem olika koncept som svarade mot både designbrief och moodboard. 

Dessa arbetades genom mer noggrant. 

Koncept 1 – Tändstickor  

Tändstickorna är och har alltid varit en del av 

Jönköping (se bild 6). Dock låg denna idé vilande 

under en längre tid då tändstickorna redan finns i 

ett stort antal varianter. Här fanns ändå en del att 

ta fasta på i förhållande till intervjun med Öberg, 

varför ett antal förslag arbetades fram.  

 

Tändsticksaskar finns redan idag i ett flertal 

olika former och utföranden. Idén bakom 

detta förslag är att med en mer amerikansk 

variant uppmärksamma besökaren om hur 

Jönköping fungerar som en knutpunkt 

genom att visa avstånden till andra städer 

(se bild 7). Alternativt skulle restid med 

olika färdmedel kunna visas. Dock blir 

detta mer av en förbrukningsvara om 

besökaren bestämmer sig för att använda 

tändstickorna. När de är slut finns bara 

pappersförpackningen kvar, vilket i sin tur 

gör att souveniren försvinner.  

Att låta tändsticksaskarna synas mer och inte ens behöva 

en ask att förvaras i blir möjligt genom att använda sig av 

principen för nåldynor. En form, här i bild 8, visas en 

cirkulär kulle, förses med hål i vilka tändstickorna placeras. 

Här kan dock samma problem uppstå som i förslaget ovan 

– när tändstickorna är slut har man ett prydnadsföremål 

Bild 6 – Tändsticksask 

Bild 7 – ’Amerikansk’ tändsticksask 

Bild 8 – Nåldyna med 
tändstickor 
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helt utan funktion och med ett lustigt utseende och souveniren förlorar sin 

betydelse.  

Att använda enbart tändstickans form genom att göra den till en ren prydnadssak 

är också en möjlighet som diskuterats (se bild 9). Under ett tidigt skede fanns 

tändstickan med som variant på en av de mest sålda kategorierna av souvenirer – 

nyckelringar.  

En tändsticka i ett mer hållbart material 

skulle kunna fungera på detta sätt utan 

problem och konceptet skulle kunna 

utvecklas att innefatta också smycken. 

Dock är denna produktkategori den som 

redan översvämmas av souvenirer och för 

att inte försvinna i mängden måste här till 

något exceptionellt.  

För att få fram en produkt som talar direkt till besökaren, 

både vad gäller form och funktion, utvecklades den 

befintliga tändsticksasken ytterligare som visas i bild 10. I 

sin ursprungliga form ligger tändstickorna i olika storlekar 

i olika askar tillverkade i papp.  

Att låta asken och stickorna få en mer distinkt form och 

möta nya material ansågs kunna lyfta den från sin position 

som vardagsprodukt. Här fanns också tidigt idén om att 

låta tändstickorna få ta mer plats. Genom att arbeta med 

olika storlekar, längder och färger fanns möjligheten att 

plocka upp det lekfulla (se bild 11). Materialet i stickorna 

skulle vara detsamma men genom att arbeta med en 

behållare i ett annat material skulle kontrasterna i 

Jönköping kunna synas i produkten.  

  

Bild 10 – Ask med lock 

Bild 9 – Nyckelring och smycke 

Bild 11 – Olika stickor 
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Koncept 2 – Hus i hus 

I Jönköpings stadskärna finns många fina och unika byggnader. Att försöka plocka 

upp detta i en produkt ansågs intressant för att kunna visa på diversiteten bland de 

olika byggnadsverken, både äldre och nyare. Eftersom workshop-deltagarna pekat 

på att de önskade en funktion i produkten, samtidigt som den måste vara liten och 

enkel att ta med sig, utarbetades ett förslag på askar med former inspirerade av 

byggnader (se bild 12).  

En liten låda, eller ask, är en produkt 

som kan komma till användning på 

många olika sätt. En liten låda som 

påminner om en viss byggnad skulle 

kunna utgöra en souvenir som 

tydligt visar varifrån den är.  

 

Inspirerat av de ryska dockorna togs ett förslag fram där mellan tre och fem askar 

skulle passa i varandra (se bild 13). Askarna skulle föreställa olika byggnader, både 

äldre och nyare, och att erbjuda flera askar istället för endast en syftade till att visa 

på kontrasterna mellan dem. Här fanns dock en del svårigheter i att få de olika 

byggnadernas silhuetter att passa ihop på ett tillfredsställande sätt. Skulle de göras i 

trä uppkom också bekymmer kring hur de skulle tillverkas. Också storleken på 

askarna skulle komma att bli alltför stor. Alternativet att tillverka dem i plast 

genom gjutning var inte något som utforskades närmre då kvaliteten på produkten 

inte skulle upplevas på samma sätt.  

 

Bild 13 – Hus i hus 

  

Bild 12 – Hus i låda 
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Koncept 3 – Mönster 

Bland de olika fotografierna som publicerats av ambassadörerna fanns några som 

endast bestod av mönster. Att plocka upp dessa mönster, eller andra mönster från 

staden, var en intressant ingång till ett produktkoncept. Dessa skulle kunna 

appliceras på en mängd olika typer av produkter och souvenirer. Ett stort antal 

typer av produkter listades, på vilka den här typen av mönster skulle kunna 

appliceras. Av dessa valdes ett antal ut och vidareutvecklades.  

Underlägg, brickor och tabletter är enkla ting som 

kan skapa en helhet i form av en kollektion av 

produkter (se bild 14). Här samlas ett antal 

mönster på ett begränsat urval för att erbjuda 

besökaren en liten samling av mönster från 

Jönköping.  

Mönster ses ofta på just detta sätt – tryckta på 

plana objekt. För att skapa en lite annorlunda 

produkt arbetades förslaget på bild 15 fram. Här ses ett mönster utskuret i en 

produkt avsedd att användas som grytunderlägg. Lämpliga material för den här 

typen av produkter är exempelvis silikon eller gjutjärn – det ena ett lite enklare och 

det andra ett mer gediget material.    

 

 

 

 

En anteckningsbok är också en produkt med tydligt användningsområde. Istället 

för att placera en mönsterbild på framsidan placerades mönstren inuti boken (se 

bild 16). Här skapar de en liten påminnelse om Jönköping för användaren varje 

gång denne vänder blad. På varje sida skulle ett nytt mönster kunna appliceras, 

eller så finns där en uppdelning likt flerämnesblocken där de rutiga sidorna förses 

med ett mönster, de randiga ett annat och de blanka ett tredje. 

  

Bild 14 – Underlägg 

Bild 15 – Grytunderlägg Bild 16 – Anteckningsbok 
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Koncept 4 – Karta 

För att locka turisten till olika platser i staden behövs ibland någon form av karta. 

En karta som uppmuntrar till spontanitet eller leder till mer udda besöksmål skulle 

kanske få fler att få en mer personlig koppling till dessa platser. Konceptet bygger 

på att besökaren slumpmässigt ska besöka ett antal på förhand bestämda platser 

efter olika teman.  

Lekfullhet och spontanitet går ofta hand i hand. Med detta väcktes idén om att 

kombinera kartan med någon typ av lek eller spel. Med en karta i botten på en 

klassisk trälabyrint skulle man kunna sysselsätta användaren på ett roligare sätt och 

samtidigt låta denne upptäcka platser i staden. Ytterligare en variant på denna 

produkt är det lilla balansspelet som man kan hålla i en hand. I botten placeras en 

karta. Spelet går ut på att få ner kulorna i hålen och vid varje hål finns något att se 

för besökaren. En annan variant som lades som förslag var att göra en variant på 

kompassen, där besökaren snurrar visaren som då bestämmer var denne ska gå. 

De olika varianterna visas nedan i bild 17. 

  

 

För att göra turisten nyfiken arbetades en karta inspirerad av Rubiks kub fram ( se 

bild 18). Här måste kartan pusslas ihop innan man kan välja riktning och mål. 

Produkten döljer en hemlighet tills kuben är löst.  

  

Bild 17 – Fyra varianter på spel med karta 

Bild 18 – Karta på Rubiks kub 
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Koncept 5 – Fotografier 

Fotografierna som publicerats på Instagram visar en stor del av Jönköping. Att 

använda dessa bilder som de är, utan filtrering, visar besökaren den rika 

mångfalden och de fina kontraster som staden erbjuder.  

Fotografierna bildar ett kollage som skulle kunna tryckas på olika typer av 

produkter – kuddar, tapeter, tyger – som är tillräckligt stora för att fotografierna 

ska synas (se bild 19). Detta är dock problemet med detta koncept: för att kunna 

se vad de olika fotografierna avbildar krävs att trycket är av en viss storlek. Att 

visa dem ett och ett ger inte samma effekt, det är mängden fotografier som skapar 

denna effekt. Produkter som kuddar och tapeter tar långt mycket mer plats i 

resväskan än de flesta souvenirer.  

 

Efter diskussioner kring de olika konceptens för- och nackdelar valdes delar av 

koncept 1, 3 och 4 ut: dessa var de som ansågs ha störst potential att bli kom-

mersiella produkter. Dessa koncept mötte också på ett bra sätt de önskemål som 

beskrivits i designbriefen samt motsvarade känslan i moodboarden. Dessa tre 

koncept vidareutvecklades ytterligare – olika material och utföranden testades och 

utvärderades. Från koncept 1 valdes den traditionella tändsticksasken ut 

tillsammans med idén om stickor i olika längder och kanske också färger. Från 

koncept 3 valdes balansspelet och från koncept 4 valdes idén om mönstertryck på 

olika typer av underlägg.  

  

Bild 19 – Tryck på tyg och tapet 
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4.6.3 Formgivning  

För att testa och utvärdera former och funktioner i produkterna användes visuali-

seringstekniker och modellbygge. Detta kompletterade skissarbetet på ett utmärkt 

sätt med syftet att se på proportionalitet gällande mått och avstånd. Det är också 

ett verktyg att utvärdera material och färgkombinationer (Österlin, 2010 s 79). 

Produkt 1 – Tändsticksasken 

Produkten ska vara en utveckling av den traditionella tändsticksasken där 

användningsområde och funktion är självklar för användaren. Formerna som 

testats och utvärderats är en rektangulär ask med lock, en rund ask med lock samt 

en traditionell rektangulär tändsticksask där innerasken skjuts in. De båda 

varianterna med lock är snarlika andra typer av askar som finns i handeln varför 

de snart valdes bort. Den variant av asken som valdes ut för vidareutveckling var 

den som mest påminner om den traditionella tändsticksasken. I bild 20 nedan 

visas asken i några olika utföranden och material. 

 

Bild 20 – Fyra varianter på tändsticksasken 

Idén om glas väcktes genom den mängden fotografier på vatten och associationen 

till ordet klarhet. Den traditionella tändsticksaskens material har lämnats och 

produkten är här i trä och glas. Det är viktigt att tänka på att välja ett träslag som 

är hårt och segt och inte sväller då glaset inte medger några formförändringar. 

Bild 21 nedan visar tre varianter på den skjutfunktion som valdes. Dels testades att 

utforma den inre asken i trä och som ett alternativ testades att ha ytterhöljet i trä 

och den inre asken i glas. Vidare testades olika dimensioner på både glas och trä 

för att se och utvärdera proportioner.  

 

Bild 21 – Tre varianter av den traditionella tändsticksasken 
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Produkt 2 – Spel 

Idén bakom spelet handlar om att låta besökaren uppleva lite mer udda besöksmål 

i staden. Genom att spela spelet, exempelvis tillsammans med familjemedlemmar, 

ska användaren välja nästa plats att gå till. Eftersom spelet är avsett att användas 

under själva resan behöver storleken och formen på det vara anpassad efter detta. 

En annan aspekt att tänka på är att spelet ska kunna hanteras av både vuxna och 

barn.  

Spelets form har tagits fram med hänsyn till hur den här typen av spel vanligtvis 

ser ut. En rund form känns igen och fyller sin funktion på ett mer tillfredsställande 

sätt, medan den kvadratiska formen känns kantig och hård (se bild 22 och 23). 

Här finns också risken att kulorna fastnar i hörnen. 

 

 

 

 

I nästa steg testades olika dimensioner på spelet (se bild 24). Det får inte bli för 

litet – kartan riskerar då att bli otydlig och kanske inte kunna hålla mer än två till 

tre illustrationer.  

Höjden på spelet påverkas av de olika delarna som ska få plats i asken. För att de 

små kulorna inte ska falla ur asken täcks kartan av en tunn skiva av ett 

genomskinligt material. Denna fästs med en distans från botten för att ge kulorna 

utrymme att rulla fritt.  

 

Bild 24 – Test av dimensioner 

 
  

Bild 23 – Kvadratiskt balansspel Bild 22 – Runt balansspel 
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Produkt 3 – Mönster 

Mönster ser vi dagligen, vare sig man är mer eller mindre uppmärksam på dem. 

Detta koncept innefattar att applicera dessa mönster på olika typer av underlägg.   

För att hitta en form för underläggen diskuterades vad de skulle användas till, då 

detta skulle avgöra inte minst storleken på dem. För glas krävs en mindre storlek 

än för exempelvis smörgåsar. I denna kollektion ska ingå underlägg för ost, 

smörgåsar samt glas. 

Vanligtvis ses den här typen av produkter som kvadratiska, underlägg för glas är 

också ofta cirkulära. För att särskilja konceptet undersöktes möjligheten att arbeta 

med andra former, då främst den triangulära. Här fanns också en tanke i att göra 

underläggen på ett sådant sätt att de vid exponering mot konsumenten lockar till 

köp av fler än en variant av dem (se bild 25 och 26). 

Produkten kommer utsättas för väta, varför den måste tåla detta både i material 

och ytbehandling. Ett vanligt förekommande material för olika typer av brickor 

och underlägg är formpressat faner som lackas med en vattenavvisande lack. Ett 

alternativt material är att använda en polymer.  

Bild 27 nedan visar de fotografier som varit utgångspunkt i framtagningen av 

mönster. Dessa mönster (se bilaga 5) har sedan applicerats på de underlägg som 

utgör kollektionen. 

Bild 27 – Mönster för underlägg 

 

 

Bild 25 – Test av former Bild 26 – Test av passform 



Resultat och analys 

62 

5 Resultat och analys  

I detta kapitel kommer du nu få ta del av svaren på de frågeställningar uppsatsen behandlar. 

Vidare presenteras det resultat som består i de tre produkter som speglar bilden av Jönköping.  

 

 

5.1 Utifrån fotografierna, vilken bild av Jönköping 

förmedlar ambassadörerna av sin egen stad? 

En plats är till sin natur komplex och mångfacetterad och det finns inte en bild av 

den, utan ett flertal olika bilder av densamma (Zenker & Beckmann, 2013). Så 

framträder också bilden av Jönköping ur de tio olika ambassadörenas fotografier. 

Den som tittar genom bilderna får se en mängd olika platser, intryck och 

händelser. 

Detta är en ärlig och äkta bild av Jönköping som förmedlas till mottagaren. 

Initiativet till att låta ambassadörer visa upp sin bild av staden är förvisso taget av 

de personer som medverkar i den styrda marknadsföringen, men varje ambassadör 

är ändå fri att publicera sina fotografier. Detta blir ett sätt för Destination 

Jönköping att undvika det som Zenker och Beckmann (2013) diskuterar: att låta 

invånare vara med och bestämma hur stadens varumärke ska utformas är att 

försöka demokratisera och bjuda in. Man försöker på detta sätt få den styrda 

marknadsföringen att spegla invånarnas bild av staden. 

Att bjuda in invånare i den här typen av marknadsföring kan ses som ett sätt att, 

utöver ambassadörskapet, också göra invånaren till en integrerad del av 

platsvarumärket. Kavaratzis och Ashworth (2004) och Kotler et al. (1993) menar 

ju att den här typen av informationsspridning, som Instagram erbjuder, är den 

som generellt uppfattas som mest autentisk och trovärdig (likt word-of-mouth). 

Som besökare lägger man större vikt vid de äkta berättelserna framför de riktade 

reklamkampanjerna. Till detta kommer också det faktum att sociala medier blir en 

allt viktigare kanal för informationsspridning och den äkta bilden av Jönköping 

har nu möjlighet att nå långt utanför länets gränser. 

Många av ambassadörerna har publicerat fler än en bild på vattnet som finns i och 

omkring Jönköping. Vättern och Munksjön är med på ett flertal bilder, dock är 

Vättern representerad långt fler gånger än Munksjön. Detta kan tyda på att sjön är 

mycket viktig för ett flertal personer. Vättern har ju också haft en stor betydelse i 

Jönköpings historia och även om vattenlivet idag är begränsat till turisttrafik är 

sjön en central del av både staden rent geografiskt, men också i människors 

medvetande.  
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Precis som Buhalis (2000) menar att det är viktigt att förmedla det unika med en 

plats, pekar ju också Helena Nordström på att det är viktigt för platsen att särskilja 

sig. Att Vättern då också lyfts fram av ambassadörerna, inte enbart i riktade 

marknadsföringskampanjer, visar att vattnet är något som man som invånare i 

Jönköping håller väldigt högt. 

I detta ryms också den blå färg som är framträdande i många av fotografierna. 

Vattnet, horisonten och himlen skapar i många bilder en stor nyansrikedom. I 

dessa bilder kan man också tydligt se hur nära vattnet man faktiskt är i de centrala 

delarna av staden.  

Något som också är framträdande bland bilderna är den stora mängden bygg-

nader. Det är en kontrastrik blandning av gamla och nya hus, där flertalet är bilder 

av äldre byggnader. Jönköpingsbor som följer ambassadörerna på Instagram-

kontot kan sägas ha en större behållning av dessa bilder än dem som inte känner 

till staden. Ofta visas endast detaljer eller delar av en byggnad och dessa detaljer 

skapar i bilderna olika mönster. Den här typen av detaljer kan få oss som 

betraktare av bilderna att upptäcka delar av staden vi förr inte lagt märke till. En 

vacker dörr kanske försvinner där den sitter på ett oansenligt hus, men som 

mönster hoppar den ut och synliggörs på ett annat sätt. På samma gång kan man 

som betraktare känna en tillhörighet och igenkänning i bilden om man vet vilken 

liten bakgata mönstret är taget från. 

Ward (1998) menar att invånarna av en stad måste känna igen sig i den bilden som 

marknadsförs. Om de inte gör det finns en risk för ett minskat engagemang för 

den egna staden. Kan det då förhålla sig så, att de bilder som visar detaljer faktiskt 

är riktade till dem som bor i staden, från invånare till invånare? Dessa berättar 

kanske inte så mycket för en besökare, men desto mer för invånarna som kan 

känna igen de platser som bilderna porträtterar. Om man då plockar upp dessa 

detaljer i marknadsföring, eller, som i detta arbete i en produkt, skapas då en 

möjlighet för invånarna att känna igen sig? 

Om ambassadörerna visar upp bilder på byggnader de tycker är vackra eller fula 

kan bara spekuleras i. Kanske kan det faktum att fler äldre byggnader visas upp 

berätta för oss att de betyder mer för ambassadörerna, eller i vilket fall anses vara 

vackrare. 

På en del av bilderna syns de nyare offentliga utsmyckningar som Jönköping 

berikats med under de senaste åren. Man har i dessa anammat en mer lekfull 

attityd och skapat platser och konstverk som uppmuntrar till lek och användande. 

Det finns också en hel del bilder i olika natursammanhang bland bilderna: skog, 

parker och liknande, utöver bilderna på sjöarna. Överlag är kontrasten mellan 

naturen och staden påtaglig i bilderna. 
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Kontraster är också ett återkommande motiv i flera bilder: äldre och nyare 

byggnadsverk, himmel och hav, färger och mönster. 

 

5.2 Vad kan vi som designers ta till vara på i Jönköpings 

historia kontra bilden av dagens Jönköping för att ge 

produkter avsedda för besökare autenticitet?  

Campelo et al. (2011) lyfter fram vikten av att i platsmarknadsföring arbeta med 

det vi har – oavsett vad vi gör idag har vi en gemensam historia och ett arv som vi 

inte bör strunta i. Genom att belysa Jönköpings historia har författarna sökt efter 

det som än idag finns befäst i människors medvetande. Historien är äkta och 

gemensam, oavsett om den är positiv eller negativ. I fråga om att marknadsföra 

platsen handlar det om att lyfta fram de befintliga värden som redan finns.  

Arvet efter dem som byggde staden har verkningar än idag: tändstickan är ett 

sådant arv. Även om produktionen inte finns kvar i staden idag så har fabrikernas 

och tändstickornas historia fortfarande en stor betydelse för många invånare. Att 

Jönköping länge var en blomstrande industristad har satt sina spår. 

En del av stadens historia som inte är lika känd är den om järnvägens tillblivelse 

och, kanske allra främst, placering. Att landsvägarna från södra Sverige korsades 

just vid Vätterns södra spets ledde till att också järnvägen fick samma sträckning. 

Jönköping har fungerat som en knutpunkt under en lång tid.  

Kanske är det så, att det vi vet om vår historia är sådant som kan skapa positiva 

värden. Det som är viktigt när det gäller just att försöka plocka upp historiska 

händelser och platser i en produkt är att det faktiskt finns en igenkänningsfaktor 

hos mottagaren. Det är svårt att ta in något som inte längre finns mer än i ett fåtal 

människors minnen: det skulle då krävas en mindre historielektion för att förklara 

innebörden av produkten.  

Av denna anledning valdes de delar av stadens historia bort som faktiskt inte är 

lika väl förankrade som exempelvis tändstickstillverkningen. Inte många männi-

skor vet att staden har flyttats ett flertal gånger mellan den östra och västra delen. 

Vad dessa benämningar berättar för oss är egentligen bara att det finns en östra 

och en västra del av staden.  
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Det går också plocka upp det vi ser runt omkring oss idag. I detta finns bland 

annat arkitektur, offentlig utsmyckning, parker och torg – alla de allmänna och 

gemensamma platserna i staden. Vissa är historiska, vissa är nya. Tillsammans 

skapar de stadens karaktär och också dess säregna skyline. Kontrasterna i 

Jönköping är ofta ganska skarpa – högskolans nya delar i kontrast till biblio-

teksbyggnaden som inryms i det gamla gjuteriet; nya rättscentrum som är beläget 

intill det gamla stationshuset; Kålgården, området som består av trähus från slutet 

av 1800-talet och moderna lägenhetskomplex; kulturhuset Spira på motsatta sidan 

av Munksjön från det gamla pappersbruket. Allt detta är det som skapar den 

visuella bilden av staden.  

Det är också möjligt att ta tillvara på det som händer i staden idag: som några av 

deltagarna i workshopen uttryckte det så finns här idag en ökad kreativitet, en 

känsla av att det händer något nytt och att det sker en utveckling. Helena 

Nordström sade att det nya Jönköping är bubblande. Hon lyfter också fram drivet 

och glöden som hon upplever finns i staden idag.  

Att lyfta in de värden som historien och dagens Jönköping innefattar i produkter 

är viktigt för att vi genom dessa faktiskt kommunicerar bilden av staden. Ju 

starkare äktheten är och ju enklare turisten kan koppla souveniren till ett samman-

hang, i det här fallet staden, desto större chans att denne faktiskt köper souveniren 

i fråga.  

Som Wilkins (2010) menar så väljer turisten ofta den souvenir framför andra som 

tydligt avbildar eller representerar platsen. För invånaren är detta kanske inte 

riktigt lika viktigt då kunskapen om platsens historia möjligtvis är större än hos 

turisten. Dock är det ändå viktigt att den kommunicerade bilden av platsen är äkta 

och också tilltalar både avsändare och mottagare (Campelo et al., 2011), varför 

författarna arbetat med att försöka fånga det som vi alla har tillgång till – det vi 

ser. 

 

5.3 På vilket sätt kan vi som designers använda 

kunskaper inom place branding vid utveckling av 

souvenirer? 

Det som är en av de viktigaste punkterna enligt ett flertal forskare (Ward, 1998; 

Braun et al., 2013; Ek, 2007; Mueller & Schade, 2012) är att platsmarknads-

föringen byggs inifrån och ut. Som fallet Bremen visar, under rubrik 2.1.3 Min stad 

är inte din stad, så blir mottagandet av en marknadsföringskampanj långt mer lyckad 

om invånarna själva får delta och vara med i beslutsprocessen. Att inte ta hänsyn 

till invånarnas intresse kan innebära att de tar avstånd från olika kampanjer och 

styrda marknadsföringsinsatser (Ward, 1998). Så var fallet i både Malmö och 

Hamburg. 
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På samma sätt finns en risk i att ta fram produkter som ska representera en stad –

som designers måste författarna vara mottagliga och öppna för andras bild av 

staden och inte bara se till den egna bilden. Detta är problematiskt eftersom en 

designer ändå sätter sin prägel på produkterna genom de val som görs under hela 

processen – den research som väljs ut att genomföras, den ingångspunkt som 

finns och det som väljs bort. Trots detta kan man låta fler bilder av staden lysa 

igenom om man exempelvis bjuder in invånare att delta i en del av denna process.  

Bilden som förmedlas genom de produkter (också souvenirer) som går att 

konsumera på en plats påverkar och förändrar också vår egen, personliga 

uppfattning om platsen (Ek & Hultman, 2007). Att lyfta fram vissa delar och inte 

andra signalerar till turisten att man i den specifika staden vill visa upp just dessa 

delar. Detta är kanske som mest tydligt för dem som aldrig tidigare besökt 

Jönköping: om vi lyfter fram vattnets betydelse i produkten så förknippar 

besökaren kanske staden mer med vattnet än om det inte nämnts alls. Genom att 

använda oss av tändsticksfabrikernas historiska betydelse kanske vi stärker bilden 

av Jönköping som tändsticksstaden ytterligare.  
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Det nya Jönköping i en historisk förpackning 

Tändsticksasken har här fått karaktären av en mer exklusiv souvenir. Produkten är 

en utveckling av den traditionella tändsticksasken, där användningsområde och 

funktion är självklar för användaren.  

Tändstickorna ligger i en träask som skjuts in i höljet av massivt glas. Genom 

glaset syns stickorna som har olika längd och färg. När stickorna är slut finns där 

ett meddelande på botten av asken som uppmanar användaren att det är dags att 

återigen besöka Jönköping för att fylla på med nya stickor. 

Formen på träasken är rektangulär med skarpa kanter. Höljet följer denna form 

med skarpa kanter på insidan medan utsidan har mer mjuka, rundade former. 

Asken är något större än den traditionella asken, dock var det ett av krav att 

användaren skulle ha möjlighet att fylla på asken med tändstickor som går att köpa 

i en matvarubutik varför längden är anpassad efter standardiserade mått. I asken 

finns ett tändplån som alltså ligger löst bland stickorna. Tändplånet är fäst på en 

hållare i trä för att underlätta användande. 

Med tändsticksasken lyfts en viktig del av stadens historia fram – tändsticks-

fabrikernas guldålder. Med asken symboliseras också samlingsplatsen, eller 

knutpunkten, som Jönköping varit både historiskt men även i nutid. Förr var 

Jönköping en viktig handelsplats och också försvarsstad – idag samlas här 

människor från världens olika hörn på kongresser och mässor. Också högskolan 

bidrar till den internationella prägel staden idag marknadsförs med.  

Varje sticka i asken representerar också en individ och med de olika färgerna och 

längderna lyfts stadens mångfald fram.  

Bild 28 – Tändsticksask i glas och ask med olikfärgade stickor 
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Med de mjuka formerna vill plockas de mjuka värden som framkom under work-

shopen upp. Också materialen talar mycket för Jönköping – glaset som med sin 

klarhet förknippas med vattnet som finns i staden, träet som står för närheten till 

naturen. 

Tändsticksasken är också en produkt med en tydlig funktion, något som del-

tagarna i workshopen ansåg vara av stor relevans. Den inre delen av asken görs i 

träslaget ask – mot glaset skapas en fin kontrast. 

Tändsticksasken är tydligt kopplad till ett av stadens besöksmål, Tändsticksmuseet, 

vilket enligt bland andra Wilkins (2010) gör att den blir en förlängning av minnet 

av besöket – en materiell påminnelse. Också de andra souvenirerna kan fungera 

som ett fysiskt minne, vilket ju är dess primära funktion. Författarna tror att 

särskilt tändsticksasken har potential att bli en conversation piece. Människor är 

vana vid att se tändsticksasken utförd i en viss form med ett specifikt utseende 

och denna ask särskiljer sig i detta avseende.  
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Lek dig genom Jönköping 

Detta lilla spel är en souvenir som är tänkt att användas under själva besöket i 

Jönköping. Spelet är ett klassiskt balansspel där användaren ska få ett antal 

metallkulor att lägga sig i hålen på plattan. Hålen är placerade på olika motiv i 

kartan, de kan föreställa en plats, byggnad eller aktivitet man som turist kan 

besöka i Jönköping.  

Dessa kartor ska finnas i olika teman exempelvis kultur, friluftsliv/idrott eller 

arkitektur så att man beroende på intresse kan välja sin personliga favorit. Kartan 

är av enklare variant med illustrationer som kännetecknar delar av Jönköping.  

Spelet anspelar på den vuxna användarens barnsliga sida, samt kan påminna 

användaren om barndomen. För barnen är spelet roligt och kan inbjuda dem i 

beslutsprocessen vad nästa besöksmål ska vara – kanske där första kulan hamnar. 

Det valda träslaget i denna produkt är ask. Kartan trycks på ett tjockare papper 

och limmas i botten av trädelen. Ovan placeras ett plastlock som fästs med lim 

efter att kulorna lagts i.  

Tanken med konceptet är kopplat till det vi ser och som tydligt avbildar eller 

representerar platsen, något som enligt Wilkins (2010) är ett av de viktigaste 

incitamenten för köp.  Det handlar om att plocka upp det som ingen annan har 

och det som särskiljer Jönköping från andra städer.  

Syftet med denna produkt är att väcka besökarens intresse kring en till synes 

oansenlig plats – här finns till exempel tre skidbackar i direkt anslutning till staden, 

en kilometerlång strand och en närhet till vattnet.  

Bild 29 – Balansspel med karta över delar av Jönköpings kulturutbud 
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Spelet ska innehålla något för alla. Därför ska kartan i botten av spelet finnas i 

olika varianter, här visas det med teman kring kultur, natur, idrott och arkitektur.   

Tanken är också att olika personer, i exempelvis en familj, kan ha varsitt spel efter 

intresseområde. De olika kartorna skapar i sig ett brett utbud som ger något för 

alla. Spelet speglar de mjuka värdena lekfullhet och kreativitet.  

Buhalis (2000) menar att man för att uppnå en lyckad platsmarknadsföring bör 

arbeta med att koordinera de olika delarna av turistnäringen och alltså den totala 

reseupplevelsen. Eftersom souveniren har visat sig vara en viktig del för många 

människor i den totala reseupplevelsen så borde också en souvenir som speglar 

invånarnas bild av staden ge ett mervärde för turisten. Det lilla balansspelet med 

en karta i botten är ju avsedd att faktiskt användas under besöket i staden – kanske 

besöker man platser man inte annars skulle ha sett om man följer kartan och på så 

sätt kan reseupplevelsen utökas och berikas. 
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Detaljerna gör staden 

I denna souvenir ryms ett mer subtilt budskap från invånare till besökare där 

mönster från staden representeras i en vardagsprodukt. Tanken med denna prod-

ukt är att den ger en större förankring i Jönköping och bland invånarna. Mönstren 

kommer direkt från Jönköpingsborna själva och det är mönster de ser i sin vardag 

på väg till jobbet eller skolan. 

Tolkningar av mönstren kan appliceras på olika typer av produkter och i det här 

konceptet trycks de på brickor och underlägg i olika varianter – en kollektion med 

underlägg för glas, brickor för kvällsmackan samt en bricka för osten. Brickorna 

och underläggen tillverkas i björkfaner som sedan får den form som tagits fram 

för produkterna. På ovansidan trycks sedan mönstret innan brickorna lackas för 

att skydda trycket.  

Detta är den typ av souvenir författarna anser har störst potential att fungera som 

en gåva (Wilkins, 2010) – underlägg med olika mönster inspirerade av staden.  

De fångar en del av det som faktiskt är unikt med Jönköping och som kan få 

funktionen av en conversation piece: kanske undrar man som mottagare av gåvan 

varifrån mönstren kommer, varpå givaren får möjlighet att berätta om den plats 

mönstret finns i verkligheten. Underläggen har också en tydlig vardagsfunktion. 

Detta i sig kan bidra till att den kommer fungera bra som en gåvosouvenir.  

Bild 30 – Underlägg med mönster inspirerade av platser i Jönköping 
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Att gå ifrån det traditionella, både vad gäller souveniren som produkt men också 

det som traditionellt förknippas med Jönköping, var eftersträvansvärt i detta 

arbete. Men som Mueller och Schade (2012) beskriver det i sin analys över 

Bremens arbete med sin nya logotyp: leta bland de redan etablerade symbolerna, 

de som människor redan har i sitt medvetande och som de kan ställa sig bakom. 

Att då plocka upp den traditionella tändsticksasken i en modern variant anses här 

kunna motiveras med att den faktiskt står för en väldigt viktig del av både 

Jönköpings historia, men också ingår i den allmänna bilden av staden.  

Balansspelet är den produkt som har mindre karaktär av en souvenir än de andra, 

eftersom den används på plats. Spelet avbildar dock olika platser tydligt och det 

påminner besökaren om varje enskilt besöksmål.  

Underläggen med mönster från staden är gåvan med en vacker och intressant 

koppling till staden. Den kan kanske även få dig som invånare att upptäcka 

detaljer i din egen stad. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel följer de diskussioner som författarna gör utefter resultat och analyser.  

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vi som designers kan bidra till att 

bygga platsvarumärket Jönköping utifrån tanken om att alla stadens invånare är 

avsändare.  

Bilden av Jönköping som förmedlas i fotografierna på Instagram är bara en del av 

helheten. Vi skulle kanske få se en annan bild om vi till exempel tittade på 

fotografier som tagits under ett helt år – andra motiv, andra färger och andra typer 

av platser skulle kanske illustreras. Vi skulle också få en större bredd bland 

bilderna, eftersom det då skulle handla om 52 personers bilder av staden mot de 

tio vi nu arbetat med.  

Vi måste också ha i åtanke att vi inte vet hur Destination Jönköpings urvals-

process av ambassadörerna som vill administrera kontot ser ut: vem som helst får 

anmäla sitt intresse, men vem väljer ut dem som faktiskt får göra det? Detta måste 

anses kunna färga bilden av Jönköping. Att vi heller sällan (eller aldrig) får se de 

negativa delarna med staden är också viktigt att tänka på. Tanken med kontot är 

att visa upp det positiva och även om de bilder som visas är äkta och ärliga finns 

det ju alltid en baksida av varje mynt.  

Vi tror också att det är viktigt att Destination Jönköping marknadsför möjligheten 

att administrera kontot också till dem som vanligtvis inte deltar i den här typen av 

aktiviteter, bland andra gymnasieungdomar och äldre människor. Deras bild av 

Jönköping bör också få ta plats.  

Platsmarknadsföring handlar ju också mycket om att hitta det unika med en plats 

samt att presentera detta utåt – vill vi då hitta de små unika smultronställena eller 

locka fler till de stora turistattraktionerna? 

Vi måste dock noga väga mellan de olika typer av kartor vi väljer att placera i 

spelet – ska vi hålla oss till exempelvis vissa målgrupper (kultur, sport, arkitektur et 

cetera) eller vill vi få besökaren att upptäcka de olika sakerna Jönköping har att 

erbjuda genom att blanda de olika kategorierna (kultur och sport, museer och 

naturupplevelser)? Genom kartan styr vi ju faktiskt besökaren mot olika typer av 

mål. Är de platser vi väljer ut just de som invånarna vill visa upp? 
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Mönstren som koncept måste inte nödvändigtvis endast placeras på brickor eller 

underlägg: vi tänker oss att det skulle kunna utvecklas till affischer, vykort och 

liknande produkter. I konceptet ryms också idén om att mönstren ska kunna bytas 

ut, kanske genom en årlig tävling för Jönköpingsborna där alla som vill får lämna 

in sina bidrag. Detta skulle skapa ytterligare möjlighet för invånarna till 

engagemang vilket ju bland andra Mueller och Schade (2012) menar är viktigt. 

Den bild av staden som turister uppskattar mer än andra är den som sprids av 

invånarna själva (Kavaratzis och Ashworth, 2005). De souvenirer vi tagit fram kan 

ses antingen som en förlängning av denna bild eller som en förvanskning av 

densamma. Vi kan dock också hävda att vi med souvenirer som uppmuntrar till 

återbesök av staden eller som sprider den positiva bilden av den faktiskt kan 

generera ytterligare besök, vilket i sin tur leder till en större summa pengar som 

spenderas i Jönköping. Det är svårt att avgöra en kommersiell produkts 

autenticitet innan den finns till försäljning. Detta är ju upp till turisten att avgöra. 

Vi bör också ha i åtanke att resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi hade haft 

möjlighet att genomföra workshopen med det ursprungliga urvalet av ambassa-

dörerna. Workshopen som ligger till grund för vårt arbete är den test-workshop 

som genomfördes för att vi skulle få en chans att testa de olika övningarna. Hade 

vi istället genomfört en workshop med det korrigerade körschemat som togs fram 

hade vi också kanske fått fram andra funktioner och värdeord att arbeta vidare 

med. Dock anser vi resultatet vara fullvärdigt då deltagarna, precis som ambassa-

dörerna, är invånare i Jönköping. 

Kanske skulle resultatet se annorlunda ut om man låtit invånarna få ännu mer 

inflytande över arbetet i en större del av processen. Exempelvis skulle 

workshopen, om den var mer omfattande, kanske ha lett fram till ett mer färdigt 

koncept för souvenirer. En annan aspekt som nog har haft inverkan är det faktum 

att deltagarna i workshopen fick arbeta utefter andras fotografier av staden och 

inte sina egna.  

Avslutningsvis vill vi ta upp den problematik som finns i att kommersialisera en 

plats (Ek & Hultman, 2007, s 29) och också den här typen av produkt. Inte många 

ifrågasätter det faktum att det finns någon som tjänar pengar vid konsumtion av 

olika typer av produkter, men om vi vill lyfta fram den äkta och autentiska bilden 

av Jönköping i en souvenir väcks frågan: vem tjänar på detta? Ska de intäkter 

souveniren drar in gå tillbaka till invånarna? Går det att hävda autenticitet när 

någon tjänar pengar på den? 
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6.2 Metoddiskussion 

Intervjun med Caroline Sjöberg utfördes av endast en av författarna, då en var 

bortrest och den andre var sjuk. Detta tror vi kan ha gett en intervjuareffekt på så 

sätt att intervjuaren inte ensam hade samma förmåga eller möjlighet att följa upp 

med följdfrågor som om alla tre hade varit närvarande. De siffror som vi ville ha 

svar på gällande försäljning av souvenirer ut olika produktkategorier fick vi endast 

ta del av i ungefärliga siffror. Vi hade behövt få ett riktigt underlag för att kunna 

använda siffrorna på ett riktigt sätt. Intervjuguiden som användes anser vi 

fungerade bra, tyvärr så kunde Sjöberg dock inte svara helt på alla frågor. Vi tror 

att det hade varit bra om vi skickat ut frågorna i förväg så att Sjöberg kunnat 

förbereda sig.  

Under intervjun med Helena Nordström var två av författarna närvarande och 

intervjuguiden som användes fungerade mycket bra. Nordström kunde svara 

utförligt på alla frågor, även de följdfrågor som dök upp under intervjun. Detta 

kan ha påverkats av det faktum att författarna dels träffat Nordström tidigare i det 

inledande skedet av arbetet, samt att hon var väl införstådd i det problemområde 

som arbetet utförts inom. 

Inför intervjun med Joakim Öberg använde vi oss av en lista med ämnen vi 

önskade få höra mer om. Om vi istället hade använt oss av en mer strukturerad 

intervjuguide, likt dem i intervjuerna med Helena Nordström och Caroline 

Sjöberg, är möjligheten stor att vi hade fått med oss annan information. Med våra 

begränsade kunskaper om stadens historia ville vi att Öberg skulle få berätta så 

fritt som möjligt om de olika händelserna och platserna som varit av stor betydelse 

för Jönköping. Alla tre författarna var närvarande under intervjun vilket 

underlättade och hade stor möjlighet att följa upp med följdfrågor. 

Att ensam utföra en intervju kan skapa en intervjuareffekt på så sätt att följdfrågor 

och nya uppslag lättare går förlorade, eftersom intervjuaren då har fler roller på en 

och samma gång. Att vara tre om att intervjua kan å sin sida skapa en nervositet 

hos informanten och också kännas mindre strukturerat. Två intervjuare verkar i 

detta vara en mer optimal kombination, då informanten kan känna sig mer 

bekväm samtidigt som intervjuarna kan dela på uppgifterna att hålla reda på 

inspelningen, följdfrågor samt anteckningar. 
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Vi valde att genomföra en kvalitativ studie. Hade vi istället valt att genomföra en 

kvantitativ studie, hade vi exempelvis kunnat gå ut och fråga 200 personer hur 

deras bild av Jönköping ser ut. Detta hade resulterat i ett större antal svar på ett 

större antal frågor. Dock hade vi med dessa data inte haft möjlighet att hitta de 

nyanser och det djup vi sökte. Vi hade inte heller haft möjlighet att följa upp och 

låta informanten diskutera och resonera sig fram till sina svar, vilket vi ansåg vara 

värdefullt. En kvantitativ studie hade gett oss mer ytliga svar kring frågan hur 

bilden av Jönköping ser ut. 

Under workshopen beslutade vi att använda oss av ordet ”profilprodukt” istället 

för souvenir – detta för att souveniren ofta förknippas med något negativt 

(Andersson & Berthelius, 2009). Detta kan ha påverkat resultatet av workshopens 

del som handlade om de funktioner deltagarna önskade se i produkten. Vi tror 

ändå att resultatet hade blivit snarlikt eftersom vi hela tiden poängterat att 

profilprodukten skulle fånga bilden av Jönköping. 

Vi valde att genomföra en workshop istället för en kvantitativ studie. Vi var 

intresserade av att med en mindre fokusgrupp kunna gå mer på djupet än vad vi 

hade haft möjlighet att göra om vi genomfört exempelvis en enkätstudie av ett 

större antal personer. Designprocessen är till stora delar en kreativ process där 

associationer och idéer är viktiga varför vi behövde få tillgång till deltagarna under 

en längre stund. Resultatet kan ifrågasättas då urvalsgruppen är relativt liten och 

urvalet snävt, men vi har inte heller sökt kunna generalisera våra resultat utan 

endast försöka fånga den del av Jönköping som visas upp genom Destination 

Jönköpings Instagram-konto. 

Det visade sig vara svårare än vad vi trott att få med de tio ambassadörerna att 

delta i en workshop. Att deltagandet blev så pass lågt att vi tvingades ställa in kan 

bero på flera saker: vi behövde av olika anledningar hålla workshopen på kvällstid 

(eftersom flera av ambassadörerna arbetar under dagtid); vi kunde inte erbjuda 

någon form av ekonomisk ersättning för deras tid; vi kunde inte erbjuda 

reseersättning för de ambassadörer som tillfälligt befann sig på annan ort.  

Andra orsaker kan vara så enkla som att projektet inte verkade så intressant att 

man ville prioritera det framför exempelvis tid med familjen. Att tänka på för 

framtida liknande projekt är att tidigt hitta de personer som är villiga att delta och 

sedan arbeta därifrån. Vi tror också att det är viktigt att vara tydliga i 

kommunikationen för att beskriva nyttan med workshopen och i detta också 

berätta vad resultatet ska bli. Hade vi exempelvis kunnat säga att produkterna 

faktiskt skulle säljas i turistbyråns shop, hade detta blivit mer konkret och kanske 

fått fler ambassadörer att överväga att delta? 
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Att vi ändå kunde genomföra en, anser vi, lyckad workshop med vårt test-urval av 

deltagare gav oss ett underlag för fortsatt arbete. Detta underlag hade förvisso 

kunnat se annorlunda ut med ambassadörerna, men det hade också lika gärna 

kunnat bli helt annorlunda om vi fått med oss tio andra ambassadörer. Det 

viktigaste var att deltagarna hade en egen och personlig anknytning till staden. 

Dock kan detta anses påverka studiens interna giltighet.  

Om vi under workshopen hade fokuserat en del på just Jönköpings historia hade 

vi kanske kunnat jämföra deltagarnas kunskaper om historien och de svar vi fick 

från Öberg. Detta hade kunnat tydliggöra kopplingen mellan olika historiska 

händelser (exempelvis) som invånarna faktiskt har kunskap om.  

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Vår hypotes bygger på att man vid marknadsföring av en stad har behållning av 

invånarna. Vi tror att arbetssättet med att direkt involvera invånarna är ett bra sätt 

att göra detta. Dock är det viktigt att göra dem införstådda med vad resultatet 

kommer att bli. Ett tydligt mål ökar viljan och engagemanget att delta och påverka. 

Produktutveckling är något som vi anser kan bidra till att bygga ett platsvaru-

märke. Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur vi kan bidra till detta. 

Att låta deltagarnas ord vara styrande i den kreativa processen i produktutveckling 

gör att vi inte endast visar vår egen bild av staden. Genom att använda oss av 

kunskaper och teorier inom place branding och souvenirer vill vi hävda att vi har 

hittat en väg för att faktiskt fånga Jönköpingsbornas bild av staden i ett antal 

produkter. 

Vi skulle vilja se en utökning av det arbetssätt vi använt i detta projekt genom att 

man samlar alla bilder som publiceras på Instagram under hashtaggen #jkpg. Det 

vore ett mer omfattande och resurskrävande arbete, men det skulle vara intressant 

att se vad resultatet skulle bli. 

För att undersöka om produkten ger den önskade effekten bör försäljning och 

uppfattningar om den följas upp. 

Vi tror också att man skulle kunna applicera denna typ av projekt på andra platser 

för att skapa mer autentiska och samtidigt nyskapande souvenirer.  
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Intervjuguide – Helena Nordström, marknadschef på Destination Jönköping  
 

1. Namn?  

2. Befattning?  

3. Berätta kort om Destination Jönköping och vad Ni arbetar med?  

4. Vilka anser Ni är Jönköpings kännetecken och karaktäristiska drag?  

5. Hur arbetar Jönköping med marknadsföring i dagsläget?  

a. Strategi?  

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

a. Vad särskiljer Jönköping?  

b. Vilket är Jönköpings starkaste konkurrensmedel?  

c. Vad anser Ni är konkurrenskraft?  

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

ii. priser?  

iii. nöjen/kultur?  

 
7. Vilka vill Ni marknadsföra Er till?  

a. Specifik målgrupp(er)?  

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

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

a. Hur har Jönköping utvecklats de senaste åren?  

b. Hur mäter ni utvecklingen?  

10. Vilket prioriterar Ni?  

a. Öka turismen  

b. Öka arbetstillfällen  

c. Öka invånarantalet  

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

 a. Varför vill man bli fler invånare? 

Bilaga 1 
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12. Har Ni någon uppfattning om människors (turisters, invånares) allmänna 

attityder till Jönköping, hur de uppfattar stadens image?  

13. Hur arbetar Ni med att profilera Jönköping och skapa dess image?  

a. Vilken image eftertraktas?  

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

15. Hur kommuniceras marknadsföringen till omvärlden?  

a. Vilka kanaler används?  

b. Hur mäts respons?  

c. Hur utvärderas marknadsföringskampanjer?  

i. utvärdering av marknadsföringsaktiviteter – lyckat/misslyckat?  

d. Hur framställs Jönköpings image och varumärke?  

 
16. Hur ser framtiden ut för Jönköping (ur ett turismperspektiv)?  

a. Prognos?  

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

ii. Vad innebär det för framtida satsningar?  

iii. Var vill Jönköping vara om 5 - 10 år? 
(image/varumärke/rykte/associationer)  

b. Framtida satsningar och på vad i så fall?  

i. Turismfrämjande aktiviteter  

ii. Attraktivt och eftertraktat boende?  

iii. Fler arbetstillfällen?  

17. Förslag på slogan som Ni vill att ska beskriva Jönköping och som staden kan 
förknippas med?  

Tillägg på frågor via mail 29 april 2013: 

1. Använder Destination Jönköping olika marknadsöringsstrategier för att nå de 
olika målgrupperna (invånare, besökare, näringsliv)? 

2. Hur vet ni att den styrda marknadsföringen stämmer överens med invånarnas bild 
av staden?  

3. Hur ser arbetet ut för att skapa ambassadörer? Hur involveras invånarna? 
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Intervjuguide – Caroline Sjöberg, turistinformatör på Jönköpings turistbyrå  

1. Vad är din roll som turistinformatör? 

2. Vilka besökare är vanligast på turistbyrån? 

3. Har ni statistik på besökarantal? 

4. Är de flesta svenska turister eller utländska? 

5. Vilken typ av souvenir/specifik souvenir köper de flesta som besöker er butik? 

6. Finns det något/någon typ av produkt som ni uppfattar att besökare av staden 
saknar? 

7. Är det främst svenska eller utländska besökare som köper souvenirer 
(uppskattningsvis)? 

8. Kan ni se någon skillnad på vilken typ av produkter som svenska respektive 
utländska besökare köper? 

9. I din roll som inköpare, hur tänker du när du väljer ut souvenirer till butiken? 

10. Souvenir är ett ord som är ganska negativt laddat, det förknippas ofta med 
massproduktion och dålig kvalitet alternativt någon form av hemslöjd. Hur ser 
du på souveniren? 

11. Så, om det är några andra frågor som dyker upp under arbetet, är det okej om vi 
kontaktar dig då? 
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Underlag till intervju – Joakim Öberg, universitetsadjunkt i historia, Högskolan för 
lärande och kommunikation 
 

1. Jönköpings mekaniska verkstad AB 
Sandwallska gjuteriet 

 
2. Bäckaby kyrka i Jönköpings stadspark 1902-2000.  

En unik träkyrka från Vetlanda kommun 
 

3. Hamnkanalen och vindbron 
 

4. John Bauer  
Ateljé vid Bunn i Gränna  
Specialutställning på Jönköpings länsmuseum 

 
5. Sunds glasbruk i Sund i Järsnäs 1874-1914 

 
6. Dag Hammarskjöldhuset 

 
7. Tändsticksfabriken, västra fabriken startades 1881 och gick 1903 ihop med 

konkurrenten Jönköpings tändsticksfabrik eller ”gamle fabriken” 
 

8. John Wallin – naturdiktare 
 

9. Roddarnas klubbhus  
redan på 1930-talet var roddsporten en halvsekellång tradition 

 
10. Flygfältet 

 
11. Waldemar Bernard 

 
12. Harpolekaren och hans son 

 
13. Viktor Rydberg 

 
14. Gamla järnvägsstationen 

 
15. Munksjö bruk 1862 – fabriker, bruk och skogsegendom 

 
16. Rådhuset byggdes av sandsten från Trånghalla 

 
17. Rosenlundsbankarna 

 
18. J-södra – Carl ”Timpa” Simonsson 

 
19. Solberga klockstapel 

 
20. Kanotklubben – Gunnar Utterberg 1964 

 
21. A6 skytte och idrottsförening 1907 – Björn Ferm 

 
22. Nya högskolan 1994 – nyckeln 

Bilaga 3 
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23. Slottet 1563 – brann 1567 – runda hörntorn, djupa vallgravar, kalk och sten 

 
24. Magnus Ladulås Junaköpung  

 
25. Uppfinnarglädje 

 
26. Stadsvapnet 

 
27. Erik Dahlberg – landshövding 8 juli 1687 

 
28. Kristine kyrka – barock innan branden 1790  
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Körschema workshop 
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Mönster till produktförslag 3 
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