
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University                                                                                            Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LiU-ITN-TEK-G--10/055--SE

Kärnan - hur finna och
visualisera en gemensam
identitet för flera företag

Kim Andersson
Susanne Karlsson

2010-06-09



LiU-ITN-TEK-G--10/055--SE

Kärnan - hur finna och
visualisera en gemensam
identitet för flera företag

Examensarbete utfört i grafisk design och kommunikation
vid Tekniska Högskolan vid

Linköpings universitet

Kim Andersson
Susanne Karlsson

Handledare Lotta Olsson
Examinator Tomas Törnqvist

Norrköping 2010-06-09



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Kim Andersson, Susanne Karlsson



Sammanfattning
Varumärkesidentitet är vad en organisation objektivt står för, den innersta 
essensen. Det är något du kan se, höra, röra och hålla. Varumärkesidentiteten 
är både visuellt och verbalt och talar till våra känslor. För att organisationer 
ska kunna särskilja sig från sina konkurrenter samt visa vad som är unikt för 
dem bör resurser läggas på skapande av dess varumärkesidentitet.   

Rapporten behandlar vårt arbete med föreningen Stadskärnan i 
Söderköpings varumärkesidentitet där vi utgått från Alina Wheelers modell i 
boken Designing Brand Identity. Företagen som är medlemmar i Stadskärnan 
är många till antalet och finns inom ett flertal verksamhetsområden. 
Arbetet med Stadskärnans varumärkesidentitet har bland annat resulterat i 
framtagna kärnvärden och ett nytt namn åt föreningen. 

Syftet med detta examensarbete är främst att ta reda på vilka moment som 
är lämpliga vid utformning av en fungerande varumärkesidentitet för en 
förening bestående av flera medlemsföretag. Resultatet visar att en förenings 
varumärkesidentitet kan utformas utifrån de prövade moment som ingår i 
Wheelers varumärkesidentitetsmodell. Då tid inte har funnits har inte alla 
de moment som ingår i Wheelers modell kunnat genomföras och vi kan 
därför inte uttala oss om huruvida dessa bör tillämpas eller inte. Vi ser dock 
att faserna utförande av undersökning, förtydligande av strategier, designa 
identiteten som använts varit passande i varumärkesprocessen. 
 
För att genomföra examensarbetet har en fallstudie genomförts där två 
olika forskningsstrategier tillämpats, en kvantitativ och en kvalitativ. 
Den kvantitativa studien utfördes i form av en enkätundersökning, 
och den kvalitativa bestod bland annat av en intervju med Linda 
Olofsson på varumärkesbyrån Identx. En workshop genomfördes med 
föreningen Stadskärnans styrelse. För att förklara vad som menas med 
varumärkesidentitet, kärnvärden, signatur, The big idea och moodboard, har  
teoridelen i rapporten ägnats till att tydliggöra dessa ord. 



Abstract
Brand identity is what an organisation objectively stands for, the core 
essence. It is something you can see, hear, touch and hold. Brand identity 
is something that addresses our emotions both verbally and visually. 
To distinguish themselves from competitors and display uniqueness, 
organizations should put effort into the creation of their brand identity. 

This report is about our work with the brand identity of the Stadskärnan i 
Söderköping association. The process we used is taken from Alina Wheeler’s 
model in the book Designing Brand Identity. The member companies of 
Stadskärnan are numerous and active within a wide scope of practice. The 
work with the brand identity of Stadskärnan resulted in a production of core 
values and a new name for the association. 

The purpose of the thesis is mainly to find what process would be 
appropriate for the shaping of an operating brand identity for an association 
comprising several companies. The result shows that the brand identity of an 
association can be shaped from the tested parts of Wheelers brand identity 
model. Due to the lack of time, not all parts included in Wheeler’s process 
have been implemented and we can therefore not tell if those should be 
applied or not. We can for sure ascertain that the tested parts, conducting 
research, clarifying strategy, designing identity, are appropriate and works in 
the brand identity process. 

To perform the thesis, we made a case study with two different research 
strategies, one quantitative and one qualitative. The quantitative study was 
executed as a questionnaire and the qualitative one was an interview with 
Linda Olofsson at the brand agency Identx. A workshop was also carried out 
with the association board. We are dedicating the theory part of the report to 
explain the meaning of the terms brand identity, core value, signature, The big 
idea and moodboard.



Förord
Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå och är skriven av Kim 
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1 Inledning
Organisationer som ska synas under samma namn bör hitta ett gemensamt 
uttryck för att visa på tillhörighet och vad som särskiljer dem från andra 
organisationer. För att nå detta mål måste vissa grundläggande steg beaktas. 
Ett av stegen i processen är att hitta en gemensam varumärkesidentitet, det 
innersta som visar på personlighet. Denna identitet ska sedan genomsyra 
organisationen inom alla de områden där de syns och hörs. Följande kapitel 
förklarar bakgrund till arbetet, dess syfte, avgränsningar, val av metod, 
förklaring av vissa begrepp samt hur arbetet är upplagt.
 
1.1 Bakgrund
Föreningen Stadskärnan i Söderköping startades 2004 av Söderköpings 
kommun, fastighetsägare och köpmän. Det fanns en oro för den dalande 
handeln samt de trender som visade på att mindre orter tappade kunder 
gentemot de större städernas köpcentrum. Föreningen insåg att det var av 
stor vikt att aktivera handeln då den och servicen är viktig för att en liten ort 
ska vara attraktiv att bo i (Westerberg, 2010). Stadskärnan i Söderköping är 
en ekonomisk förening och består idag av 82 medlemmar. Företagen som 
ingår i föreningen är av helt skilda slag som till exempel butiksinnehavare, 
serviceföretag, banker, fastighetsägare, restauranger, vårdcentral och 
Söderköpings kommun. Företagen ligger utspridda då alla medlemmar 
inte finns belägna i de centrala delarna av Söderköping. Medlemmarna 
i föreningen betalar medlemsavgifter vilka dels går till de arrangemang 
som ordnas av Stadskärnan samt till administration. Stadskärnan har även 
kostnader för medlemssamordnare, marknadsförare och projektledare. 
Till de arrangemang som anordnas av Stadskärnan kan 
räknas- Gästabudsdagarna, En dag för barnen, Rosa lördag och 
Junimarknaden. Syftet med dessa aktiviteter är att de ska locka besökare till 
Söderköping och på så sätt gynna medlemmarna.

Föreningen Stadskärnan i Söderköping tog kontakt med oss för att de ville 
få hjälp med en grafisk manual. Företagen inom föreningen marknadsför sig 
gemensamt och har insett att det är viktigt att hitta enhetligt uttryckssätt i sin 
annonsering. Eftersom vi ansåg att föreningen behövde en värdegrund innan 
utformningen av en grafisk manual tog vid, föreslog vi att börja med deras 
varumärkesidentitet istället. Föreningen har idag en logotyp och använder 
namnet Stadskärnan i Söderköping. Vissa av medlemmarna anser dock inte 
att föreningens logotyp och namn är passande varför vi även kommer att 
arbeta med dessa delar.

1.2 Syfte 
Detta examensarbetet har som syfte att visa varumärkesprocessen vilken ska 
resultera i en varumärkesidentitet för Stadskärnan i Söderköping. 

Frågeställningen som besvaras i denna rapport lyder:
Vilka moment är lämpliga vid utformning av en fungerande 
varumärkesidentitet för en förening med flera medlemsföretag?

Inledning
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1.3 Begreppsdefinitioner
Då föreningens namn Stadskärnan i Söderköping är långt kommer vi 
i fortsättningen nämna den med endast Stadskärnan eller föreningen. 
Personerna som ingår i undersökningarna kommer att beskrivas som 
respondenter. Wheeler använder begreppet signatur när logotyper beskrivs 
och detta används hädanefter i rapporten.

1.4 Avgränsningar
I vårt arbete med föreningens varumärkesidentitet, namn och signatur 
kommer Wheelers modell innehållande fas fyra och fem, beskrivande 
implementering och lansering, inte att behandlas. Vi har även valt att 
utesluta vissa delar i fas ett, två och tre  då tid inte har funnits. På grund 
av tidsbrist kommer denna rapport inte ta upp någon utvärdering 
och uppföljningsprocess av utfört arbete. Viss data i den kvantitativa 
undersökningen som genomförts kommer inte att redovisas då den inte 
anses vara intressant för studiens resultat.

1.5 Metod och källor
Metoden som valts till denna undersökning är en fallstudie innehållande 
forskningsstrategier bestående av både en kvantitativ och en kvalitativ 
metod. Övriga fakta har hämtats från följande litteratur; Designing Brand 
Identity (Wheeler, 2006), Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2009b) 
och Enkätboken (Trost, 2007). Till studien har även artikeln Towards a 
definitive model of the corporate identity management process (Stuart, 1999) 
använts.

Inledning
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2 Metoder
I följande kapitel presenteras de teoretiska metoder som har relevans för 
denna studie.

2.1 Fallstudie
Enligt Bryman (2009b, s.64-65) är en fallstudie ett detaljerat studium av ett 
enda fall. Det aktuella fallet är förknippat med en viss lokal eller plats och 
som exempel nämner författaren ett bostadsområde, ett samhälle eller en 
organisation. Det är ofta som fallstudien innefattar tillämpning av både 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Leedy & Ormrod förklarar att 
data till en fallstudie kan hämtas via intervjuer, tidigare undersökningar, 
historia och dokument gällande det som ska undersökas. Annat som kan 
vara av intresse är att se till sociala faktorer som är av betydelse för studien 
och kontexten med den fysiska miljön. Det finns svagheter när endast ett 
fall undersöks i en fallstudie eftersom resultatet inte blir generaliserbart till 
andra situationer. Det är också svårt att skapa någon teori om det inte finns 
något annat fall att göra en jämförelse med (Leedy, Ormrod 2010, s.137).

2.2 Kvantitativ undersökning
Bryman (2009b, s.58) beskriver att en surveyundersökning består av 
information som framkommit via en strukturerad intervju eller enkät. Med 
begreppet enkät menar Bryman (2009b, s.145) att respondenten själv fyller 
i svaren i frågeformuläret. Syftet med denna undersökning är att samla in 
kvantifierbar data som rör olika variabler. Dessa data analyseras sedan för 
att finna sambandsmönster. Författaren säger också att respondenternas 
frågeformulär i den strukturerade intervjun, är exakt lika utformade.

2.2.1 Öppen frågeställning
I en öppen frågeställning kan respondenten svara fritt vilket anses som 
en fördel då det kan ge oförutsedda svar. Enligt Bryman passar de öppna 
frågorna speciellt bra när nya områden utforskas. Bryman förklarar 
också vilka för- och nackdelar som finns med öppna frågeställningar. Till 
nackdelarna räknas att intervjuerna i en öppen frågeställning blir mycket 
tidskrävande för intervjuaren eftersom respondenten kan ge längre svar 
än i en sluten frågeformulering. Bryman menar också att den öppna 
frågeställningen kräver mer av respondenten som kan avskräckas av att 
få skriva mycket (2009b, s.157-162). Är frågorna för många kan även 
respondenten drabbas av enkättrötthet vilket kan leda till att enkäten kastas 
(Bryman 2009b, s.146). Risken för bortfall anses vara större i en öppen 
frågeställning i jämförelse med slutna frågeformuleringar. 

2.2.2 Urval av respondenter
I ett stratifierat urvalssätt är urvalet av respondenter slumpmässigt, 
medan urvalet i icke-sannolikhetsurvalet sker av intervjuaren/forskaren. 
Bryman (2009b, s.117) förklarar att det är urval som inte görs utifrån de 
sannolikhetsprinciper som annars används.

Metoder
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2.2.3 Pilotundersökning
Trost rekommenderar att en pilotundersökning, testintervju, utförs innan 
den aktuella enkätundersökningen påbörjas. Pilotundersökningen har, 
enligt författaren, som funktion, att dels säkerhetsställa de frågor som ska 
ingå i studien samt att se till att helheten blir bra. Trost anser det extra 
viktigt med pilotundersökning vid just enkätundersökning eftersom ingen 
intervjuare är närvarande och kan svara på eventuella frågor i samband med 
undersökningens innehåll (Trost, 2007).

2.2.4 Missivbrev
Enligt Trost bör varje enkätundersökning innehålla ett så kallat missivbrev, 
följebrev. Missivbrevet utges i samband med frågeformuläret och har som 
syfte att informera om till exempel kontaktuppgifter. Författaren anser 
också att brevet ska ha ett inbjudande utseende då det är det första som 
möter respondenten. Brevet bör innehålla vem som är avsändare, namn på 
undersökningen, vilket syfte undersökningen har, på uppdrag av vem samt 
vad studien ska resultera i. Brevet bör även innehålla en förklaring till hur 
respondenternas kontaktuppgifter erhållits samt att undersökningen sker 
anonymt. På slutet ska datum samt namnteckningar finnas med och det är 
bra att tacka för respondentens deltagande i undersökningen (Trost, 2007).

2.2.5 Svarsfrekvens och bortfall
De personer som ingår i undersökningen och som besvarar frågorna utgör 
svarsfrekvensen. Med bortfall menas de individer som inte svarar (Bryman 
2009b, s.113).

2.2.6 Analys
Bryman (2009b, s.158) förklarar att processen vid en post-coding, kodning i 
efterhand, generellt kan liknas vid en innehållsanalys. Alla svar måste först 
läsas igenom för att sedan delas in teman och slutligen ges koder. Bryman 
(2009b, s.158) nämner även begreppet pre-coding, vilket innebär att en 
kodningsmall istället utformas innan undersökningen. Enligt Bryman 
(2009b, s.220) används en univariat analysmetod när endast en variabel ska 
analyseras. Bryman (2009b, s.230) beskriver att en frekvenstabell visar på det 
antal personer och hur många procent av dessa personer som ingår i varje 
kategori av undersökt variabel.

2.3 Kvalitativ intervju
När den kvalitativa studien väljs som forskningsstrategi blir studien ofta mer 
inriktad på ord vid insamling av data (Bryman 2009b, s.249). Den kvalitativa 
metoden är i jämförelse med den kvantitativa en mer öppen studie (Bryman 
2009b, s.275). Många forskare anser att den kvalitativa undersökningen är 
induktiv, tolkande och konstruktionsaktigt uppbyggd. I en kvalitativ studie 
är det viktigaste respondentens uppfattning. Som forskare vill man uppnå 
en nära relation till respondenten för att på så sätt se världen med deras ögon 
(Bryman 2009b, s.272). 

Metoder
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Det finns olika intervjuformer när det gäller det kvalitativa angreppssättet. 
Bryman förklarar att en semistrukturerad intervju kan se ut på flera sätt. 
Gemensamt för de semistrukturerade intervjuerna är att intervjuaren har ett 
slags frågeschema eller intervjuguide med mer allmänt formulerade frågor. I 
denna struktur av intervju är det också möjligt att ställa uppföljningsfrågor 
som i sin tur kan ge ytterligare information till undersökningen (Bryman 
2009b, s.127). 

2.3.1 Inspelning och transkribering 
Enligt Heritage (1984) är det vanligt att kvalitativa intervjuer spelas in. 
Det finns många fördelar med att spela in intervjun. Till exempel har 
intervjuaren möjlighet att gå igenom respondentens svar flera gånger 
i efterhand. Då intervjun spelas in blir den offentlig och kan på så sätt 
granskas av andra forskare i form av en sekundäranalys. Det underlättar 
också för intervjuaren att inte behöva skriva ned svaren utan denne kan 
istället lägga fokus på intervjun. En nackdel med den kvalitativa metoden 
är att den är mycket tidskrävande då materialet först ska transkriberas och 
sedan analyseras. Ett annat problem kan vara att respondenten kan tycka att 
det är obehagligt att bli inspelad.

2.4 Bedömningskriterier
När samhällsvetenskapliga undersökningar ska bedömas används olika 
kriterier för detta. Bryman (2009b, s.43) beskriver begreppen reliabilitet, 
replikation och validitet som tre av de viktigaste delarna vid en bedömning. 
Begreppet reliabilitet som rör tillförlitligheten, är vanligt förekommande 
i kvantitativa undersökningar och används för att se hur stabila dess 
mått är om en upprepande undersökning inom samma område skulle 
genomföras. Med replikation menas att undersökningen upprepas. För att 
en replikation ska kunna genomföras måste tidigare undersökning med dess 
tillvägagångssätt finnas tydligt formulerade. Till exempel är en kvalitativ 
undersökning av ostrukturerad karaktär mycket svår att replikera, om inte 
omöjlig (Bryman 2009b, s.270). Vissa forskare anser att resultatet blir mer 
trovärdigt om en undersökning kan upprepas (Bryman 2009a, s.52).

Begreppet validitet är det kriterium som används för att se huruvida de 
slutsatser som framkommit i en undersökning är sammanhängande eller 
inte (Bryman 2009b, s.43). 

Gällande validiteten för de båda forskningsstrategierna, kvalitativa respektive 
kvantitativa studien, kan ett problem vara så kallad reaktivitet vilket innebär 
att respondenten som deltar i studien är medveten om att denne ingår i en 
undersökning. Respondenten kan bli också bli påverkad av egenskaper hos 
intervjuaren, till exempel kön, personlighet och ålder (Bryman 2009a, s.134). 
Eftersom forskare har olika värderingar och tolkar data på skilda sätt, kan 
det vara avgörande för resultatet i studien (Bryman 2009a, s.89).
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Bryman förklarar att de kvalitativa forskningsresultaten kan vara svåra att 
generalisera. Han menar att de personer som ingår i en kvalitativ intervju 
inte kan anses som representativa då de inte valts ut på ett slumpmässigt 
sätt. Författaren menar att det är kvalitén på de teoretiska slutsatserna som 
grundats på kvalitativ data, som är viktiga när generaliserbarheten bedöms 
(Bryman 2009b, s.271).

2.5 Val av metoder
I följande text beskrivs de vetenskapliga metoder som använts för arbetet 
med denna rapport. 

Då endast en förening skulle undersökas valdes fallstudie som metod. 
Denna metod brukar enligt Bryman (2009b, s.64-65) användas då ett fall 
studeras. En nackdel i vår undersökning är att det inte finns något annat fall 
att jämföra med och därmed blir det svårt att skapa en teori (Leedy, Ormrod 
2010, s.137).
 
Det var önskvärt att ta del av samtliga medlemmars åsikter i Stadskärnan 
och därför valdes en kvantitativ enkät som metod för undersökningen. 
Metoden är lämplig då den sker anonymt och respondenterna känner att de 
kan säga vad de tycker. Syftet var att ta reda på föreningens kärnvärden. Den 
kvantitativa metoden tar inte lika mycket tid i anspråk som den kvalitativa 
intervjun. 

Då processen i ett varumärkesarbete var av intresse valdes en kvalitativ 
intervju som metod för detta ändamål. En kvalitativ intervju kan genomföras 
då man som forskare vill se på världen med repondentens ögon (Bryman 
2009b, s.272). Om tid hade funnits hade det varit bra att genomföra fler 
intervjuer med andra varumärkesbyråer för att se till vilka processer som 
används i deras varumärkesskapande arbeten. 

När det gäller valet av källor var litteratur på svenska önskvärt och Brymans 
Samhällsvetenskapliga metoder användes huvudsakligen för instudering 
av metoder. Boken omfattar de vanligaste undersökningsformer som 
förekommer inom vetenskapliga metoder. 

Metoder
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3 Varumärkesidentitetsmodeller
I följande avsnitt kommer tre olika modeller som berör ämnet 
varumärkesidentitet att presenteras. Det finns skillnader mellan 
dessa modeller då de behandlar identiteten på olika sätt. Wheelers 
modell beskriver ingående hur arbetsprocessen ser ut i skapandet av 
varumärkesidentiteten. Modellen över Kapferers identitetsprisma däremot 
visar mer på vilka olika aspekter som ingår i identiteten. Stuarts modell 
åskådliggör flödet där varumärkesidentiteten skapas. Gemensamt för 
samtliga modeller är att  varumärkesidentiteten finns i fokus.

3.1 Wheelers modell med de fem faserna
Enligt Wheeler skapas varumärkesidentitet utifrån fem faser (se figur 1). I 
den första fasen genomförs olika undersökningar som ska ligga till grund 
för arbetet. I den andra fasen klargörs de strategier som ska användas i 
identitetsarbetet och i den tredje fasen designas själva identiteten. Fas fyra 
och fem handlar om att implementera varumärket, utveckla strategiplaner 
och släppa varumärket internt för att sedan släppa det externt (Wheeler 
2006, s.72-73). 

Figur 1. Wheelers modell med de fem faserna. Källa: Författarnas bild av Wheelers fem faser

Kortfattat beskriver Wheeler vad som ingår i de olika faserna:
1. Utförande av undersökning (Conducting research)

 » Klargöra visioner, strategier, mål, och värderingar.
 » Undersöka intressenters behov och uppfattning.
 » Utförande av marknadsföring, konkurrenter, teknologi, lagar och   

    _granskning av språk.
 » Intervjua nyckelpersoner.
 » Värdera nuvarande varumärken och varumärkes arkitekturer.
 » Presentera granskningarna

2. Förtydligande av strategier (Clarifying strategy)
 » Klargöra varumärkesstrategier
 » Utveckla en positionsplattform
 » Skapa varumärkesattribut
 » Skriva en brand brief
 » Uppnå överenskommelse
 » Skapa en namnstrategi
 » Skriva en kreativ brief

Varumärkesidentitetsmodeller
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3. Designa identiteten (Designing identity)
 » Brainstorma “The big idea”
 » Designa varumärkesidentiteten
 » Utforska applikationer
 » Slutföra varumärkesarkitekturen
 » Presentera visuell strategi
 » Uppnå överenskommelse

4. Skapa touchpoints (Create touchpoints)
 » Slutföra identitetsdesignen
 » Utveckla utseende och känsla
 » Inleda varumärkesskydd
 » Prioritera och designa applikationer
 » Designa program
 » Applicera varumärkesarkitekturen

5. Hantera tillgångar (Managing assets)
 » Bygga en synergi runt varumärket
 » Utveckla en lanseringsstrategi och plan
 » Lansera internt först
 » Lansera externt
 » Utveckla standarder och riktlinjer
 » Ge näring till varumärkets kämpar

Egen översättning av faser.

3.2 Stuarts modell
Författaren av artikeln Towards a definitive model of the corporate 
identity management process Helen Stuart (1999, s.200-207) har skapat 
en uppdaterad och sammansatt modell baserad på flera äldre och kända 
varumärkesidentitetsmodeller som Kennedy (1977), Dowling (1986), Abratt 
(1989) och Marwick och Fill (1997) samt Stuart (1998). Modellen (se figur 2) 
visar ett flöde på hur en identitet skapas. Stuarts modell visar på:

 » Företagets personlighet som innehåller företagets filosofi, kärnvärden  
    _och företagets uppdrag.
 » Företagsstrategier som inkluderar styrelsen visioner, produkt eller   

    _service, organisationens struktur, företagets identitetsstruktur.
 » Företagets identitet där man tar upp beteenden, medlemmarna,   

    _symbolism och kommunikationen.
 » Företagskulturen är dessa tre föregående punkter tillsammans.
 » Marknads-, styrelse- och socialkommunikation är till för att ________ 

_  _omvandla realiteten av identiteten till företagsbilder som hålls av de   
    _olika intressenterna.
 » Företagsbilden, identiteten och gränssnittet är omringade av streckade  

    _linjer i modellen för att visa att uppdelningen av företagskulturen ____ 
___smälter samman till en enhet.

Varumärkesidentitetsmodeller
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 » Företagsbilden blir eventuellt omvandlat till företagets rykte som i sin   
_  _tur betyder företagets överlevnad.
 » Omkringliggande krafter påverkar varje fas i sig.

Egen översättning av artikel.

Figur 2. Stuarts modell. Källa: Helen Stuart

3.3 Kapferers identitetsprisma
Kapferers prisma (se figur 3) är uppbyggd utifrån en intern och en extern 
sida. Modellen särskiljer också på sändare och mottagare. Prismat är 
uppbyggd av sex olika aspekter som uttrycker både gripbara och ogripbara 
kännetecken av ett varumärke (Kapferer, 2007 refererat av Haaften, 2009, 
s.22).

Figur 3. Kapferers identitetsprisma. Källa: Jean-Noël Kapferer

Varumärkesidentitetsmodeller
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Varumärkesidentiteten ses genom olika perspektiv och ger identiteten 
ramar att utvecklas inom. De sex aspekterna kan beskrivas och översättas på 
följande sätt utifrån modellen:

1. Fysik (Physique)
Det här är en ytlig och konkret aspekt som beskriver varumärkets färg, form 
och kvalité. Enligt Kapferer är dessa aspekter startpunkten för ett varumärke, 
och beskrivs därför som varumärkets ryggrad.

2. Personlighet (Personality)
Denna ogripbara aspekt framställer själen, karaktären och personligheten för 
varumärket.

3. Kultur (Culture)
Det är viktigt att smälta samman varumärket med organisationen eftersom 
företagskulturen är det som särskiljer företag från varandra.

4. Relationer (Relationship)
Relationer är en aspekt som är både gripbar och ogripbar. Det definierar 
identiteten av varumärket men visar också hur varumärket kommunicerar 
till dess kunder.

5. Reflektion av konsument (Reflected consumer)
Den här ogripbara och externa aspekten reflekterar hur kunden önskas bli 
sedd i samband med användande av varumärket.

6. Självbild (Consumer mentalisation)
Den här externa och ogripbara fasen visar på kundens bild av sig själv som 
konsument av varumärket. 
Egen översättning av artikel.
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3.4 Val av varumärkesidentitetsmodell
Efter att ha studerat de tidigare nämnda modellerna valdes Wheelers 
processmodell för arbetet med Stadskärnans varumärkesidentitet. I 
författarens bok Designing Brand Identity förklaras processens olika steg på 
ett ingående sätt.

Wheelers fem faser gällande identitet är detaljerad och fokuserad på 
organisationens absoluta innersta värden, till skillnad mot Kapferers 
identitetsprisma som endast behandlar varumärket. Kapferer menar att de 
fysiska aspekterna är grundläggande för ett varumärke medan Wheeler och 
Stuart däremot tycker att organisationens kärnvärden är viktigare.

Stuart skriver även om företagsbilden (image) som inte alls behandlas i 
Wheelers modell. Eftersom Stuart även har med företagsbilden förklaras 
omkringliggande externa krafter som en påverkande faktor i resultatet. I 
arbetet med föreningens varumärkesidentitet används Wheelers fem faser 
som utgångspunkt då denna modell var bekant från kurslitteratur samt att 
mer fakta fanns att tillgå hur arbetet skulle genomföras. Till genomförandet 
valdes dock fas fyra och fem bort, då de faserna inte var relevanta för 
studien.

Varumärkesidentitetsmodeller
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4 Teori
För att kunna arbeta med föreningens varumärkesidentitet vill vi först 
klargöra begreppet varumärkesidentitet samt vad kärnvärde, signatur, The big 
idea och moodboard står för. Eftersom begreppen har många betydelser, har 
vi valt dem vi anser passa in på området varumärken.

4.1 Varumärkesidentitet
I boken Varumärkets inre värden (2002, s.24) föklarar dess författare, 
Håkan Lagergren, att den gemensamma identiteten är vad en organisation 
objektivt står för och syftar då till dess historia, resurser, personlighet 
hos ledarfigurerna, strategi och målsättningar, lokalisering samt vad man 
erbjuder sina kunder. Begreppet identitet kommer från latinska Idem och 
betyder densamme.

Linda Olofsson på varumärkesbyrån Identx förklarar identiteten som den 
innersta essensen, hur företaget “andas”. En varumärkesidentitet måste 
finnas för att företaget ska existera och för att kommunicera ett gemensamt 
budskap (Olofsson, 2010).

Enligt Wheeler (2006, s.6) är varumärkets identitet något du kan se både i 
stillhet och rörelse, höra, röra vid och hålla i. Varumärkets identitet är det 
visuella och verbala som anspelar på våra känslor. Ett varumärkes identitet 
är något konkret som tilltalar våra sinnen. Det kan vara allt ifrån en signatur 
på papper till ett helhetsintryck på flygplan. Wheeler (2006) definierar den 
bästa varumärkesidentiteten som minnesvärd, äkta, flexibel, meningsfull, 
särskiljande, hållbar och att den skapar mervärde. Identiteter har skapats 
utifrån vårt behov av att kommunicera sedan grottmänniskorna. Vi använder 
symboler och skrift för att uttrycka oss, vilket skett ända sedan man började 
använda fanor och flaggor för att genom dessa visa sin tillhörighet.

4.1.1 Kärnvärden
Lagergren (2002, s.233) förklarar att begreppet kärnvärden kommer från 
engelskans core values. Kärnvärden består av ord som bildar företagets 
värdegemenskap och varumärkets unika position. Författaren menar också 
att det är kärnvärdena som visar hur företaget bedriver sin verksamhet, 
rollen i samhället, synen på människan och moralfrågor.

4.1.2 Signatur
Enligt Wheeler (2006, s.108) är signaturen uppbyggd av 
varumärkessymbolen och logotypen i ett. En varumärkessymbol är all 
forskning, undersökningar och formuleringar av identitet som visualiserats 
till en symbol. För att lyckas med detta så krävs talang, fokus, kunskap, 
disciplin och tålamod av designern (Wheeler 2009, s.106). Wheeler beskriver 
en logotyp som ord i en bestämd font som antingen kan vara egendesignad, 
omgjord eller befintlig. Både logotypen och varumärkessymbolen bör 
utformas så de får en lång livslängd. Signaturen ska fungera till tryckning på 
små visitkort och även till stora skyltar på till exempel byggnader.

Teori
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4.1.3 The big idea 
Wheeler skriver att “big idea” är en artikulerad version av företagets 
kärnvärden, mål eller varumärkesattribut. De bästa “The big ideas”, är de 
som är korta och koncisa. Ett exempel som nämns i boken är Apples - Think 
different (Wheeler 2006, s.100-101). 

4.1.4 Moodboard
Moodboard är ett sätt att visualisera känslor genom att använda sig av bilder, 
ord, färg och typografi. Resultatet blir ett collage som är till för att förmedla 
hur den slutgiltiga designen ska kännas. Materialet till en moodboard 
hämtas oftast ifrån tidningar eller magasin men kan även vara fotografier. 
Viktigast vid skapande av en moodboard är att det inte ska vara intellektuellt 
krävande, utan att den snarare ska skapas utifrån känslor skaparen känner 
(Dan Saffer 2007, s.108-109).
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5 Genomförande
Detta kapitel beskriver genomförandet av varumärkesprocessen för 
Stadskärnan och är strukturerat efter Wheelers faser ett till tre. 

5.1 Fas ett - Undersökningar
Fas ett innehåller undersökningar och faktainsamling vilka ska ligga till 
grund för arbete i nästkommande fas. I undersökningsfasen hölls ett 
inledande möte med styrelsen för Stadskärnan, en workshop, en kvantitativ 
undersökning, en kvalitativ intervju, granskning av konkurrenter samt 
granskning av språkval.

5.1.1 Inledande möte
Den 19 mars ordnades ett möte med fyra deltagare från Stadskärnans 
styrelse. Över en lunch diskuterade vi huruvida vi skulle lägga upp framtida 
arbete och diskuterade även frågeställningar till vårt exjobb. Vi bestämde 
vem som skulle agera kontaktperson från Stadskärnan och att denna 
person även skulle sammanställa en mindre grupp som vi kunde rådfråga 
eller diskutera eventuella frågor med. Vi förklarade också att vi gärna ville 
genomföra en workshop med några av medlemmarna.

5.1.2 Research
Då bättre kunskap önskades om Stadskärnans bakgrund, granskades tidigare 
material gällande föreningen. Materialet avsåg organisationsförklaringar 
innehållande föreningens nuvarande mål och vision (se bilaga 10). 
Styrelsen tillfrågades om det fanns någon marknadsundersökning utförd av 
Stadskärnan. Svaret blev att ingen sådan undersökning hade skett.

5.1.3 Workshop 
För att försöka hitta gemensamma värden för föreningen Stadskärnan 
anordnades en workshop den 12 april. Under workshopen närvarade sju 
medlemmar från föreningen Stadskärnans styrelse. Workshopen inleddes 
med en formell presentation där syftet förklarades, det vill säga arbetet med 
föreningens identitet, och där instruktioner gavs för de aktiviteter som skulle 
genomföras. Den första aktiviteten bestod i att låta medlemmarna skriva ner 
så många ord som möjligt på post-it lappar. Regeln var att det bara fick vara 
ett ord på varje post-it lapp. Vad som skulle besvaras på lapparna var:

Vad tror du turister tycker är positivt med Söderköping?
Vilka positiva egenskaper har du som boende i Söderköping?
Vilka fördelar har du som företagare i Söderköping? 

Deltagarna fick sammanlagt 30 minuter på sig för att skriva ner så många 
olika ord som möjligt på post-it lapparna. När tiden var slut samlades 
lapparna in för att sedan delas in i olika kategorier. För att hitta deltagarnas 
gemensamma värden kring varje kategori sammanställde vi senare orden 
som skrivits ned på post-it lapparna (se bilaga 1).

Genomförande
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Moodboard
Aktivitet nummer två under workshopen bestod i att styrelsen fick jobba i 
grupper om två till tre personer för att skapa moodboards. Varje grupp fick 
ett stort pappersark där de skulle klistra in bilder eller text ifrån tidningar 
för att skapa en känsla de tyckte passade in på föreningen Stadskärnan. Det 
tog ett tag innan alla deltagarna kom igång men efter ett tag klipptes och 
klistrades det för fullt. Efter workshopen gick vi igenom alla moodboards 
och kunde se ganska många likheter gällande uppfattningen kring 
Stadskärnan. 

5.1.4 Kvantitativ undersökning
Då förkunskapen om föreningen Stadskärnan var dålig, behövde vi få 
reda på hur medlemmarna själva såg på föreningen. Till studien valdes en 
kvantitativ enkätundersökning (se bilaga 2). Eftersom området 
ansågs som outforskat gällande ämnesval, tyckte vi att en öppen 
frågeställning var passande för ändamålet. Spontanitet eftersträvades 
och att medlemmarna skulle få chans att svara fritt. När frågeschemat 
utformades utgick vi från tidigare nämnda kriterier, enligt Trost (2007). 
Enkätundersökningarna skedde i de olika respondenternas miljöer för att de 
skulle kunna svara på enkäten när det passade dem själva och när tid fanns.
 
Ett missivbrev skrevs för att informera respondenterna angående den 
enkätundersökning som utfördes. Brevet skickades ut tillsammans med 
enkäten (se bilaga 3). I vårt urval av respondenter var den gemensamma 
nämnaren att de som skulle intervjuas var medlemmar i Stadskärnan.

Enkäten utformades till en PDF som var möjlig att skriva direkt i. Till 
utformningen av PDF- enkäten gjordes först layoutarbete i programmet In 
Design. Därefter skapades funktionerna i programmet Acrobat 9 Pro för att 
det skulle bli möjligt att skriva direkt i PDF- dokumentet. Test utfördes både 
i Mac och PC för att få reda på om det var genomförbart. Pilotundersökning 
utfördes på två personer för att säkerhetsställa att frågorna var formulerade 
på ett korrekt sätt. Frågeformuläret skickades sedan ut via e-mail. Då vissa av 
respondenterna inte hade någon mail-adress hamnade urvalsstorleken på 78 
respondenter.

Analys av enkät
I analysdelen tolkades endast svaren på de frågor som ansågs vara relevanta 
för att besvara de frågeställningar som ingick i studien. Det innebär inte att 
resterande frågor är bortkastade då de kan komma till nytta i ett eventuellt 
fortsatt arbete med Stadskärnan. Kodning av data skedde i efterhand. För 
att analysera de data som framkom från enkätundersökningen valdes 
en univariat analys som metod. Data framställdes sedan i så kallade 
frekvenstabeller för att det skulle bli lättare att åskådliggöra resultaten (se 
bilaga 11).
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5.1.5 Kvalitativ intervju
Identx bakgrund
Identx är en varumärkesbyrå, belägen i centrala Linköping, som arbetar med 
att bygga plattformar för företag/organisationers varumärken. Identx lägger 
fokus på identitet och värdegrund och menar att det genererar affärsnytta. 
En företagsstrategi som blir allt mer vanlig och som behandlar värdegrunden 
är CSR (Corporate Social Responsibility) och används idag av Identx och 
deras kunder (Identx. 2010).

Intervju med anställd
För att ta reda på hur varumärkesbyrån Identx går tillväga i deras arbete 
med identitet och värdegrunder genomfördes en intervju den 10 maj med 
Linda Olofsson, projektledare och anställd på byrån. Syftet med intervjun 
var att ta reda på hur Identx arbetar med företagsidentitet. Intervjuformen 
som valdes till intervjun var av semistrukturerad karaktär där ett 
frågeschema utformades innan genomförandet (se bilaga 4). Intervjuguiden 
utformades enligt Brymans (2009b, s.304-307) grundläggande råd för 
utformning. Frågorna strukturerades efter vissa teman och ledande frågor 
undveks. De första frågorna var av personlig karaktär för att ge en generell 
bakgrundsinformation om respondenten. Just denna intervjuform valdes 
även då möjlighet till att ställa ytterligare följdfrågor önskades.

Under intervjun användes en bandspelare för att spela in samtalet då målet 
var att transkribera materialet. Respondenten tillfrågades om det gick bra att 
samtalet spelades in, vilket hon samtyckte till. Intervjun tog ca 45 minuter 
och frågorna ställdes av en och samma person.

5.1.6 Granskning av konkurrenter
För Stadskärnan är det viktigt att ha en bild av dess konkurrenter. 
Konkurrenterna består av köpcentrum och närliggande koncept runt 
Söderköping, som Hageby Centrum, Ingelsta Shopping, Knäppingsborg och 
Norrköping City vilka alla tillhör Norrköping. Även Tornby köpcentrum 
och Linköping City har räknats till konkurrenterna, och båda dessa ligger 
i Linköping. Norrköping och Linköping tillhör de närmsta storstäderna. 
Norrköping har cirka 127 000 invånare, Linköping 145 000 och Söderköping 
15 000 invånare. Mellan Söderköping och Norrköping är avståndet 16 km 
och mellan Söderköping och Linköping är det 48 km. Granskning har 
också skett gällande konkurrerande evenemang som sker i Norrköping 
och Linköping. Dessa kommer att nämnas sist, men ingen djupgående 
granskning kommer beskrivas där.

Hageby Centrum
Enligt vår enkätundersökning ser Stadskärnans medlemmar Hageby 
Centrum som en av sina största konkurrenter. Hageby Centrum är ett 
gammalt köpcentrum som precis genomgått en totalrenovering och 
öppnats i ny tappning. Centrumet består mestadels av stora butikskedjor. 
Hageby Centrum marknadsför sig aktivt och profilerar sig både i centrala 
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Norrköping och i Norrköpings Tidningar. I annonseringen har de använt sig 
flitigt av sina nyckelbudskap “Hageby världens centrum” och “Östergötlands 
största shoppingcentrum” (Hageby Centrum, 2010). 

Hageby Centrums målgrupp är bred då man har butiker med olika 
prisklasser, till exempel matvarubutikerna Willys och Kvantum. Köpcentret 
säger själva så här om deras styrka, “Hageby centrums styrka är att här finns 
en unik mix av dagligvaror och ett komplett utbud av annan service som 
systembolag, apotek och bank” (Steen & Strøm, 2010). Precis som många 
andra köpcentrum tillhandahåller de ett stort utbud av produkter och 
kunderna hittar det mesta under ett och samma tak. Centrumet erbjuder 
även fri parkering som anses vara en styrka. Tidigare har området Hageby 
haft ett dåligt rykte som kanske fortfarande påverkar kundernas uppfattning 
om köpcentrumet.
 
Ingelsta Shopping
Den 26 september 2009 öppnades Ingelsta Shopping officiellt (Ohlén, T., 
2009). Shoppingen är placerad i utkanten av Norrköpings norra del. Många 
av de butiker som är etablerade på området ingår i större butikskedjor. 
Ingelsta Shopping marknadsför sig både i tryckt media och via TV. 
Varumärket Ingelsta står för det familjära, fräscha och lekfulla vilket passar 
bra till deras figur Inge som hälsar alla välkomna. Deras nyckelbudskap 
lyder: “Känn dig som hemma” (Ingelsta Shopping, 2010). Deras styrka är 
varumärkets budskap, att många butiker finns samlade inom ett begränsat 
område och att parkeringen inte kostar. Ingelstaområdet är också väl 
inarbetat. En svaghet kan vara att shoppingen inte ligger speciellt centralt 
samt att de inte har några unika affärer.

Knäppingsborg
Knäppingsborg är ett nytt koncept som har väckt gamla historiska platser 
till liv genom att med en gemensam stil skapa ett unikt område som inte går 
att kopiera. Knäppingsborg är fortfarande under uppbygnad och inom en 
snar framtid kommer fler företag att etablera sig i området. De butiker som 
finns i Knäppingsborg lägger fokus på unika och personliga affärer. Förutom 
butiker finns även restauranger på området. Olika evenemang anordnas 
av de företag som går under namnet Knäppingsborg. Det förekommer 
även försäljning av närodlade grönsaker och frukt. Målgruppen består 
framförallt av kunder som vill uppleva ett unikt område och som dessutom 
är villiga att betala extra för kvalité. Kvarterets styrkor är deras centrala 
belägenhet mitt i Norrköping En nackdel är kanske att det blir lite dyrare. 
Deras nyckelbudskap är “En unik miljö mitt i Norrköpings city”. I sin 
marknadsföring använder de tryckt media framförallt och kommunicerar 
en slags genuinitet över sitt varumärke som får folk att vilja gå dit 
(Knäppingsborg, 2010).

Genomförande
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Genomförande

Norrköpings City
Norrköping har förutom Ingelsta shopping, Hageby Centrum och 
Knäppingsborg även ett centrum fyllt med affärer. Affärerna är snarlika 
de som finns i Hageby Centrum och Ingelsta Shopping. För tillfället ligger 
Norrköping City i en övergångsfas mellan det gamla varumärket och det 
nya. Det nya varumärket har en mer modern och stilren framtoning. Nu 
marknadsför sig centrumet endast i tryckta medier. Detta kan bero på att 
varumärket inte är färdigt ännu och att den nya utbyggnaden inte är klar. 
Norrköpings City har fördelen att de ligger mitt i staden och är inomhus. En 
nackdel är att de inte har så många affärer som är unika samt att parkeringen 
kostar.

Linköping City
Linköping City liksom Norrköping City arbetar med handel och består av 
stora butikskedjor. Linköping City är uppbyggt av gator fyllda med affärer. 
Varumärket Linköping City har funnits i tre år och ger ett lekfullt och 
modernt intryck (Linköping City, 2010). Styrkan är den mysiga atmosfären 
där kunderna ges möjlighet att flanera på gatorna. Till Linköpings Citys 
nackdelar räknas att parkeringen kostar samt att handeln kanske påverkas av 
dåligt väder då gångstråken inte ligger under tak. 

Tornby köpcentrum
Tornby köpcentrum är liksom Hageby Centrum och Ingelsta Shopping ett 
område som ligger i utkanten av staden. Det som har gjort Tornby till ett 
attraktivt område är bland annat att de gigantiska butikskedjorna IKEA 
och Biltema ligger i området. Liksom de andra köpcentrumen har Tornby 
köpcentrum fördelen att mycket av verksamheten ligger inomhus samt att de 
erbjuder ett brett sortiment. Parkeringen är stor och kostnadsfri.

Genomförande
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Konkurrenters signaturer

Figur 4. Konkurrenternas signaturer. Källa: Varje konkurrents hemsida

Evenemang
Ett flertal evenemang krockar datummässigt med Stadskärnans aktiviteter. 
Dessa evenemang är:

 » Tredje helgen i april i Norrköping (Vår i Söderköping)
 » Norrköpings International Horse show (En dag för barnen)
 » Trädgårdsdagen på Färgargården (En dag för barnen)
 » Augustifestivalen (Hemvändardagar)
 » Sommarfest i Linköping (Hemvändardagar)
 » Hantverkarnas höstmarknad i Brunnssalongen (Rosa lördag)

Genomförande
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5.1.7 Granskning av språkval
Wheeler (2006, s.92) skriver att betydelsen av organisationens språkval 
ska granskas för att se hur det nuvarande materialet förhåller sig gentemot 
sina kunder. Det som ska granskas är om varumärkets värden kan 
kopplas ihop med företaget, kundanpassning, strukturering av material, 
varumärkeslojalitet, visuellt tilldragande, marknadsförings potential och 
nyttan.

Tillvägagångssätt
För att se till hur Stadskärnan framstår genom sitt språkval har vi utgått 
från tidigare material som föreningen använt sig av vid annonsering internt 
och externt (se figur 5). För att beskåda bilderna i större format se bilaga 
5. Stadskärnenytt är föreningens informationsblad som distribueras till 
medlemmarna. Granskningen har gjorts genom kritisk jämförelse av de 
olika informationsbladen för att se hur konsekvent föreningen har varit i 
sitt språkval, val av typografi, placering av signatur, färg och layout arbete. 
Föreningens annonser i Norrköpings Tidningar har även granskats enligt de 
kriterier som användes vid undersökningen av informationsbladen.  

Figur 5. Stadskärnenytt - Framsidor. Källa: Stadskärnan i Söderköpings styrelse

Genomförande
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5.2 Fas två - Klargör strategier
Under den andra fasen bearbetas erhållet material och fokus begränsas 
genom att definiera strategi samt framtagning av en SWOT-analys. I denna 
fas sker även arbete med kärnvärden, “The big idea” och namn.

5.2.1 Strategier
Enligt Wheeler (2006, s.97) finns det tre olika scenarios som bör ingå i fas 
två. Antingen har företaget en klar definierad varumärkesstrategi, eller ett 
behov att omdefiniera varumärkesstrategin eller också finns ett behov av att 
skapa en. Stadskärnan befinner sig mellan att antingen välja att omdefiniera 
sig eller att skapa en ny varumärkesidentitet.

5.2.2 SWOT-analys
För att se till Stadskärnans styrkor, svagheter, möjligheter och hot har en 
SWOT-analys tagits fram. Då inte några tidigare marknasundersökningar 
gjorts av Stadskärnan har en omvärldsanalys gällande Söderköpings 
kommun studerats (Hammerth 1998, s.24-28).

5.2.3 Framtagning av kärnvärden
I denna fas valde vi kärnvärden för Stadskärnan med hänsyn till det tidigare 
arbete som utförts via undersökningar och andra genomförda aktiviteter. 
Kärnvärdena som vi kom fram till var; idylliskt, närhet, personligt och 
gemenskap. Dessa värden ligger till grund för vårt fortsatta arbete med 
föreningens identitet.

5.2.4 “The big idea”
För att få fram vad som kännetecknar föreningen utgick vi från de 
kärnvärden som tidigare arbetats fram. Hänsyn togs även till vad som 
särskiljer föreningen från dess konkurrenter. För att uppnå ett resultat skrev 
vi ner alla idéer och arbetade vidare med dem systematiskt till en passande 
mening (se bilaga 6). 

5.2.5 Namnge
Idag används namnet Stadskärnan i Söderköping. Med hänsyn till att 
många olika företag ingår i föreningen ställde vi som kriterium att det nya 
namnet skulle gälla för samtliga medlemmar. Namnet skulle även beskriva 
vad föreningen arbetar med. Åtskilliga namn skrevs ned för att slutligen 
fastställas till Tillväxt Söderköping (se bilaga 7).

Genomförande
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5.3 Fas tre - Designa identiteten
I fas tre visualiseras föregående resultat i signatur. 

5.3.1 Symbol + Logotyp = Signatur 
Idag använder Stadskärnan en signatur till annonser och informationsblad 
(se figur 6). Signaturen förekommer även i form av dekaler som sitter 
fastklistrade på vissa av medlemmarnas dörrar. Enligt en av medlemmarna 
skapades signaturen med Göta kanal och skärgården i åtanke. S:et i 
symbolen är lite ojämnt utformad vilket ska symbolisera kanalen och 
punkterna som finns ovanför S:et fungerar både som prickarna över 
bokstaven ö i Söderköping, men ska också liknas öarna i skärgården. 
Färgvalet har sitt ursprung ifrån Söderköpings kommunvapen som går i 
samma färger. 

Figur 6. Stadskärnans nuvarande signatur. Källa: www.gastabud.se

Skisser
För att komma fram till en passande signatur utfördes ett flertal skisser 
på papper (se bilaga 8). När den färdiga signaturen bestämts började den 
digitala processen vilket skedde i programmet Adobe Illustrator.

Genomförande
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6 Resultat 
Följande resultat är baserat på Wheelers tre faser som använts i 
genomförandet. Diagrammen som presenteras i resultatet anges i procent. 

6.1 Resultat fas ett
Den första fasen består av undersökningar och faktainsamlingar.

6.1.1 Resultat workshop
Övning med post-it lappar
Gällande deltagarnas uppfattning kring turism visade resultatet att de 
var mycket eniga om vad som hörde till denna kategori. Göta kanal med 
kanalhamn hamnade i topp med skärgården tätt inpå. Deltagarna trodde 
också att turisterna som gästar Söderköping uppskattar småstadsidyllen med 
dess historiska bakgrund samt att Smultronstället lockar med sin glass. 

När det gäller kategorin boende är det slående många av deltagarna som 
skrivit ned närhet som det bästa med att bo i Söderköping. Med närhet avser 
man närhet till natur, vatten och storstäder. Miljön och trygghet är också ord 
som många av deltagarna skrev ned.
 
Kategorin gällande vad som var positivt för företagarna i Söderköping visade 
på större variation av svar. Det största gemensamma klustret var synen 
på kontaktnät, samt att staden Söderköping var positivt för företagen då 
Söderköping är en känd ort.

För att läsa exakta kommentarer ifrån varje specifik post-it, se bilaga 1.

Moodboard
Gemensamt för de tre moodboards som tillverkades var att samtliga hade 
valt ett sommartema. Bilder av natur, vatten, grönska och barn förekom på 
alla arbeten. Samtliga hade även valt att gestalta folksamlingar och olika 
evenemang som förekommer i Söderköping. Två av moodboardsen visade 
även på hur bra det är att bo i Söderköping. Andra värden som framkom var 
charm, idyll, kreativitet, drömboende, glädje och livskvalitet.

6.1.2 Kvantitativ intervju
I den första pilotundersökningen ansåg testpersonen att allt var bra. I det 
andra fallet hade testpersonen synpunkter på hur vi formulerat Stadskärnan. 
För att inte förknippa Stadskärnan med Söderköping som stad, valde vi 
istället att använda föreningen Stadskärnan för tydlighetens skull. En av de 
andra frågorna var inte tydlig nog, den löd: Känns det som om medlemmarna 
strävar mot samma mål? Frågan omformulerades istället till Vilka mål strävar 
föreningen Stadskärnan mot?

Eftersom det var tänkt att samtliga medlemmar i föreningen skulle ha 
möjlighet att besvara enkäten skickades frågeformuläret i form av en PDF 
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där svaren kunde skrivas in direkt i dokumentet. Det skulle visa sig vara 
svårt då många av respondenterna inte klarade av det. Formuläret gjordes 
istället om till ett Worddokument. Ytterligare ett problem var att en del 
av respondenterna inte hade någon e-mailadress. Dessutom visade det 
sig att många inte ens läste sina e-mail. Efter påminnelser fick ett flertal 
av de företag som inte besvarat enkäten besök av oss, och erbjöds då ett 
frågeformulär i pappersform. Det var vissa som tyckte det var bra då de 
kunde ha formuläret framme och svara på frågorna när det passade. 

Den kvantitativa intervjun resulterade i 36 besvarade frågeformulär. Vid 
närmare granskning av enkäterna upptäcktes att många av respondenterna 
hade hoppat över en del frågor där det krävdes att de skulle skriva lite mera. 
Vi vet inte om respondenterna drabbats av det Jan Trost beskriver som 
enkättrötthet. Andra orsaker kan vara att respondenterna var stressade, 
dåligt engagerade eller att enkäten utformats fel. Resultatet visade även att 
vissa frågor hade missförståtts. 

Till undersökningens frågor valdes en öppen frågeställning vilket försvårade 
analysen av inkommen data. Resultatet av undersökningen redovisas i 
frekvenstabeller (se bilaga 11).
 
6.1.3 Resultat av kvalitativ intervju
Frågorna i den kvalitativa intervjun framfördes efter utformat frågeschema 
men ibland då respondenten gav mycket utförliga svar, utelämnades vissa 
av de efterkommande frågorna. Målet var att spela in samtalet för att sedan 
transkribera och analysera den information som inkommit. På grund av 
tekniska problem visade det sig att intervjun inte blev inspelad. För att inte 
glömma bort vad som sagts, sammanfattades och skrevs all information 
ned direkt efter intervjun (se bilaga 4). Intervjun förlöpte smidigt och 
stämningen var behaglig då den intervjuade verkade känna sig bekväm i 
rollen som respondent.

Resultatet av intervjun visar på att varumärkesbyrån Identx inte följer 
någon vedertagen identitetsmodell när de arbetar med varumärkesidentitet. 
Identx använder istället det egna verktyget varumärkespejling, som har till 
syfte att ta reda på hur ett företag uppfattas. För att hitta företagets innersta 
kärnvärden/identitet, inleds ofta arbetet med en workshop innehållande 
olika aktiviteter. Till workshopen väljs ett antal personer ut, antingen från 
det aktuella företagets ledning, eller annan utsedd grupp. Det händer även att 
samtliga anställda på aktuellt företag deltar i denna aktivitet. Resultatet från 
detta analyseras sedan för att hitta det gemensamma. Utifrån detta arbetar 
sedan Identx fram strategiska koncept som ska leda fram till hur företaget 
ska gå tillväga för att nå dessa mål. 

Innan ett värdeskapande arbete påbörjas är det bra om en 
marknadsundersökning har genomförts. Identx brukar rekommendera sina 
kunder att utföra en sådan undersökning om det saknas.

Resultat
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6.1.4 Resultat granskning av konkurrenter
Flertalet av Stadskärnans konkurrenter finns i Norrköping. Hageby 
Centrum, Ingelsta Shopping och Norrköping City räknas till de största 
konkurrenterna (se diagram 1). Gemensamt för dessa är att de består av 
butikskedjor som erbjuder breda sortiment och att butikerna ligger under ett 
och samma tak. Alla utom Norrköping City har dessutom fri parkering. Det 
som särskiljer Stadskärnan från dessa handelsområden är att Stadskärnan 
består av små butiker placerade längs gatorna i Söderköping. Butikerna 
är unika då de inte erbjuder varor från stora butikskedjor. Kunderna får 
personlig service och handeln blir till en upplevelse i en genuin atmosfär. 
Norrköping ordnar även evenemang som konkurrerar med det Stadskärnan 
arrangerar. . Enligt tidigare undersökning infaller ofta konkurrerande 
evenemang under samma datum.

I frågan om vilka konkurrenter som föreningen har, ansåg respondenterna 
att Norrköping och Hageby Centrum hörde till deras största konkurrenter. 
Det var 17 procent som inte besvarade denna fråga och 15 procent av de 
tillfrågade svarade att de inte visste vilka deras konkurrenter var. Stapeln som 
visar på “Närliggande städer” inkluderar även Norrköping. 

Diagram 1. Vilka konkurrenter har föreningen Stadskärnan?

6.1.5 Resultat av språkval
Då inte Stadskärnan har några tydliga kärnvärden utarbetade sedan 
tidigare, är det inte möjligt att se om föreningens kärnvärden kan kopplas 
till företaget eller inte. Informationsbladet Stadskärnenytt används internt 
och beskådas endast av medlemmarna själva. Layouten på Stadskärnenytt 
är av olika karaktär. Annonsering som sker i dagstidningar visar tydligt att 
föreningen inte använder någon grafisk manual eftersom layout ser olika ut 
vid varje marknadsföringstillfälle. Färger och typografi som används till det 
grafiska materialet ändras konstant. Resultatet av granskningen visar också 
att materialet har brister då dess bilder har dålig upplösning. Signaturens 
placering är inkonsekvent, ibland är den placerad ståendes och ibland 
vriden.

Resultat
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6.2 Resultat fas två
I denna fas visas resultat gällande SWOT-analys, kärnvärden, “The big idea” 
och namn. 

6.2.1 SWOT resultat
För att se var föreningen står idag har en SWOT-analys genomförts.

Strenghts/styrkor
 » Lätt att skapa nätverk
 » Bra service, omhändertagande
 » De evenemang som arrangeras
 » Bred kompetens finns då medlemmarna arbetar inom många olika     

    _områden.
 » Engagerad styrelse

Weaknesses/svagheter
 » Dåligt utbud av butiker
 » För lite andra upplevelser som lockar (helst för barn och ungdomar)
 » Dåligt med aktiviteter under vintertid
 » Hänger inte med i utvecklingen, t ex sociala medier
 » Ingen stark ledare
 » Vissa av medlemmarna är dåligt engagerade

Opportunities/möjligheter
 » Miljömedvetenhet, småskalighet, handla nära
 » Människor vill ha något annat än produkter från de stora kedjorna,   

      unikhet
 » Torghandel
 » Vinteraktiviteter
 » Skapa mer upplevelser
 » Framhäva Söderköpings historia
 » Allt fler väljer att resa inom Sverige
 » Pittoresk och historisk miljö
 » Det geografiska läget med närhet till många storstäder
 » Närhet till natur och skärgård
 » Göta kanal drar mycket turister
 » Tryggt boende
 » Synas bättre 
 » Genomföra marknadsundersökningar

Threats/hot
 » Ombyggnationen av E22:an. Kan då gå miste om de förbipasserande
 » Köpcentrum med stora köpkedjor tar över handeln
 » Näthandeln
 » Söderköpings invånare flyttar till andra orter
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6.2.2 Kärnvärden
Efter sammanfattning av enkätundersökning och genomförd workshop 
utformades Stadskärnans kärnvärden. I figur 7 presenteras de värdeord som 
framkom under sammanfattningen. Orden idylliskt, närhet, personligt och 
gemenskap valdes till föreningens kärnvärden.

De flesta av respondenterna förknippade Söderköping med Göta kanal. 
Därefter kom idyll, glassrestaurangen Smultronstället, liten stad, historia och 
sommar. 

Diagram 2. Vad förknippar du staden Söderköping med?

På frågan vad respondenten ansåg vara positivt med att bo i Söderköping 
blev miljön den kategori som fick mest röster. Annat de tillfrågade tyckte var 
positivt var närheten, befolkningen samt att staden är liten.

Diagram 3. Räkna upp positiva egenskaper med att bo i Söderköping.
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Respondenterna tror att turisterna uppskattar atmosfären i Söderköping. 
Stadens historia, den personliga servicen och Göta kanal är andra faktorer 
som har en positiv inverkan.

Diagram 4. Vad tror du turister tycker är positivt med Söderköping?

Resultatet gällande vad som är positivt med att vara medlem i Stadskärnan 
fick ett mycket tydligt svar med gemenskap i topp. 

Diagram 5. Vilka fördelar finns det med att vara medlem i föreningen?

Figur 7. Tillväxt Söderköpings kärnvärden
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6.2.3 “The big idea”
Arbetet med “The big idea” resulterade i meningen; Personlig idyll med 
enastående upplevelser. Dessa ord kan även fungera som en tagline vid 
marknadsföring. 

6.2.4 Namn
Enligt den enkätundersökning som utfördes bland föreningsmedlemmarna 
tyckte majoriteten att föreningens namn var bra. Några medlemmar, bland 
annat de som är placerade utanför centrum, kände mindre tillhörighet med 
föreningen. Detta resulterade i att ett nytt namn tagits fram som förslag. Vårt 
förslag är Tillväxt Söderköping. 

Diagram 6. Vad tycker du om namnet “Stadskärnan i Söderköping”? 

6.3 Resultat fas tre
Den tredje fasen visar på resultatet av signatur.

6.3.1 Symbol + Logotyp = Signatur 
Av de tillfrågade tyckte 39 procent signaturen var bra och 19 procent ansåg 
den vara okej (se diagram 7).

Diagram 7. Vad anser du om föreningens nuvarande logotyp?
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En ny signatur arbetades fram efter det nya namnet hade bestämts. Förslag 
togs fram med fysiska skisser som utgångspunkt (se bilaga 8). Bottenplattan 
i symbolen är utformad som en flagga. Till “S” valdes ett seriftypsnitt medan 
“TILLVÄXT” fick en font i sans-serif. Resultatet av den nya signaturen (se 
figur 8)

Figur 8. Signaturen Tillväxt Söderköping

Resultat
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7 Slutsats
Begreppet varumärkesidentitet innefattar många moment som ska tas 
hänsyn till. Åsikterna kring vilka moment som är viktigast ser olika ut 
beroende till vilken litteratur eller modell man ser till. En av de modeller 
som presenterats tidigare i rapporten visar på att det fysiska som till 
exempel färg, form och kvalité ska prioriteras medan andra modellers 
upphovsmakare anser att arbetet med varumärkesuppbyggandet ska inledas 
med företagets kärnvärden. 

Det blir speciellt när föreningar med många medlemsföretag ska förhålla sig 
till de identitetsvärden som sätts upp. Företagen i sig innehar en identitet 
som ska följas och den kanske inte alls stämmer överens med föreningens 
värden.

Resultatet visar att Wheelers modell, i jämförelse med de andra modellerna, 
lämpar sig bäst till varumärkesarbetet då en ingående förklaring ges till 
arbetsprocessen. Kapferers modell är mer inriktad på olika kommunikativa 
aspekter på ett befintligt varumärke.. 

Den modell som använts för arbetet med Stadskärnans varumärkesidentitet 
är Wheelers fem faser och finns presenterad i rapporten under 
genomförande. Under processen har även undersökningar genomförts med 
framförallt Brymans litteratur som utgångspunkt. 

Arbetet med stadskärnans varumärkesidentitet resulterade i kärnvärdena 
gemenskap, närhet, idyll och personligt. Under genomförandet utformades 
“The big idea” som mynnade ut i meningen personlig idyll med enastående 
upplevelser. “Tillväxt Söderköping” är det nya förslaget på namn till 
föreningen samt att en ny signatur arbetades fram (se figur 8).

Vilka moment är lämpliga för utformning av en fungerande 
varumärkesidentitet för en förening med flera medlemsföretag?
Slutsatsen blir att de moment som utförts i Wheelers modell fungerar i 
arbeten med en förening innehållande flera medlemsföretag. 

Beroende på hur långt föreningen har kommit i sitt arbete med 
varumärkesidentiteten kan det finnas skäl att inte utföra vissa moment, 
det vill säga de processteg som redan är gjorda. Alla moment som fyller en 
funktion i föreningens varumärkesarbete är lämpliga. 

Moment som bör finnas med är:
1. Utförande av undersökning

 » Klargöra visioner, strategier, mål, och värderingar.
 » Undersöka intressenters behov och uppfattning.
 » Utförande av marknadsföring, konkurrenter, teknologi, lagar och   

    _granskning av språk.
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Slutsats

 » Intervjua nyckelpersoner.
 » Värdera nuvarande varumärken och varumärkes arkitekturer.
 » Presentera granskningarna

2. Förtydligande av strategier
 » Klargöra varumärkesstrategier
 » Utveckla en positionsplattform
 » Skapa varumärkesattribut
 » Skriva en brand brief
 » Uppnå överenskommelse
 » Skapa en namnstrategi
 » Skriva en kreativ brief

3. Designa identiteten
 » Brainstorma “The big idea”
 » Designa varumärkesidentiteten
 » Utforska applikationer
 » Slutföra varumärkesarkitekturen
 » Presentera visuell strategi
 » Uppnå överenskommelse

4. Skapa touchpoints
 » Slutföra identitetsdesignen
 » Utveckla utseende och känsla
 » Inleda varumärkesskydd
 » Prioritera och designa applikationer
 » Designa program
 » Applicera varumärkesarkitekturen

5. Hantera tillgångar
 » Bygga en synergi runt varumärket
 » Utveckla en lanseringsstrategi och plan
 » Lansera internt först
 » Lansera externt
 » Utveckla standarder och riktlinjer
 » Ge näring till varumärkets kämpar

Det är inte alltid som modeller används i praktiken. Enligt intervjun med 
varumärkesbyrån Identx används ingen vedertagen modell vid deras 
varumärkesarbete. Som tidigare nämnts arbetar byrån istället med sin egen 
metod, varumärkespejling.
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8 Diskussion
Metod
När frågorna till den kvantitativa undersökningen utformades valdes en 
öppen frågeställning. Så här i efterhand hade det varit lämpligare att vissa 
frågor kunnat göras slutna istället, då de blir avsevärt lättare att koda och 
analysera. Å andra sidan ställdes många frågor som hade med känslor 
att göra och målet var att inte styra respondenternas svar med för få 
svarsalternativ.

Deltagandet var lågt i den enkätundersökning som utfördes bland 
medlemmarna i föreningen, och vi har frågat oss vad det beror på. Är det 
bristande engagemang, tidsbrist eller att vi utformat vår enkät fel? Frågorna 
handlade mycket om känslor och värden vilket kan vara svårt att skriva om. 
Vi har förstått att många tycker det är svårt att förstå vad identitet egentligen 
är bra för och att det är svårt att uttrycka känslor. Dessa svar är inte bara att 
spotta ur sig utan behöver en del eftertanke.

Kritik som kan riktas mot Brymans litteratur är att information som var 
av betydelse för undersökningens i ett tidigt skede, först beskrevs i senare 
kapitel. Till exempel utformades ett frågeformulär enligt litteraturen men 
först senare i boken beskrev författaren hur viktigt det var att ta hänsyn till 
en kodningsmall redan vid framtagningen av frågorna.

Validitet
Både vid kvantitativa och kvalitativa undersökningar kan ett problem vara 
att forskare tolkar data på skilda sätt då deras värderingar skiljer sig åt. 
Detta kan göra att resultatet i undersökningen påverkas vilket i sin tur är 
avgörande för validiteten. I vårt arbete har vi försökt att tolka inkommen 
data på ett neutralt sätt. Eftersom ingen intervjuperson var närvarande under 
enkätundersökningen finns heller inget problem med att respondenterna 
påverkats av intervjuarens egenskaper. När det gäller validiteten i fallstudien 
uppstår problem med generaliserbarheten. Då endast ett fall undersöktes av 
oss kan vi inte generalisera  data till andra situationer. 

Reliabilitet
Då vår enkätundersökning räknas till de kvantitativa metoderna är det 
viktigt att se till dess reliabilitet. Eftersom vi inte har funnit några liknande 
undersökningar, som går att jämföra med den vi utfört, är det svårt att se till 
hur tillförlitlig undersökningen är. Vi anser dock att vår enkätundersökning 
är tillförlitlig då den finns väl dokumenterad och då vi använt oss av 
beprövade metoder vid framtagning av frågor. 

Genomförande
Ibland tror företag eller organisationer att de kommer att lyckas affärsmässigt 
om de har en fin logotyp och kan visa upp eleganta annonser. Visst är denna 
del viktigt men för att lyckas fullt ut behövs mer grundläggande åtgärder. 
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Wheelers modell är omfattande och kräver mycket av föreningens 
ekonomiska resurser om alla moment ska appliceras. Hänsyn måste även tas 
till föreningens uppbyggnad för att se vilka moment som ska tillämpas.

Namnet Stadskärnan bör bytas ut då vissa av medlemmarna enligt 
enkätundersökning inte känner tillhörighet med föreningen. Det nya namnet 
Tillväxt utesluter inte någon medlem efter hur de är placerade geografiskt i 
Söderköping. Namnet Tillväxt förklarar också vad föreningen strävar mot 
och är dessutom lätt att uttala. Det var svårt att finna ett lämpligt namn då 
företagen i Stadskärnan finns inom många verksamhetsområden.

Föreningens signatur har också gjorts om. Bottenplattans form i symbolen 
är utformad som en flagga och har valts med anledning till Söderköpings 
historiska bakgrund. Vi valde att använda en antikva till S:et för att skapa en 
idyllisk och historisk känsla. “TILLVÄXT” består av sans-serifer för att väga 
upp det övriga med lite modernare tänk. Dessutom har en sans-serif högre 
läsbarhet i små upplösningar än en serif. Arbetet med signaturen är inte 
slutfört och kommer att fortsätta. 

Ett problem som vi stått inför är att föreningen Stadskärnan ofta associeras 
med staden Söderköping. Ibland skulle det vara önskvärt att ha ett och 
samma varumärke för allt. Både Söderköping som stad och Stadskärnan 
strävar efter att kunna erbjuda en attraktiv stad med bra handel, service och 
boende. 

Vi har funnit brister gällande Stadskärnans sätt att synas som avsändare i det 
material som granskats. Svagheten ligger i att materialet som ges ut inte är 
konsekvent. Föreningen använder olika typografier varje gång nytt material 
utges, olika bakgrundsfärger, bildmanér och bilder med dålig upplösning. 
Anledningen till det är att föreningen idag inte har någon grafisk manual att 
följa och att inte tillräcklig med kunskap finns för att utföra arbetet. 

Råd till Stadskärnan
För att få en fullständig varumärkesgrund bör föreningen även se till dess 
image, hur andra ser på dem. Vi anser att identiteten är viktig men att 
man måste se till vad kunden vill ha om man ska lyckas. Medlemmarna 
är bekymrade över att invånarna inte handlar i sin egen stad men 
har inte tagit reda på varför. Stadskärnan har inte genomfört någon 
marknadsundersökning eller omvärdsanalys då man inte velat lägga resurser 
på det. Vi anser det mycket viktigt för att kunna gå steget ut. Precis som 
Anders Westerberg (2010) säger behöver det satsas mer på handeln och 
servicen i Söderköping. Enligt oss har det ingen betydelse hur fin signatur 
eller grafisk profil föreningen har om inte besökarna finns.
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Diskussion

Föreningen bör omformulera sina mål så de kan implementeras 
hos medlemmarna. Idag är målen många och generellt sett vet inte 
medlemmarna vilka mål föreningen strävar mot. Samtliga medlemmar i 
Stadskärnan ska informeras om vad föreningen står för och då syftar vi bland 
annat till dess kärnvärden. Stadskärnan bör fokusera mer på den interna 
kommunikationen och få samtliga medlemmar att förstå vitsen med hela 
processen.

Vi anser att det enkla måste eftersträvas i arbetet med Stadskärnans 
varumärkesgrund då kunskapen ser olika ut hos medlemmarna. Vid 
framtagning av grafisk manual bör därför enkelhet prioriteras. Denna 
manual ska ligga till grund för bland annat samannonsering. 
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Turism
Göta Kanal: 1
Göta Kanal: 1
Göta Kanal: 1
Göta Kanal: 1
Kanalhamnen och Göta kanal med 
sluss: 1
Kanalen och kanalhamnen: 1
Kanalhamnen: 1
Skärgården: 1
Skärgården: 1
Skärgården: 1
Skärgården: 1
Båtlivet: 1   
Stegeborg: 1
Småstad: 1
Småstad: 1
Idylliskt: 1
Stadsidyllen: 1
Trevlig småstadsmiljö: 1
Smultronstället: 1
Smultronstället: 1
Smultronstället: 1
God glass: 1
Historisk miljö: 1
Historisk miljö: 1
Medeltidsstad: 1
Medeltidsstad: 1
Brunnen: 1
Brunnsmiljön: 1
Gästabudet: 1
Gästabudet: 1
Mysiga butiker: 1 
Butiker med specialistkompetens: 1
Stinsen: 1
Madickenmiljö: 1
Kottebanan: 1
Trevligt folk i Söderköping: 1
Många duktiga företag: 1
Trygghet: 1

Boende
Närhet: 2
Närhet till det mesta: 1
Naturnära: 1

Närhet till vatten: 1
Närhet till skog och vatten: 1
Närhet till skärgården: 1
Nära till Skavsta, Norrköping, 
Linköping och Stockholm: 1
Närhet till storstad: 2
Nära till storstadsutbudet: 1
Bra pendlingsavtånd: 1
Närhet till vänner: 1
Nära till grannen: 1

Trygghet: 1
Lugnt: 1
Bra miljö för barnen: 2
Bra boendemiljö: 1
Stadsmiljö: 2
Idylliskt: 1
Trevlig närmiljö: 1
Småstad: 1
Livskvalitet: 1
Social gemenskap: 1
Litet samhälle med stora resurser: 1
Bostadsbolag som är utvecklande, 
trevligt, kunnigt, hyresgäststyrt och 
serviceinriktat: 1
Valfrihet gällande olika typer av 
boende: 1
Marknad som håller sitt värde: 1
Småskalighet: 1

Företag

Kontaktnät, enkelt: 1
Lätt att bilda kontaktnät: 1
Mycket kontakter: 1
Samverkan: 1
Bra socialt nätverk: 1
Göta kanal: 1
Känd ort: 1
Känd adress..Söderköping: 1
Turism: 1
Miljön: 1
Trevlig närmiljö: 1
Nära centralorter: 1

Bilaga 1 Sammanfattning av Post- it lappar

Bilaga 1Workshop, insamlad 2010-04-12, sammanställd 2010-04-13
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Bilaga 1

E22: 1
Närhet till kommunikation: 1
Cykla till jobbet: 1
Många småföretag i många branscher: 1
Högt nyföretagande: 1
Billig mark: 1
Småstad där alla vet vem man är: 1

Unika: 1
Lätt att rekrytera personal: 1
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Bilaga 2 Enkät
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Bilaga 3 Missivbrev
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Personligt
Hur länge har du arbetat på identx?
Fyra år

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Kommunikationsvetenskap, copywright och formgivning

Vad har du för arbetsuppgifter?
Projektledare

Begreppet identitet
Vad är identitet för dig?
Det innersta, essensen. Hur företaget ”andas”.

Varför ska företaget/föreningen ha en identitet?
För att synas. För att kommunicera ett gemensamt budskap.

Tillvägagångssätt
Hur går ni till väga när ni ska arbeta med en organisation/företags identitet?
Vi använder oss ofta av Workshops och kommunikation med ledningen. 
Antingen deltar ledningen eller så väljer ledningen ut ett par nyckelpersoner 
som får vara med i workshopen. Det är viktigt att ledningen är engagerade 
ifrån början. Är inte ledningen engagerad från början är det svårt att få 
igenom beslut och man får ingen bra respons. Har man inte ledningen med 
sig så faller det platt.

Använder ni er av någon modell? Vilka verktyg använder ni?
Pejling (varumärkespejling), Identx egna verktyg 

Vad startar ni med i er arbetsprocess?
Det beror på hur långt företaget har kommit i sitt arbete. Har de ingen 
marknadsundersökning rekommenderas de att ordna med det innan 
innan kontakt tas med Indentx. Marknadsundersökningar som gjorts 
innan kontakten med Indentx har oftast bara ”hårda värden”. Som skapare 
av identitet är man ute efter ”mjuka värden”. Därför gör vi en snabb 
marknadsundersökning där kunderna som tillfrågas ska generera i snabba 
och impulsiva svar. 

Logotyp, namn
 Arbetar ni med att ta fram logotyper och namn?
Ja ibland, efter framtagning av varumärkesplattform och om kunden vill 
fortsätta samarbetet med oss. 
Om ni ska ta fram ett nytt namn hur går ni till väga då?
En plot används för att ta fram namn. Man skriver motsatser till olika ord så 

Bilaga 4 Frågor till Linda Olofsson

Bilaga 4Personlig intervju med Linda Olofsson på IdentX 2010-05-10
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som ”lång - kort”, ”svenskt - engelskt”. Sedan väljs ett alternativ av dessa och 
ett mönster uppstår. 
Kan du nämna några generella problem, sådana som ofta uppstå i processen?
Kan vara svårt att få ledningen att engagera sig om de inte är det.

Stadskärnan
Bör en förening ha en affärsidé?
Snarare en vision

Bilaga 4
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S Ö D E R K Ö P I N G S    2 0 0 9

GGÄSTABUDSNNYYTT
S Ö D E R K Ö P I N G S  G Ä S T A B U D  1 1 - 1 3  S E P T E M B E R  2 0 0 9

Söderköping invaderas av  

vikingar och riddare!

Gästabudet närmar sig med 
stormsteg. Snart, snart är det 
äntligen dags!
Hela programmet och mycket 
mer hittar du på

www.gastabud.se

Marknad, tornerspel, eldshow, 
artister, folkfest,
Nordisk musikfestival för 
medeltida musik och mycket 
mycket mer... 

Vi hoppas att alla som arbetar 
i butiker och restauranger 
passar på att klä sig i 
medeltida kläder och på det 
sättet förstärka Gästabudets 
framtoning.Vi som gjort så 
tidigare vet hur roligt det är 
och hur uppskattat det är av 
kunder och besökare. 
Dessutom blir man mer 
delaktig själv.
Korps har fortfarande 

kläder för uthyrning, pris 

ca 500 Kr för hela helgen! 

Skynda medan det finns 

kläder kvar!

Bilaga 5 StadskärneNytt - Förstasidor

Bilaga 5Gästabudsnytt insamlat från Stadskärnan i Söderköping 2010-05-06
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Sommaren är här med många besökare i vår vackra stad. Ett par 
månader har förflutit sedan årsmötet sista mars, då en ny styrelse 
blev vald. I det här numret av StadskärneNytt presenteras nya 
styrelsen. Hör gärna av er till mig eller någon annan i styrelsen 
med synpunkter och förslag på sådant du vill att vi ska ta upp.
Vi kommer att presentera en eller ett par av styrelseledar-
möterna i varje StadskärneNytt. Jag har fått äran att äran att få 
vara först ut.
Nytt för i år är att vi har hyrt in en konsult, Anna Almquist, som 
ska hjälpa oss med Gästabudet. Anna var även projektledare för 
vårfesten/Iseventet. Gå in på www.gastabud.se som är 
Söderköpings Gästabuds egen hemsida för att se allt som händer 
kring Gästabudet!
Marie-Louise Fyhr som vi anlitar som konsult i  marknadsföring 
presenterar sig även hon i detta nummer. 
Mimmi Wahlén Andersson kommer att verka som 
medlemssamordnare vilket vi är väldigt glada för.
Vi förändrar organisationen en hel del, för att frigöra tid och kraft. 
Kraft som vi ska lägga på att tillsammans skapa ett ännu bättre 
Söderköping att vara företagare i. Vi vill långsiktigt verka för att 
många fler ska upptäcka Söderköping och utnyttja alla bra företag 
vi har här med hög service och god kvalité,
Lycka till i era verksamheter  och en riktigt glad sommar till alla!

Anders Eksmo

S T A D S K Ä R N A N  I  S Ö D E R K Ö P I N G  E K O N O M I S K  F Ö R E N I N G

STADSKÄRNENNYTT 
S O M M A R N U M M E R  2 0 0 9

S T A D S K Ä R N A N  I  S Ö D E R K Ö P I N G  E K O N O M I S K  F Ö R E N I N G

z Ordföranden har ordet z

Nya medlemmar

 Garnboden * Gittans Massage & Friskvård * Gullbergs Kontorscenter * 
 Kolonialboden * Konfekthörnan * Smått och Sött * Sports - Bar och Nöje * 
 Sporthörnan * Söderköpings Energi & VVS Önskebutiken

Välkomna till Stadkärneföreningen!

Bilaga 5
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Kontaktuppgifter till projektansvariga mm 


 Susanne Ahlén 0737-156940 
 sussa70@hotmail.com 
 
 Marianne Melin 0733-993035 
 marmelinkvalite@gmail.com 
 
 Anna Almquist 0735-428800 
 anna@evenemangsproducent.se 
 
 Marie-Louise Fyhr 070-5550096 
 m.fyhr@fyhrforvaltning.se 
 
 Stadskärnan www.isoderkoping.se 
 info@isoderkoping.se 
 



 
Evenemangskalender 

 
 24 april  Vår i Söderköping 
 
 29 maj   En Dag För Barnen 
 
 19 juni  Junimarknad/Musik på gator o torg 
 
 21-22 aug Hemvändardagar 
 
 10-12 sept Söderköpings Gästabud 
 
 2 okt?  Rosa Lördag 
 
 26-28 dec Adventsmarknad 
 


  Ett nytt år med nya möjligheter ligger framför oss. 2009 var ett tufft år för många företag 
över hela landet. Självfallet är Söderköping inte ett undantag. Dock verkar det som att det 
finns en ljusning vid horisonten. På det stora hela verkar 2010 kunna bli ett betydligt bättre 
år ur många synvinklar.  
 

I Stadskärnan rustar vi oss på olika sätt för och med det nya året. En föredragsserie har påbörjats, där Egen Hemsida, 
Inspiration & Kreativitet har genomförts. Nästa tillfälle blir 11 mars då vi får lära oss mer om Marknadsföring i prakti-
ken, ytterligare föredrag kommer längre fram. 
 
Evenemangsprogrammet är fastslaget och närmast i tur står Vår i Söderköping den 24 april. Projektledare är Susanne 
Ahlén, som även är projektledare för Junimarknad. Susanne presenterar sig själv längre fram i detta nummer. 
En dag för barnen och insamlingskampanjen av 50-öringen håller Marianne Melin i. Många av oss har träffat Marian-
ne tidigare, men även hon presenterar sig i detta nummer. 
 
Årsmötet hålls den 4 mars, kallelse går ut per post. I samband med årsmötet kommer Jan Holmbom från Tranås Uni-
ted och berättar om hur de arbetar i Tranås med sin näringslivsförening. Välkomna att lyssna på ett mycket intres-
sant föredrag! 
Lägger in kalender för aktiviteter även i detta nummer då en hel del medlemmar har efterlyst det. 
          Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 6 “Big Idea” idéer

Idyll
Gemenskap
Tryggt
Närhet
Personligt

En idyll för dig
En idyll nära dig
Idyllen nära dig
Närheten idyll
Den personliga idyllen med personlighet
Idyllen med personlighet
Idyllen som ser till dig
Upplev idyllen med personlighet
Upplev vår idyll
Upplevelsen idyll
Närhet till idyllen
Idyllen hos dig
Idyllen nära dig
Idyll med historiska vingslag
Vi bjuder på det gemensamma
Upplevelse för var och en
Bjuder på en personlig idyll
Idyll och upplevelser för var och en
Håller det genuina i liv
Stanna upp!
Det naturliga valet
Det personliga valet
Välj personlighet
Ditt val
Upptäck unika upplevelser
En natrulig idyll
Upplevelserm händelse, erfarnhet, äventyr, arrangemang, annorlunda, 
evenemang.
Upptäckk en personlig idyll med enastående upplevelse
Personlig idyll
Trevliga grannar med personlig idyll
Upplev den personliga närheten
Unik idyll med personlighet

Personlig idyll med enastående upplevelser

Bilaga 6The Big Idea förslag, process från 2010-05-17 - 2010-05-21
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Bilaga 7 Namnförslag
Köpmanna
Varumärket Söderköping
Sörping
Handelsstaden
Söderköpings Spectrum
Söderköping i Centrum
Söderköpings Kärna
Söderköpings Mittpunkt
Östergötlands Mittpunkt
Kanalen nära dig
Söderköpings Kanal
Area
Område
Krets
Söderköpings Krets
Samfund
Söderköpings by
Söderköpings Näste
Söderköpings bo
Söderköpings Solfjäder
Söderköpings Paraply
Söderköpings Närhet
Köpstad
Företagsstad
Söderköpings Företagande
Stadskärnan i Söderköping
Paraply
Ostkupa
Kupol
Dom
Valv
Sköld
Söderköpings Valv
Söderköpings Kupol
Torg
Famn
Hamn
Krona
Rotsystem
Allehanda
Moln
Sol
Fjäder
Vingar
Vatten

Elite
Söderköpings Elit
Fliten i Söderköping
Vatten i knäna
Söderköpings Vision - En liten 
storstad
Söderköpings Marknad
Söderköpings Kommers
Söderköpings Dröm
Söderköpings Legender
Dröm i Söderköping
Söderköpings Socken
Söderköpings Utopi
Söderköpings Källa - 
Söderköpings Mål
Söderköpings Gemenskap
Söderköpings Rike
Söderköpings Nation
Söderköpings Imperium
Söderköpings Segel
Söderköpings Gränd
Söderköpingsgruppen
Söderköpings Stad
Söderköpings Visdom
Söderköpings Sällskap
Söderköpings Legion
Söderköpings Här
Söderköpings Kompani
Söderköpings Framtid
Framtid Söderköping
Söderköpings Patrask
Glädje
Trygghet
Värme
Närhet
Gemenskap
kommunikation
Kontakt Söderköping
Unika
Kreativa
Söderköpings Profil
Vi bryr oss
Tillväxt
Söderköpings Tillväxt
Tillväxt Söderköpings
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Bilaga 8 Skisser
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Bilaga 9 Anders Westerbergs e-mail

 Hej bifogat finner ni svar
 
Vilka startade Stadskärnan i Söderköping?
Tidigare fanns något i Söderköping som hette Stadskärnegruppen. Den 
bestod av kommunen fastighetsägare och köpmän och bildades redan 
1995 tror jag inför att ett torg skulle göras om i Söderköping. Den här 
gruppen fungerade mer som en referensgrupp för kommunen och lämnade 
synpunkter på åtgärder i stadskärnan. När jag kom med i gruppen 2002 
så började vi mer diskutera mjuka värden och inte bara fysisk miljö. Efter 
mycket diskuterande tog vi på oss att få dels några  inspirationsföreläsningar, 
dels försöka få igång ett löst samarbete mellan företag gällande reklam. Vi 
hade några träffar med ca 20 företag och en kampanj gjordes våren 2004 som 
hette upptäck Söderköping. Vi insåg snabbt att det var ett stort jobb och att 
en förening behövdes. Den bildades hösten 2004.
 
Vad var anledningen?
Min egen syn var att mycket hade gjorts i Stadskärnan fysiskts men inget för 
att aktivera handeln. Vi hade också dalande handel, samt att vi såg trenden 
att små orter tappar mot större städers köpcentrum. Det är inte lätt att 
vara handlare på en liten ort då. Utan bra handel och service blir inte orten 
attraktiv att bo i och det innebär kanske lägre inflyttningstal, svårare att hyra 
ut bostäder m m. Vi hade också möjligheter som vi bättre borde ta tillvara på 
om vi samarbetade.
 
Stämmer det att föreningen bildades 2004?
Ja
Fungerar föreningen som det var tänkt från början?
Det tycker jag nog… Samarbetet mellan verksamheterna behöver dock bli 
bättre och vi måste tänka mer på att marknadsföra platsen/destinationen 
Söderköping
 
Mvh
 
Anders Westerberg

Bilaga 9E-mail konversation med Anders Westerberg, insamlad 2010-05-21
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Bilaga 10 Mål och Vision

Följande mål och vision är framtagna av Stadskärnan.

Stadskärnans kortsiktiga mål
 » att samordna och öka samarbetet vad gäller redan förekommande   

 aktiviteter.
 » att sätta upp rekommendationer för gemensamma öppettider mm.
 » att samordna gemensam extern marknadsföring.
 » att inleda samarbete med verksamheterna i skärgården.
 » att hemsidan ska utvecklas och förbättras för medlemmar och externa   

 besökare.
 » Ta initiativ för en gemensam marknadsföring för Söderköping.

De kortsiktiga målen ska kunna genomföras inom 1-2 år och skall vara   
konkreta uppgifter som visar medlemmarna mätbara resultat.

Stadskärnans långsiktiga mål
 » att verka för att lokaler har en full och varierad uthyrning.
 » att Söderköpingsborna förlägger större andel av sina inköp och varor och  

 tjänster i staden.
 » att Söderköpings unika utbud upptäcks av fler.
 » att informera och medvetengöra handelns och servicens betydelse för   

 stadens utveckling.
 » att samarbete mellan verksamheterna ökar.
 » att Söderköping ska bli en attraktivare stad att etablera sig i.
 » att förbättra verksamheternas lönsamhet.
 » att föreningen för näringsidkarna i Söderköping upplevs som en självklar  

 organisation att vara medlem i.

De långsiktiga målen skall kunna gälla under några år. De bör på något   
sätt kunna mätas, så att man därigenom kan stämma av resultatet över tiden. 
Viktigt är att Söderköpingsborna själva “upptäcker” och utnyttjar utbudet 
som finns, att de blir medvetna om kvalitéerna som erbjuds.

Vision
 » Söderköping ska blomma och leva året runt.
 » Stadens genuina, historiska miljö ska vårdas och användas genom   

 kulturella aktiviteter.
 » Föreningens medlemmar ska erbjuda kunderna hög kvalitet, god   

 kunskap och personlig service.
 » Samverkan och samarbete ska prägla verksamheterna i Söderköping.
 » Stadskärnan skall vara en inspirationskälla, samt utgöra kunskapsbank   

 för medlemmarna.

Bilaga 10Mål och visioner från Stadskärnan i Söderköping, insamlad 2010-04-6
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Bilaga 11 Frekvenstabeller och Diagram

2 Kategorier Antal Kat.
Göta Kanal 22 21,359223300971

Idyll 12 11,650485436893

Smultronstället 10 9,7087378640777

Liten stad 9 8,7378640776699

Historia 8 7,7669902912621

Sommar 8 7,7669902912621

Lugnt 5 4,8543689320388

Mysigt 4 3,8834951456311

Gemytligt 4 3,8834951456311

Turism 3 2,9126213592233

Familjärt 3 2,9126213592233

Handel och service 2 1,9417475728155

Kultur 2 1,9417475728155

Övrigt 11 10,679611650485

103 100

0

7,5

15

22,5

30

0

7,5

15

22,5

30

Kat.

Vad förknippar du staden Söderköping med?

Göta Kanal Idyll Smultronstället
Liten stad Historia Sommar
Lugnt Mysigt Gemytligt
Turism Familjärt Handel och service
Kultur Övrigt

Bilaga 11Resultat av enkät, insamlad 2010-04-21 - 2010-04-30
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3 Kategorier Antal Kat.
Bra miljö 22 25,882352941177

Nära allt 15 17,647058823529

Befolkningen 11 12,941176470588

Liten stad 11 12,941176470588

Bor inte i Söderköping 6 7,0588235294118

Handel och service 6 7,0588235294118

Skärgården 3 3,5294117647059

Vackert 3 3,5294117647059

Historia 3 3,5294117647059

Göta Kanal 2 2,3529411764706

Övrigt 3 3,5294117647059
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30

Kat.

Räkna upp positiva egenskaper med att bo i Söderköping. 

Bra miljö Nära allt Befolkningen
Liten stad Bor inte i Söderköping Handel och service
Skärgården Vackert Historia
Göta Kanal Övrigt

Bilaga 11
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4 Kategorier Antal Kat.
Nära allt 10 21,276595744681

Personlig service 7 14,893617021277

Etablerade 7 14,893617021277

Turism 6 12,765957446809
Vet inte / Inga 4 8,5106382978723
Inga köpcentrum 3 6,3829787234043

Samarbete med kommunen 3 6,3829787234043
Övrigt 7 14,893617021277

47 100

5 Kategorier Antal Kat.
Atmosfären 21 22,58064516129

Historia 14 15,05376344086

Personlig service 11 11,827956989247

Göta Kanal 9 9,6774193548387

Bra utbud 7 7,5268817204301

Småskalighet 7 7,5268817204301

Liten lugn stad 5 5,3763440860215

Smultronstället 5 5,3763440860215

Småstadsidyll 5 5,3763440860215

Nära till skärgården 3 3,2258064516129
Evenemang 3 3,2258064516129
Övrigt 3 3,2258064516129
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Vilka fördelar har du som företagare i Söderköping? 

Nära allt Personlig service
Etablerade Turism 
Vet inte / Inga Inga köpcentrum
Samarbete med kommunen Övrigt 

Vad tror du turister tycker är positivt med Söderköping?

Bilaga 11
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8 Kategorier Antal Kat.
Gemenskap 27 34,177215189873

Kontaktnät 11 13,924050632911

Genomföra aktiviteter 10 12,658227848101

Förmåner (t ex billigare annonsering) 7 8,8607594936709

Påverka politiken 5 6,3291139240506

Gemensam annonsering 5 6,3291139240506

Utveckling av handeln 4 5,0632911392405

Seminarier 2 2,5316455696203

Vet ej 2 2,5316455696203

Kommunicera med medlemmarna 3 3,7974683544304

Övrigt 3 3,7974683544304
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Vad tror du turister tycker är positivt med Söderköping?

Atmosfären Historia Personlig service 
Göta Kanal Bra utbud Småskalighet 
Liten lugn stad Smultronstället Småstadsidyll
Nära till skärgården Evenemang Övrigt 
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Vilka fördelar finns det med att vara medlem i föreningen?

8 Kategorier Antal Kat.
Gemenskap 27 34,177215189873

Kontaktnät 11 13,924050632911

Genomföra aktiviteter 10 12,658227848101

Förmåner (t ex billigare annonsering) 7 8,8607594936709

Påverka politiken 5 6,3291139240506

Gemensam annonsering 5 6,3291139240506

Utveckling av handeln 4 5,0632911392405

Seminarier 2 2,5316455696203

Vet ej 2 2,5316455696203

Kommunicera med medlemmarna 3 3,7974683544304

Övrigt 3 3,7974683544304

79 100
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Vad tror du turister tycker är positivt med Söderköping?

Atmosfären Historia Personlig service 
Göta Kanal Bra utbud Småskalighet 
Liten lugn stad Smultronstället Småstadsidyll
Nära till skärgården Evenemang Övrigt 
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Vilka fördelar finns det med att vara medlem i föreningen?

Bilaga 11
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9 Kategorier Antal Kat.
Inga 16 34,782608695652

Dyr medlemsavgift 13 28,260869565217

Tidskrävande 6 13,04347826087

Svårt att nå enighet 2 4,3478260869565

Splittrar stan 2 4,3478260869565

Övrigt 7 15,217391304348

46 100

10 Kategorier Antal Kat.
Ja 13 35,135135135135

Någorlunda 9 24,324324324324

Nej 9 24,324324324324

Vet inte / kanske 4 10,810810810811

Har inte besvarat frågan 2 5,4054054054054

37 100

Gemenskap Kontaktnät
Genomföra aktiviteter Förmåner (t ex billigare annonsering) 
Påverka politiken Gemensam annonsering 
Utveckling av handeln Seminarier 
Vet ej Kommunicera med medlemmarna 
Övrigt 
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Kat.

Kan du komma på några nackdelar med att vara medlem i föreningen?

Inga Dyr medlemsavgift Tidskrävande
Svårt att nå enighet Splittrar stan Övrigt

Anser du att kommunikationen fungerar bra mellan medlemmarna?

Bilaga 11
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12 Kategorier Antal Kat.
Utveckla Söderköping 10 26,315789473684

Skapa en attraktiv stad att bo och handla i8 21,052631578947
Att de verkar i Söderköping 5 13,157894736842
Dålig försäljning 3 7,8947368421053
Ej besvarat frågan 3 7,8947368421053
Alla är småföretagare 2 5,2631578947368
Övrigt 7 18,421052631579
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Anser du att kommunikationen fungerar bra mellan medlemmarna?

Ja Någorlunda Nej
Vet inte / kanske Har inte besvarat frågan
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Vad har företagen i föreningen gemensamt?

Utveckla Söderköping Skapa en attraktiv stad att bo och handla i
Att de verkar i Söderköping Dålig försäljning 
Ej besvarat frågan Alla är småföretagare 
Övrigt 

12 Kategorier Antal Kat.
Utveckla Söderköping 10 26,315789473684

Skapa en attraktiv stad att bo och handla i8 21,052631578947
Att de verkar i Söderköping 5 13,157894736842
Dålig försäljning 3 7,8947368421053
Ej besvarat frågan 3 7,8947368421053
Alla är småföretagare 2 5,2631578947368
Övrigt 7 18,421052631579

38 100
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Anser du att kommunikationen fungerar bra mellan medlemmarna?

Ja Någorlunda Nej
Vet inte / kanske Har inte besvarat frågan

0
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15
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Vad har företagen i föreningen gemensamt?

Utveckla Söderköping Skapa en attraktiv stad att bo och handla i
Att de verkar i Söderköping Dålig försäljning 
Ej besvarat frågan Alla är småföretagare 
Övrigt 

Bilaga 11
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13 Kategorier Antal Kat.
Sätta Söderköping på kartan 12 22,641509433962

Att stärka handeln 10 18,867924528302

Skapa attraktivare boende 9 16,981132075472
Ej besvarat 5 9,4339622641509
Sammanhållning 4 7,5471698113208

Arrangemang 4 7,5471698113208

Ingen aning 4 7,5471698113208
Verka året runt - 2 3,7735849056604
Öka lönsamheten 2 3,7735849056604
Utveckling 1 1,8867924528302

53 100

14 Kategorier Antal Kat.
Ej besvarat 7 17,073170731707
Hageby Centrum 6 14,634146341463

Norrköping 6 14,634146341463

Vet ej 6 14,634146341463

Andra föreningar 4 9,7560975609756

Ingelsta Shopping 3 7,3170731707317
Inga 2 4,8780487804878
Närliggande städer 2 4,8780487804878
Övrigt 5 12,19512195122
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Vilka mål strävar föreningen Stadskärnan mot? 

Sätta Söderköping på kartan Att stärka handeln 
Skapa attraktivare boende Ej besvarat 
Sammanhållning Arrangemang 
Ingen aning Verka året runt -
Öka lönsamheten Utveckling

Bilaga 11
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15 Kategorier Antal Kat.
Ej besvarat frågan 12 27,272727272727

Småaffärer 6 13,636363636364

Atmosfären 6 13,636363636364

Personlig service 6 13,636363636364

Vet ej 5 11,363636363636

Unika butiker 4 9,0909090909091

Samordnar projekt 2 4,5454545454546

Övrigt 3 6,8181818181818
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Vilka konkurrenter har föreningen Stadskärnan?

Ej besvarat Hageby Centrum Norrköping 
Vet ej Andra föreningar Ingelsta Shopping 
Inga Närliggande städer Övrigt 
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Vad särskiljer er ifrån dessa konkurrenter?

Ej besvarat frågan Småaffärer Atmosfären
Personlig service Vet ej Unika butiker 
Samordnar projekt Övrigt 

Bilaga 11



80

16 Kategorier Antal Kat.
Bra 14 37,837837837838

Tolkas som om bara företag i stadskärnan får vara med9 24,324324324324

Lite förlegat 2 5,4054054054054

Sådär 2 5,4054054054054

För långt 2 5,4054054054054

Passande 2 5,4054054054054

Okej 2 5,4054054054054

Ej besvarat 2 5,4054054054054

Vet ej 1 2,7027027027027

Svårt 1 2,7027027027027

37 100

17 Kategorier Antal Kat.
Bra 14 38,888888888889

Okej 7 19,444444444444
Ej besvarat 5 13,888888888889
Ful 3 8,3333333333333
Förstår den inte 3 8,3333333333333
Ingen uppfattning 2 5,5555555555556
Vet inte 2 5,5555555555556
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Vad tycker du om namnet “Stadskärnan i Söderköping”?

Bra Tror bara företag i stadskärnan får vara med
Lite förlegat Sådär 
För långt Passande 
Okej Ej besvarat 
Vet ej Svårt

Bilaga 11
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18 Kategorier Antal Kat.
Blå 24 51,063829787234

Ingen åsikt 7 14,893617021277

Grön 4 8,5106382978723

Svart 3 6,3829787234043

Gul 3 6,3829787234043

Röd 2 4,2553191489362

Vit 2 4,2553191489362

Vet ej 2 4,2553191489362
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Vad anser du om föreningens nuvarande logotyp?

Bra Okej Ej besvarat 
Ful Förstår den inte Ingen uppfattning 
Vet inte 
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Vilken färg associerar du föreningen med?  

Blå
Ingen åsikt 
Grön 
Svart
Gul
Röd 
Vit
Vet ej 
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