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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att få en ökad förståelse för hur svenska kommuner använder sig av 

extern kommunikation för att nå ut till potentiella invånare, samt ta reda på: om och i så fall 

hur, svenska medelstora kommuner använder sig av den externa kommunikationen för att 

skapa ett varumärke för att tilltala en viss del av populationen. Studien utgår ifrån tre 

frågeställningar: (1) Hur gestaltar sig den externa kommunikationen i de utvalda 

kommunerna? (2) Försöker dessa kommuner att etablera ett eget varumärke? (3) Hur bedrivs 

arbetet med att skapa varumärket?   

!
Studien är baserad på en kvalitativ undersökning som genomförts genom intervjuer med 

personer som arbetar på svenska kommuner som har ansvar för den externa 

kommunikationen. Totalt deltog elva kommunikationsansvariga från lika många kommuner - 

dessa delades upp i två grupper. Grupperna baserades på ökat respektive minskat 

invånartantal mellan åren 2005 till 2012. 

!
Studiens huvudsakliga resultat visar att samtliga undersökta kommuner använder sig av till 

största del liknande externa kommunikationsverktyg. Vidare kan konstateras att alla 

undersökta kommuner har tankar om - men arbetar, i olika omfattning med 

varumärkesbildandet. Den stora spridningen av hur kommuner tänker kring 

varumärkesbegreppet gör det svårt att särskilja några tendenser och samband avseende 

invånartrender. Studien tar upp andra aspekter som kan ha större inverkan på en kommuns 

invånartrend, så som geografisk läge och tillgång till arbetstillfällen. Studien har även visat att 

det råder en allt mer positiv inställning till kommunikation som verktyg, trots detta är de 

ekonomiska resurserna begränsade. I samband med detta visar även denna studie att det är 

genom samverkan med företag och andra lokala aktörer som kommuner kan kringgå de 

ekonomiska hindren och skapa tillräckliga resurser. 

!
Nyckelord: Varumärke, extern kommunikation, kommuner, brand equity, place branding.  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attitudes in prioritizing the external communication. The attitude from municipal councils 
today are more positive than earlier research has shown. Furthermore this thesis has shown 
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1 Inledning 
Här presenteras en introduktion till ämnet, problemformulering, studiens syfte och 

frågeställningar, avgränsningar, rapportens disposition samt bakgrund och tidigare forskning 

inom området. 

1.1 Introduktion 

Sverige har enligt den senaste rapporten från SCB en befolkning på 9 625 444 personer som 

är fördelade på 290 kommuner som finns i landet - från Arjeplog och Kiruna i norr till Bjuv 

och Trelleborg i söder.  

!
Det senaste året har man kunnat följa en debatt i det svenska medielandskapet, som handlar 

om landsbygdskommuner. Allmänheten har t.ex. kunnat läsa och höra rubriker som “Vem 

ställer upp för landsbygden” (Barometern, 2013, s.22), “Färre unga vill bo kvar på 

landsbygden” (Ttela, 2013, s.8) eller “Det här är orterna som snart slutar att finnas” (GT, 

2013, s.42-43). Rubrikerna har en gemensam nämnare, nämligen: I kommuner som ligger runt 

om storstadsområden växer invånarantalet hela tiden, medan mindre tätortskommuner som 

ligger ute på landsbygden lider av den utflyttning som sker år efter år. 

!
Denna förflyttning av människor från byar och småstäder till storstadsregioner kallas för 

urbanisering. Detta är inget nytt fenomen och inte heller något som enbart sker i Sverige, utan 

detta sker runt om i världen. Enligt FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden bor 

redan mer än hälften av världens befolkning i städer, vilket även stämmer in på Sverige. 

Urbaniseringen är inte lika omfattande överallt, utan varierar ganska stort beroende på vilken 

del av världen man betraktar. Enligt FN:s rapport om världens befolkningsförändringar från 

2011 kommer halva Asiens befolkning år 2020 att bo i, eller runt storstäder, medan det i 

Afrika kommer att dröja fram till år 2035. (United Nations, 2011, s.17) 

!
En stor del av problematiken med att en del svenska kommuner minskar i invånarantal är att 

det finns många olika faktorer som har samverkat till denna utvecklingen. Likartade 

multifaktoriella skäl kan påvisas i de kommuner där man noterar en skiftande 

befolkningsutveckling. En faktor som påverkar negativt är t.ex. när en stor arbetsgivare är 
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tvungen att lägga ner sin verksamhet och arbetslösheten i kommunen ökar. En positiv faktor 

för befolkningsutvecklingen kan vara utbyggnaden av utbildningsplatser i form av en 

högskola eller andra institutioner. 

!
För att i möjligaste mån påverka befolkningsutvecklingen positivt är det viktigt att 

kommunerna kommunicerar en attraktiv bild av sig själva. Extern kommunikation från 

kommunens sida kan vara ett bra recept för att stoppa eller vända en negativ befolkningstrend. 

Strävan att skapa en positiv bild av kommunen och förmedla den med hjälp av 

varumärkesstrategier kan vara ett exempel på hur kommunerna arbetar för att tackla 

problemet med sviktande befolkningsunderlag.  

1.2 Problemformulering  

De växande storstadsregionerna sätter stor press på de mindre kommunerna som ligger längre 

ifrån storstäderna. Hur försvarar sig landsbygdskommunerna mot denna trend? Det finns flera 

olika anledningar till att invånare flyttar in respektive ut ur en kommun. Detta försöker 

kommunerna påverka på olika sätt. Inom områden som t.ex. mode, bilindustri och sport 

etableras oftast ett tydligt och karaktäristiskt varumärke som en stark skyddsfaktor gentemot 

andra konkurrenter på marknaden. Ett svagt eller diffust varumärke kan vara en nackdel. Varje 

enskild kommun har olika karaktärsdrag, både negativa och positiva. Med hjälp av ett 

varumärkestänkande kan man utveckla och finslipa den externa kommunikationen för att 

skapa och bibehålla konkurrenskraften och därmed öka inflyttning eller hejda utflyttning. 

1.3 Syfte & Frågeställningar 

Studien syftar till att få en ökad förståelse för hur svenska kommuner använder sig av extern 

kommunikation för att nå ut till potentiella invånare. Dessutom syftar undersökningen till att 

ta reda på om, och i så fall hur, svenska medelstora kommuner använder sig av den externa 

kommunikationen för att skapa ett varumärke. För att undersöka detta har följande 

frågeställningar formulerats: Hur gestaltar sig den externa kommunikationen i de utvalda 

kommunerna? Försöker dessa kommuner att etablera ett eget varumärke? Hur bedrivs 

arbetet med att skapa varumärket?   

!
!
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1.4 Avgränsningar 

Då undersökningen syftar till att utreda hur kommunerna jobbar med kommunikation, 

kommer fokus att ligga på de externa delarna i kommunarbetet. Studien kommer inte att ta 

upp några aspekter som berör kvalitén av kommunernas arbete, utan enbart fokusera på 

förhållningssätt och strategier kring kommunens externa kommunikation. Urvalet förklaras 

närmare i metodkapitlet. 

1.5 Disposition 

Denna uppsats är indelad i åtta kapitel. Första kapitlet behandlar syftet med uppsatsen och 

innehåller en introduktion till ämnet. Där redovisas även frågeställningar, avgränsningar och 

tidigare forskning på området. Andra kapitlet behandlar det teoretiska ramverket som 

uppsatsen bygger på. I detta kapitel definieras också vad varumärke, Brand Equity och Place 

Branding står för. I det tredje kapitlet redovisas en allmän beskrivning av den 

forskningsmetod som tillämpats, det material som använts, urvalet för studien, deltagarna, 

genomförandet och en avslutande metoddiskussion. I det fjärde kapitlet presenteras studiens 

resultat tematiskt, geografiskt och uppdelat enligt urvalsgrupperna. I det femte kapitlet 

analyseras resultatet. I det sjätte kapitlet diskuteras resultatet och frågeställningarna besvaras. 

I kapitel sju redovisas en komplett käll- och litteraturförteckning. I det avslutande åttonde 

kapitlet är diverse bilagor listade. 

1.6 Bakgrund 

Den avgörande orsaken t i l l ämnesvale t för denna s tudie i medie- och 

kommunikationsvetenskap var Magdalena Kania Lundholms gästföreläsning som hölls på 

Uppsala universitet i början av höstterminen 2013. Föreläsningens tema var Communicating 

the nation today - a critical perspective on nation as a brand vilken beskrev olika aspekter av 

hur nation branding sker idag. 

!
Nation branding innebär ett försök att skapa ett lands varumärke med hjälp av att tillämpa 

olika kommunikations- och marknadsföringsstrategier som är jämförbara med det arbete som 

sker med ett kommersiellt varumärke. Avsikten är att på ett positivt sätt öka landets 

igenkänningsfaktor och goda rykte utomlands, i syfte att främja turism, export och utländska 

investeringar i det egna landets infrastruktur. (Kaneva, 2011) 
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Efter föreläsningen uppstod det en diskussion mellan oss författare. Närmare bestämt kom 

frågan upp om kommuner också använder sig av något som liknar nation branding. För att ta 

reda på om svenska kommuner strävar efter att etablera egna varumärken diskuterades frågan 

med Lundholm i anslutning till föreläsningen. Hennes tips om relevant litteratur satte bollen 

till detta arbetet i rullning. 

1.7 Tidigare forskning 

Precis som produkter eller företag har även platser sedan länge behövt särskilja sig från 

varandra för att öka möjligheterna att nå sina mål, vare sig det handlar om ekonomiska, 

sociala eller politiska sådana (Kavaratzis & Ashworth, 2005, s.506). Skillnaden är dock att det 

först på senare år har blivit aktuellt att applicera varumärkes- och marknadsföringsstrategier 

på en stad eller plats. 2001 publicerades Location Branding: A study of the branding practices 

of 12 English cities. Personen bakom studien var Graham Hankinson, professor vid London 

Metropolitan University. Studien genomfördes på kvalitativ väg genom intervjuer med 

personer som arbetade med marknadsföring eller kommunikation för en stads räkning. 

Studien omfattade 12 engelska städer med relativt varierande storlek vad gäller population 

exempelvis Leeds, Norwich, Skegness, och Hull för att nämna några. (Hankinson, 2001, s.

133) 

!
Studien visade att ingen av städerna på ett effektivt sätt skapat ett varumärke, detta trots att de 

använt sig av specifika marknadsföringsstrategier. Studien visade även att många av de 

undersökta kommunikationsavdelningarna hade en svag eller bristande bild av vad ett 

varumärke faktiskt var. Varumärkestänkande ansågs vara relevant men samtidigt var det flera 

av intervjupersonerna som egentligen inte förstod hur man arbetar med varumärken. 

Varumärkesarbetet var ofta begränsat till skapandet av logotyper, symboler eller slogans vilka 

sedan användes som en del i att skapa en identitet och lite som ett paraplytänkande över all 

typ av marknadskommunikation. Det begränsade arbetet beror enligt Hankinson till största 

delen på begränsade ekonomiska resurser för marknadsföring och även brist på engagemang 

från politiskt håll. Studien kunde dock visa att skapandet av ett varumärke hos städerna inte 

var omöjligt (Hankinson, 2001, s.135-140). 
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2 Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk vilket kommer att ligga till grund för den analys 

som genomförs i kapitel 5. 

2.1 Varumärke 

En tavla målad av Pablo Picasso eller Éduard Manet är förstås värdefull även utan att vara 

signerad, förutsatt att man kan lägga fram tydliga bevis för vem som är upphovsman, men när 

väl signaturen sitter där så blir plötsligt tavlans värde definitivt och dessutom väldigt högt. 

Detta exempel är kanske ett av de tidigaste när det kommer till att märka sin produkt för att 

särskilja sig från mängden. (Kotler, 2009, s.276) 

!
Att skapa ett varumärke kan vara en strategi för att erbjuda någonting mer än just en produkt 

eller tjänst att nå ut till sin målgrupp av konsumenter med. Varumärket som sådant fungerar 

därför som ett konkurrensmedel då en fysisk produkt är enkel att kopiera och det kan vara 

svårt för företag att differentiera sin produkt mot andra liknande sådana. Just varumärket blir 

det enda som kan skilja vissa produkter åt. Ta som exempel datortillverkare som Dell, Acer 

eller IBM, samtliga använder sig i grund och botten av samma leverantörer när det kommer 

till datorns komponenter. Det finns bara ett fåtal tillverkare av just processorer, hårddiskar och 

skärmar. Den enda yttre aspekten bortsett från eventuell design är just varumärket. Olika 

var ian te r av denna def in i t ion ä r å te rkommande i l i t t e ra tu r som berör 

marknadskommunikation, men TAMA (The American Marketing Association) definierar vad 

ett varumärke är på följande vis: “[...]a name, term, sign, symbol, or design, or a combination 

of them intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to 

differentiate them from those of competitors.” (TAMA, citerat i Kotler, 2009, s.276).  

2.2 Brand Equity 

Varje år listar forbes.com världens mest värdefulla varumärken, en lista som uppmärksammas 

i såväl svenska som internationella medier. I år (2013) toppades den listan av Apple vilket 

uppges vara värt 104,3 miljarder dollar (www.forbes.com, 2013). För att sätta fingret på, och 

få en förståelse för varför ett varumärke kan värderas, samt på vilka grunder det kan göra det - 
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kan ett begrepp som Brand Equity vara till stor hjälp. Det finns ingen direkt svensk 

översättning på begreppet, eller rättare sagt så finns det många olika översättningar. Den 

översättning som tycks vara mest träffsäker är kanske varumärkeskapital då den åskådliggör 

parallellen mellan varumärket i sig och det ekonomiska värdet det bär med sig. Brand Equity 

definieras av David Aaker i Managing Brand Equity, 1991, enligt följande: “Brand Equity is a 

set of assets and liabilities linked to a brand, it’s name and symbol, that adds to or subtracts 

from the value provided by a product or service to a firm and/or that firm’s customers.”. 

(Aaker, 1991, s.15-16) 

!
De huvudsakliga tillgångarna, assets, kan sedan delas in i fyra huvudkategorier, brand 

awareness, brand loyalty, perceived quality samt brand associations (Aaker, 1996, s.8). För 

att förstå varför Brand Equity kan generera ett rent ekonomiskt värde, behöver de fyra tidigare 

nämnda tillgångarna ytterligare förklaras.  

!
Brand awareness fungerar genom att medvetenheten om varumärket hos konsumenterna går 

att utveckla. Andra associationer än de redan etablerade går att konstruera utifrån de 

associationer som redan finns. Brand awareness kan mätas genom dels igenkänning; vet 

konsumenten om den har sett varumärket tidigare? Hågkomst; kan en konsument peka ut just 

detta varumärke i ett urval av produkter? Slutligen “top of mind”; vilket är det första 

varumärket konsumenten kommer att tänka på? (Aaker, 1996, s.10)   

!
Brand loyality exkluderas ibland när det kommer till en konceptualisering av Brand Equity, 

men Aaker motiverar varför det bör inkluderas med två argument: (1) ett varumärkes värde 

för ett företag baseras till stor del på den konsumentlojalitet som råder och (2) att se just 

lojalitet som en tillgång uppmuntrar och rättfärdigar lojalitetsbyggande program utförda av 

företag som allt som oftast hjälper till att skapa och stärka just Brand Equity (Aaker, 1996, s.

21). På grund av ovan nämnda skäl är således brand loyalty viktigt för varumärkets värde, 

eftersom lojalitet till varumärket i fråga underlättar för marknadsförarna och har en dämpande 

inverkan på reklamkostnaderna (Aaker, 1996, s.21). Ett grepp som ofta används idag av 

företag är bindningstider, vilket är en slags påtvingad lojalitet med den effekten att kunden 

inte kan välja en annan mobiloperatör.  
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!
Perceived quality, upplevd kvalité, är en del av ett företags eller organisations tillgångar 

baserat på flera olika aspekter. Dels skapar den upplevda kvalitén en direkt anledning för 

konsumenten att köpa produkten/tjänsten, eller som i vårt fall med kommuner: flytta, verka 

eller besöka just en viss kommun. Här är det alltså inte de rent fysiska egenskaperna som blir 

den dragningskraft man försöker etablera utan varumärket i sig innefattar en upplevd kvalité. 

Upplevd kvalité är ofta ett stort om inte huvudsakligt strategiskt angreppssätt för ett företag 

eller en organisation. Upplevd kvalité är även den tillgång i ett företag som driver de andra 

aspekterna av hur ett varumärke uppfattas utåt. Aaker menar att perceived quality avspeglar 

en typ av “goodness” - godhet som sprider sig som tjock sirap över alla aspekter av 

varumärket. (Aaker, 1996, s.17-19) 

!
Slutligen är brand associations en värderingsaspekt då associationerna som varumärket 

förmedlar direkt blir en anledning att köpa, ta del av, eller som denna undersökning ämnar ta 

reda på: flytta till, arbeta i eller besöka en viss kommun. Sådana associationer kan vara en 

produkts attribut och/eller förmedlas av en känd respektive okänd person som agerar språkrör 

för det utbud som erbjuds. (Aaker, 1996, s.8-9, s.25) 

2.3 Place Branding 

År 1977 startade New Yorks första officiella marknadsföringskampanj som än idag är en av 

de mest kända som genomförts. Människor världen över har sett budskapet ”I ❤ [love] NY” 

på allt från t-shirts, nallebjörnar till kaffemuggar. (Greenberg, 2008, s.7) 

!
New York är inte ensamt om att marknadsföra sig längre. Idag använder sig städer världen 

över av ett flertal kanaler för att marknadsföra sig mot målgrupper såsom investerare, 

besökare, befintliga och potentiellt framtida invånare. Exempel på sådana kampanjer kan vara 

en speciell logotyp, en fyndig slogan, eller reklamkampanjer i olika medier. Denna nya form 

av marknadsföringsarbete kallas för Place Branding. Synonyma benämningar är t.ex. 

destination-, urban- respektive location branding. (Ashworth & Kavartzis,  2009, s.520) 

!
Place Branding definieras enligt Ashworth och Kavaratzis studie på följande vis: “as the 

practice of applying brand strategy and other marketing techniques and disciplines to the 

!7



economic, political and cultural development of cities, regions and countries” (Ashworth & 

Kavaratzis, 2009, s.521). I studien Relational network brands: Towards a conceptual model of 

place beskriver Graham Hankinson att det idag inte finns någon renodlad teori som kan 

kopplas till Place Branding. Han skriver bland annat: “As yet, however, no general theoretical 

framework exists to underpin the development of place brands apart from classical, product-

based branding theory.” (Hankinson, 2004, s.110). 

!
Vidare tar Hankinson upp komplexiteten i att bygga ett platsvarumärke. Svårigheterna med att 

skapa ett platsvarumärke består enligt honom av tre faktorer. För det första kan den 

uppfattning och erfarenhet som man fått av en viss plats inte styras eller kontrolleras på 

samma sätt som med tillverkade produkter, beroende på att konsumenterna själva kan välja 

vilken (ev. upplevd) aspekt av platsen de vill prioritera. Om man t.ex. råkat ut för något 

speciellt på platsen kan detta resultera i en förutfattad mening som är svår att rubba. För det 

andra har olika platser olika geografiska utbud beträffande möjligheter till (fritids-)aktiviteter. 

För det tredje påverkas platsen av en komplex samverkan (ibland motverkan) mellan lokala 

intressen i såväl den offentliga som i den privata sektorn. Detta försvårar etableringen av ett 

enhetligt platsvarumärke. Utöver dessa tre aspekter tar Hankinson även upp de lokala 

myndigheternas finansiella resurser, det vill säga kommunernas begränsade budgetutrymme, 

vilket försvårar arbetet med Place Branding. (Hankinson, 2004, s. 112) 

!
På grund av ovan nämnda aspekter menar Hankinson att destination brands as relationships 

är lämpligast att applicera på platsvarumärken då dessa kräver ett bredare och framförallt mer 

mångdimensionellt perspektiv (Hankinson, 2004, s.112). Forskning har visat på att 

destinationer som enbart fokuserar på vad varumärket ska kommunicera (brands as 

communicators) och vilka känslor varumärket ska framkalla hos konsumenter (brands as 

preceptual entities) i större grad misslyckas med att etablera ett starkt varumärke, än de 

platser som väljer att ingå i samarbeten med lokala aktörer (brands as relationships) 

(Hankinson, 2001, s.136). Detta relationsperspektiv på varumärket anses av Hankinson som 

särskilt relevant för tjänster där en stor del av arbetet utgörs av det personliga mötet med 

konsumenterna. Det centrala i detta perspektiv är just personliga möten och samspelet som 

sker mellan konsumenten och servicepersonalen. Om upplevelsen tolkas på ett positivt sätt 
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kan konsumenten enligt Hankinson även bli en ambassadör för produkten och därmed bidra 

till att stärka varumärket ytterligare. Han tar även upp vikten av att skapa nätverk med 

leverantörer, samarbetspartners, aktieägare, myndigheter osv. Enligt honom måste man i 

dagens komplexa värld ingå relationer med andra organisationer för att sticka ut i mängden. 

Fördelarna med dessa samarbeten är, utöver möjligheten att kombinera finansiella resurser, att 

skapa ett värde kring varumärket genom en kontinuerlig utveckling av de olika 

organisationerna och de unika relationerna dem emellan (Hankinson, 2004, s.111-112). 

Hankinson betonar vikten av detta med följande exempel:     

!
Marketing Manchester for example, the organisation responsible for promoting the 2002 
Commonwealth Games, has 300 members including hotels, restaurants, visitor 
attractions, the airport, the passenger transport authority and the local authorities. This 
brand as a relationship approach has been successful for several reasons. First, it is more 
appropriate to service-oriented and service-related products such as places. Secondly, it is 
clearly linked to the experiential nature of the place product and emphasises the 
importance of the service encounter as a central activity in the development of place 
brands. Thirdly, it recognises the role of a range of stakeholders in the development of a 
successful place brand. Fourthly, it more adequately reflects the reality of place brand 
management. Finally, it utilises a network marketing approach (Hankinson 2004, s.114). !!

Ashworth och Kavaratzis delar denna uppfattning som Hankinson lagt fram ovan. Enligt dem 

är det dock viktigt att ta hänsyn till alla delar i varumärkesskapandet, det vill säga att se det 

som en komplett och kontinuerlig process som är sammanlänkad med traditionella 

marknadsföringsstrategier. Vidare föreslår Kavaratzis ett ramverk som tar hänsyn till olika 

aspekter beträffande evalueringen av Place Branding. Enligt honom kommuniceras 

identiteten kring ett varumärke på traditionellt vis baserat på tre faktorer. För det första 

konsumentens erfarenheter av varan eller produkten. För det andra görs det med hjälp av 

reklamkampanjer, PR, etc. Och för det tredje sker kommunikationen av 

varumärkesidentiteten via word of mouth, det vill säga via mun-till-mun-kommunikationen. 

Samtidigt påpekar han att den sistnämnda punkten inte går att styra när man bedriver arbete 

med branding. De två första punkterna däremot går bra att påverka. Det vill säga reklam och 

logotyper som förmedlar en formell och bestämd bild av platsen respektive hur den primära 

kommunikationen påverkar målgruppen. (Ashworth & Kavaratzis, 2009, s.522-527) 

!
!
!
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!
Den primära kommunikationen är enligt honom uppdelad i fyra områden:  

!
• Landskapsstrategier, det vill säga ageranden som är relevanta för stadsplanering, arkitektur 

och offentliga platser i området. 

• Infrastrukturprojekt, det vill säga projekt som utvecklats för att skapa, förbättra eller ge en 

särskiljningsförmåga. Det innefattar också projekt som i första hand inte utökar 

infrastrukturen i staden, utan projekt som ökar effektiviteten hos befintliga kulturcentra, 

konferensanläggningar, osv. 

• Organisations- och förvaltningsstrukturer, som ökar effektiviteten i stadens eller 

kommunens ledningsstruktur. Fokus ligger här på samhällsutvecklingen och nätverkande - 

ett ökat deltagande av medborgarna i beslutsfattandet, kännetecknat av ett ökat samarbete 

mellan kommunen, privata företag och allmänheten.   

• Stadens beteende/agerande, det vill säga kvalitetsnivån på tjänsterna, typ och omfattning 

av evenemang i staden. Även frågor som har att göra med ledarnas vision och motivation 

inför framtiden är viktiga ingredienser i sammanhanget. 

!
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3 Metod och material 
I kapitlet nedan presenteras urvalet för undersökningen, vilka deltagare som valts, 

genomförandet, forskningsmetoden där intervjuguidens utformning beskrivs samt 

tillämpningen av den. Slutligen presenteras en metoddiskussion. 

3.1 Urval 

Urvalet av de kommuner som denna undersökning studerar närmare är baserat på minskning, 

respektive ökning av antal invånare, mellan åren 2007 och 2012 hämtat från SCB (Statistiska 

Centralbyrån). Rikets totala befolkningsökning under den perioden var 4,06% (från 9 182 927 

år 2007 till 9 555 893 år 2012). 

  

För att begränsa urvalet i studien till 11 av de 290 kommuner som finns i Sverige delades 

rikets totala antal invånare med antalet kommuner. Genomförd division resulterar i 32 952 

personer, vilket var den genomsnittliga befolkningen i en svensk kommun år 2012. För att 

skapa en större urvalsgrupp utvidgades undersökningsområdet till de kommuner som har ett 

invånarantal som ligger mellan 20 000 och 40 000. 

  

Av de 59 kommunerna som 2012 hade en befolkningsmängd mellan 20 000 och 40 000 kunde 

endast 14 kommuner under den senaste femårsperioden redovisa en befolkningsökning större 

än rikets totala befolkningsökning. Det som dock visade sig vara gemensamt för dessa 14 

tillväxtkommuner var närheten till Stockholm, Göteborg eller Malmö, vilket gjorde att de 

valdes bort då de faller in under kategorin inflyttning/urbanisering i storstadsregioner som 

behandlades i inledningen. Efter denna exkludering kvarstod endast ett fåtal kommuner som; 

överträffat rikets procentuella befolkningsökning under perioden, uppfyllde kriteriet 20 000 

till 40 000 invånare och som inte ligger geografiskt nära någon av de tre största städerna i 

Sverige. Mot bakgrund av detta valdes ett enklare och mer konkret urvalskriterium för de 

kommuner som vi ville granska: 

!
Grupp A; kommuner som har haft en ökning av invånare. 

Grupp B; kommuner som har haft en minskning av invånare. 

(Se Tabell 1.0 nedan) 
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3.2 Deltagare 

Efter selekteringen av kommuner till undersökningen utvaldes personer som ansvarar för den 

externa kommunikationen, eftersom de med stor sannolikhet har en bra överblick över den 

frågeställning studien inriktar sig på och därmed förväntas ge så representativa svar som 

möjligt. 

!
De kommuner och intervjupersoner som var hjälpsamma och intresserade av att ställa upp på 

premisserna för denna studie presenteras nedan. Först kommenteras de sex kommuner som 

uppvisade en positiv befolkningsutveckling under den valda femårsperioden. Därefter 

redovisas de fem kommuner som noterade en befolkningsminskning. För få en komparativ del 

i studien valdes att titta på två typer av kommuner närmare bestämt kommuner med just en 

positiv respektive negativ invånartrend, på så vis kan eventuella mönster urskiljas där 

invånartrenden kan förklaras eller motiveras. 

!

Tabell 1.0 !!

Kommun Pop 
2007

Pop 
2012

Förändring Intervjuperson

Grupp A

Alingsås 37711 38355 1,71% Malin Helltén, Kommunikationschef

Eslöv 30775 31744 3,15% Frida Andersson, Informationsansvarig

Karlshamn 31052 33072 5,21% Annette Sandberg, Kommunikationschef

Kävlinge 27796 23427 6,06% Johanna Davander, Informationsansvarig

Mjölby 25535 26155 2,77% Åsa Elandersson, Näringslivsutvecklare

Värnamo 32930 33012 0,25% Annette Petersson, Kommunikatör

Grupp B

Gislaved 29330 28732 -2,04% Linda Hideng, Informatör

Hudiksvall 36527 36821 -0,29% Annacarin Andersson, Tillförordnad 
kommunikationschef

Söderhamn 26120 25223 -3,43% Tove Stenquist, Informations- och 
marknadschef

Västervik 36485 35892 -1,68% Fredrik Blom, Informatör och Webbansvarig

Ronneby 27788 28491 -2,46% Heike Rosenquist, Informationsansvarig

!12



!
3.3 Genomförande 

I mitten av oktober 2013 mejlades sammanlagt 16 kommuner som överensstämde med de 

urvalskriterier som preciserats ovan. Det vill säga de åtta kommuner som noterade ökande 

invånarsiffror och den andra hälften som haft en negativ invånartrend. Syftet med mejlet var 

först och främst att informera de utvalda kommunerna om den kommande undersökningen 

och samtidigt få en uppfattning om hur många som skulle kunna tänka sig att ställa upp på 

intervjuerna. Resultatet var blandat. Mariestad och Ale kommun valde direkt att avstå från 

undersökningen. Bland de kommuner som visade intresse från första början var exempelvis 

Eslöv. Eftersom responsen på det första mejlet inte resulterade i en kavalkad av intresserade 

kommuner, skickades ytterligare ett påminnelsemejl iväg till de kommuner som inte svarat. 

Där ombads intervjupersonerna att själva föreslå en tid för intervjun som skulle passa bäst och 

därmed optimera deltagandet. Det skulle visa sig att responsen trots det upprepade 

meddelandet på nytt blev svag. På grund av den svaga responsen valdes en mer offensiv 

strategi. Kommunerna kontaktades direkt på telefon. Telefonsamtalen visade sig snabbt vara 

en framgångsrik taktik. 

!
På grund av logistiska skäl och de kostnader som skulle ha uppstått vid ett genomförande av 

alla intervjuer på plats, valdes samtalsintervjuer med hjälp av Skype och telefon. I ett fall, 

Mjölby kommun, genomfördes intervjuer på plats tack vare närheten till en av författarnas 

hemortskommun. 

!
Då resvägen inklusive kringkostnader skulle omöjliggöra genomförandet av platsintervjuer, 

valde vi att använda oss av IP-telefontjänsten Skype. Endast två kommuner hade möjlighet att 

delta i en intervju via Skype: Hudiksvall och Västervik. Resterande intervjuer genomfördes 

via telefon och med hjälp av applikationen TapeACall som möjliggör att spela in vanliga 

telefonsamtal. 

3.4 Forskningsmetod 

Då syftet med denna undersökning är att ta reda på om, och i så fall hur, svenska medelstora 

kommuner använder sig av den externa kommunikationen för att bygga upp ett varumärke 
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kring kommunen kommer vi att analysera de tankar som de kommunikationsansvariga gav 

uttryck för i sammanhanget. 

!
För att få en ökad förståelse för hur kommuner arbetar med extern kommunikation och 

varumärkestänkande, kommer metoden att kännetecknas av något som liknar en 

respondentundersökning. Det innebär att vi studerar intervjupersoner tankar kring ämnet och 

inte det fysiska material som produceras av dem. (Esaiasson, 2012, s.252) 

!
För att på bästa möjliga sätt söka svar på de frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen och uppnå syftet med undersökningen, kommer en kvalitativ 

forskningsmetod att tillämpas – en så kallad samtalsintervjuundersökning. 

Forskningsmetoden valdes eftersom författarna har ett intresse av att studera de 

kommunikations- och varumärkesstrategier som de utvalda kommunerna och deras 

beslutsfattare använder sig av. Den norske psykologen Steinar Kvale, definierar bland annat 

den kvalitativa samtalsintervjun på följande vis: ”En intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” 

(Kvale, 1997, s.13). Studien fokuserar på intervjupersonernas olika uppfattningar kring ett 

specifikt ämne, för att på så vis kunna registrera och evaluera en varumärkesstrategi och dess 

målinriktning. Vidare ämnar studien att bidra till en djupare insikt om hur attityderna och 

idéerna kring ämnet kommer till uttryck, och inte enbart studera intervjupersonens 

arbetsuppgifter (Esaiasson, 2012, s.252). 

!
När kvalitativa intervjumetoder används är det bra att vara medveten om att det finns två 

delvis olika sätt att genomföra dem på. Å ena sidan kan den göras ostrukturerad, vilket 

innebär att forskaren presenterar det ämne som skall utforskas och därefter låter 

intervjupersonen ohindrat svara med tankar kring ämnet. Ohindrat på så vis att forskaren kan 

avbryta och ställa följdfrågor utan att påverka samtalsförloppet i allt för stor grad. Å andra 

sidan kan intervjun genomföras med en högre grad av standardisering, även kallat för 

semistrukturerat. Med denna intervjumetod använder sig forskaren av ett antal på förhand 

förberedda frågor som på ett eller annat sätt ska ställas under intervjun. Här är det viktigt att 

ha en ungefärlig idé om hur och i vilken följd frågorna ska ställas under intervjun. Även om 
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det finns en tydlig bild på hur intervjun ska ta form, behöver frågorna inte nödvändigtvis följa 

en exakt förbestämd ordning. Följdfrågor kan också förekomma, då målet med denna metod 

är att fånga intervjupersonens uppfattningar kring ämnet forskaren är intresserad av. Detta 

görs på bästa sätt genom en aktiv dialog. (Bryman & Bell, 2005, s.362-366) 

3.5 Intervjuguide, tillämpning och transkribering 

För att få en så tydlig bild som möjligt av hur intervjupersonerna tycker och tänker kring 

ämnet användes en på förhand utarbetad intervjuguide. För samtliga intervjuer, oberoende av 

vem som intervjuar, användes denna identiska intervjuguide. Detta för att det insamlade 

materialet skall vara så lätthanterligt som möjligt vid skrivandet av. 

!
Intervjuguiden som användes i studien bestod av 27 frågor indelade i fem teman och grunden 

till denna indelning var att det skapar en bättre form för intervjun, vilket underlättar ett mer 

dynamiskt samtal. Detta underlag har endast använts just som en guide och inte som en mall. 

Prioriteten var att de teman som presenterades berördes, inte att just att dessa frågor specifikt 

ställdes. (Esaiasson, 2012, s.264-267) 

!
Då en samtalsintervju mellan två personer oftast innebär ett interaktivt deltagande av båda 

parter och därmed inte går att påverka i lika stor utsträckning, som exempelvis vid en 

kvantitativ enkätstudie med standardiserade frågor, valdes just att dela in frågorna i olika 

teman (Esaiasson, 2012, s. 228). Detta för att vara så väl förberedda inför intervjuerna som 

möjligt, men först och främst också för att vara väpnade inför ett oväntat samtalsförlopp. 

Avsikten var att skapa en ram för en naturlig dialog, eftersom intervjupersonen i stor grad kan 

påverka ordningsföljden av de frågor som skall behandlas. Hela intervjuguiden kan ses i 

kapitel 8 Bilagor under avsnitt 8.1. 

!
3.5.1 Transkribering och val av citat 

När intervjuerna väl var genomförda återstod det relativt omfattande arbetet att transkribera 

dessa från tal till text, vilket genererade drygt 100 sidor text. I och med att undersökningen 

inte syftar till att tolka intervjupersonerna eller analysera hur de säger något, har inte 

kroppsspråk, tvekanden eller pauser transkriberats. Det är det som sagts som har skrivits ned - 
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ord för ord. Transkriptionerna har inte renskrivits. Istället har endast det material som hamnat 

i undersökningens resultat skrivits om för att underlätta för läsaren. Ändringar som 

upprepningar, grammatiska fel, syftningsfel, tempusförändringar samt i vissa fall även ändrat 

talspråk till skriftspråk som exempelvis “nånting” till någonting. Dessa förändringar avser inte 

att påverka det som sagts utan endast hur det sagts. Hur saker sagts eller formulerats är inget 

som kommer att analyseras. Det som bör poängteras är att transkribering inte innebär något 

annat än översättning från ett språk till ett annat - talspråk till skriftspråk. Att ordagrant skriva 

ner exakt vad som sägs, bildar en språklig form som inte överensstämmer med det verkliga 

flytande talet så som vi uppfattar det och inte heller med den skrivna textens formella syntax 

(Kvale, 1997, s.153). I resultatkapitlet presenteras citat från samtliga genomförda intervjuer. 

Det som eftersträvats med denna metod, är att alla intervjupersoner skall ha fått komma till 

tals i lika stor omfattning. På de frågor som vissa av intervjupersonerna inte har gett så 

utförliga svar, har urvalet av citat således begränsats.   

!
3.6 Analysmodell 

För att i framtida studier kunna nå liknande generaliseringar eller slutsatser har en 

analysmodell arbetats fram. Det är utifrån denna modell som analysen i kapitel 5 presenteras. 

Då det material som denna undersökning vilar på baseras på samtalsintervjuer har svaren i 

transkriptionerna kategoriserats utifrån likheter eller skillnader, samt utifrån dess innehåll i 

förhållande till det teoretiska ramverket som använts (Esaiasson, 2012, s. 270). På så vis 

framställs de skillnader och likheter som finns mellan kommunerna på ett överskådligt sätt, 

samt underlättar kopplingen till relevant teori och bidrar till en mer lättföljd struktur för 

läsaren. Först och främst kommer Aakers teorier och termer som omger begreppet Brand 

Equity framställas, för att kunna dra slutsatser om hur utbrett varumärkesarbetet är, men även 

se hur arbetet med att skapa ett varumärke ser ut. För det andra kommer även Hankinsons och 

Kavaratzis teorier kring Place Branding att ligga till grund för analysframställningen. 

!
Ett problem kan vara det att det sker en tolkning i förhållandet mellan just teori och empiri. 

Då någon av de intervjuade pratar om arbetet med exempelvis turism, saknas det från 

intervjupersonens sida en koppling till brand awareness, men som vi ser på det så är just 

turismen en stark awareness-strategi, då turismen kan bidra till att skapa en medvetenhet hos 
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personer utanför kommunen om dess existens. Liknande exempel kan finnas för samtliga 

angreppssätt som omger Brand Equity. Samma problem kan även uppstå i tolkningen av 

Kavaratzis ramverk, det vill säga skilja på de aspekter som ingår i hans teoripunkter - eller ej. 

En av intervjupersonerna nämner ett projekt där en fabrikslokal blir ombyggd till ett 

”allaktivitetshus” vilket på ett eller annat sätt skulle kunna kopplas till flera av hans punkter. 

Det väsentliga är inte vilken av punkterna som kan urskiljas, utan istället det faktum att det 

går att urskilja någon eller några av dem i det empiriska materialet. Det sistnämnda gäller 

även på Aakers teorier kring Brand Equity där flera av de fyra angreppssätten kan urskiljas i 

ett och samma svar från en intervjuperson.  

!
I analysen kommer således samtliga kommuners utsagor som kan kopplas till ett av 

teoribegreppen analyseras som en enhet. På så sätt bildas grupperingar i analysen av 

kommuner som har något gemensamt eller särskiljer sig, oavsett invånartrend. 

Generaliseringar görs sedan kring dessa kommuner tillsammans med relevant teori och inte 

enskilt kommun-för-kommun, undantaget de fall där en kommun är ensam om ett 

tillvägagångssätt där denna analyseras enskilt.  

!
3.7 Metoddiskussion 

Med utgångspunkt från undersökningssyftet hade personliga intervjuer varit att föredra, 

eftersom det erbjuder större möjligheter att ställa komplexa frågor än vid en telefon- eller 

Skypeintervju. Som intervjuare har man mer kontroll över situationen när man är på plats. 

Risken att avbryta en intervjuperson mitt i något svar är betydligt mindre i en sådan situation. 

(Esaiasson, 2012, s.236) 

!
Vid de två tillfällen där det fanns en möjlighet att genomföra intervjun över Skype, valdes den 

möjligheten. Skype minskar distansen mellan intervjuare och intervjuperson jämfört med ett 

vanligt telefonsamtal. Främst är det möjligheten att kunna se intervjupersonen som bidrar till 

distansminskningen. På så vis behöver intervjuaren inte återge några bekräftande ”ja”- eller 

”mhm”-läten på uttalanden som intervjupersonen gör, utan det räcker med att nicka med 

huvudet för att ge ett bekräftande svar. Med andra ord skapar möjligheten att se varandra  

förutsättningar som bidrar positivt till intervjuatmosfären och därmed gynnas samtalsklimatet. 
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En fördel med tjänsten Skype är att den är gratis att använda, men framför allt också för att 

det finns en kamerafunktion, som möjliggör att se varandra - förutsatt att båda parter är 

utrustade med den nödvändiga hårdvaran. 

!
Det visade sig under studiens gång att ”Skype-metoden” tyvärr endast kunde tillämpas i två 

av intervjuerna. Lösningen på detta ”dilemma” blev då att genomföra intervjuerna via telefon 

med hjälp av appen TapeACall som möjliggör att spela in vanliga telefonsamtal. TapeACall  

kostar 75 kronor vilket i detta fall blev en bra investering i förhållande till att resa mellan och 

övernatta i alla elva kommunerna. Fördelen med TapeACall är att programvaran enbart 

behövs på intervjuarens enhet och därmed inte är beroende på att båda parter har appen 

installerad. Värt att påpeka är att en majoritet av de kommunikationsavdelningar vi arbetat 

med inte har tillgång till Skype, vilket idag är ett högst utbrett verktyg för kommunikation i 

västvärlden. 

!
Telefonintervjuer är inte den lämpligaste metoden för att få en djupare kunskap om attityder 

och idéer kring ett särskilt ämne, men på grund av de ovan nämnda omständigheterna stod 

inte ett bättre val till buds. Alternativ till telefonintervjuer hade varit mejlintervjuer eller 

enkäter men detta hade uteslutit en av de viktigaste aspekterna, vilket är möjligheten att ställa 

direkta följdfrågor.  

!
Intervjuerna eftersträvades att begränsas till en halvtimma. 30 minuter blev en riktlinje då elva 

intervjuer skulle resultera i ett totalt inspelat material på 5,5 timmar och på grund av att varje 

inspelad timma resulterar i fyra till fem timmars tidsåtgång för transkription. Totalt sett skulle 

således transkriptionsarbetet motsvara ungefär 24 timmar vilket ansågs vara rimligt. 

(Esaiasson, 2012, s.268) 

!
Under inledningen av intervjuerna informerades intervjupersonen återigen om syftet med 

intervjun, hur det insamlade materialet kommer att användas och framförallt om hur själva 

intervjun kommer att vara upplagd. Detta för att intervjupersonen skall känna sig så bekväm 

och avslappnad som möjligt under samtalet och inte känna obehag av situationen. 

Samtalsklimatet som eftersträvades i samband med intervjuerna var att skapa en avslappnad 
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stämning gentemot intervjupersonen och en känsla av genuint intresse. Detta för att minska 

känslan av att frågorna enbart syftar till att samla in forskningsunderlag. I och med att det 

även förekommer frågor om bland annat resurser, lyckade eller mindre lyckade projekt 

tillfrågades intervjupersonerna om de ville vara anonyma eller om de gav tillåtelse att nämna 

dem vid namn i undersökningen.   

!
Under intervjuerna lades det stor vikt på att försöka undvika så kallade intervjuareffekter. 

Med intervjuareffekter menas en medveten/omedveten påverkan eller anpassning av 

samtalsintervjun. En medveten påverkan under en intervju betraktas som fusk eftersom 

intervjuaren därmed styr samtalet i en viss riktning. Omedveten påverkan är däremot svårare 

att undvika, eftersom det kan utlösas av uttal, mimik och gester eller selektivt lyssnande och 

störande noteringar under intervjuns gång (Esaiasson, 2012, s.235). Den på förhand 

utarbetade intervjuguiden för studien användes som stöd för att undvika just 

intervjuareffekter. Att fullständigt utesluta intervjueffekter är en utopi och går inte att utesluta 

i en samtalsintervju. Egenskaper som exempelvis dialekt, tal, utseende, kön, ålder och 

etnicitet m.m. kan påverka den intervjuade och vice versa. (Esaiasson, 2012, s.235) 

!
Efter att ha formulerat och behandlat de frågor och teman som ansågs relevanta under 

intervjun, skedde en övergång till den avslutande delen av samtalet, där det med anledning av 

de anteckningar som gjorts, eller eventuella frågetecken som uppkommit under intervjun, 

ställdes mer direkta följdfrågor. Därmed kunde man undvika att avbryta intervjupersonen 

under själva intervjun. 

!
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas en sammanställning av undersökningens resultat, vilket presenteras 

under specifikt tematiska rubriker. Under grupp A behandlas de kommuner som haft en 

positiv ökning av invånarantalet och under grupp B de kommuner som haft en negativ sådan. 

4.1 Kommunerna 

I detta underkapitel beskrivs kort kommunerna och upplevelsen av kommunen av 

intervjupersonerna. 

4.1.1 Grupp A 

Elandersson berättar att Mjölby har ett högt handelsindex när det kommer till 

dagligvaruhandel vilket ligger på 120, det är bland det högsta i Sverige. “Mjölby har ju varit 

en knutpunkt i många, ja i över 100 år sedan järnvägen kom hit, [...]”. Hon fortsätter: “[...] 

knutpunkter det drar till sig, har alltid gjort, drar till sig affärer och handel och så vidare.”. 

!
Petersson beskriver Värnamo kommun som: ”Det är en typisk småstad. Den är lugn och 

trevlig [...] det negativa är ju att, om man säger nöjesutbudet är jättedåligt kan jag säga. Men 

däremot finns ju hur mycket föreningsaktiviteter och annat och sysselsätta sig med.”. De 350  

föreningar som finns, är en aspekt där Värnamo kommun särskiljer sig ifrån grannkommuner 

enligt Petersson. I Värnamo finns ett stort naturområde som heter Apladalen, enligt henne är 

detta en egenskap som inte många andra kommuner har eftersom det just är ett naturområde 

och ingen stadspark som ligger i centrala Värnamo.  

!
Karlshamn kommun är enligt Sandberg en ganska så typisk pittoresk liten stad vid havet. 

Sandberg pekar på flera saker som hon anser unika för Karlshamn: “[...]det är just havet, 

skärgården, naturen, närheten, kombinerat med en hel del företagande som jobbar just inom 

teknikbranschen.”. 

!
Eslöv är enligt Andersson: “En lagom och bra belägen kommun är det faktiskt, därför att vi 

ligger mitt i Skåne och har därmed liksom nära till väldigt mycket […]”. Aspekter där Eslöv 

särskiljer sig ifrån närliggande kommuner är enligt henne den geografiska belägenheten. Hon 

säger bland annat: “[...] det är väldigt enkelt att pendla ut ifrån Eslöv om man bor här och vill 
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jobba i övriga delar av Skåne eller kanske faktiskt till och med i Danmark.”. Andersson tycker 

dock att Eslöv skiljer sig åt ur ett kulturellt perspektiv, både ur barn- och sportsynpunkt. 

Sedan nämner hon även att Eslöv är den mest slottstäta kommunen i Sverige och på så vis 

skiljer sig ifrån alla andra svenska kommuner. 
!
Davander säger: “[...] Kävlinge kommun är en medelstor skånsk kommun som är en väldigt 

bra boendekommun. Man har ungefär 30000 invånare, och den ligger mitt i 

Öresundsregionen.”. Hon fortsätter: “[...] när man flyttar till Kävlinge kommun så känner man 

sig ofta väldigt välkommen [...] lätt att komma in i gemenskapen, lätt att komma in i 

föreningslivet.”. Utöver dessa aspekter nämner hon också att det finns mycket drivkraft och 

entreprenörskap. Kävlinge har den näst lägsta kommunalskatten i Sverige, vilket särskiljer 

kommunen. 
!
Helltén beskriver Alingsås:  

!
En sak som vi ofta hör av dem som har flyttat hit, och också av dem som 
besöker staden för första gången, är det ju att allting är så nära - säger man. 
Ordet nära är väldigt ofta förekommande. Mysigt är också ett annat ord 
som dyker upp och livskvalitet med. Det är väl dem tre framför allt som 
man hör.  !

Helltén fortsätter och beskriver Alingsås som mycket barnvänligt, föreningsrikt och att man 

har väldigt nära till naturupplevelser. Hon poängterar: “Man kan i praktiken gå till 

badstränderna, även om man bor mitt inne i staden så tar det fem till tio minuter, tills man har 

en strand i närheten så att säga. Och det är ju rätt unikt tror jag.”.  

4.1.2 Grupp B 

Hideng trivs väldigt bra i Gislaved, men poängterar att det kan bero på vilken ålder man är i. 

Hideng säger att som förälder och vuxen med familj så är Gislaveds kommun en bra plats att 

bo på, och hon lyfter fram närheten till affärer och aktiviteter som saker som skapar en positiv 

upplevelse. Hon fortsätter: “Det är liksom förhållandevis lugnt, det finns ganska mycket 

aktiviteter om man vill, det är mycket konserter och utställningar och sådana här grejer [...].” 

Det geografiska läget är enligt Hideng bra: “[...] vi har en timme ungefär till Jönköping, till 

Borås till Halmstad till Växsjö, vi har en och en halv till Göteborg så att om man tänker sig 

hela Sverige eller så, så är det ganska strategiskt placerat till större orter[...]”. 
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!
Blom börjar med att beskriva Västervik som: “en fantastiskt vacker stad som lockar mycket 

turister på sommaren men som inte tappar i kvalitet resten av året.”. Blom jämför Västervik 

med orter på Öland eller på västkusten som också lockar mycket turister men olikt dessa orter 

så stänger inga restauranger i Västervik på vintern, vilket gör Västervik till en trevlig ort året 

runt. Blom fortsätter och jämför Västervik med närliggande orter:  

!
Det som särskiljer Västervik från många andra orter är att vi har väldigt långt 
till närmaste större orter och det ger oss ett väldigt utsatt och besvärligt läge i 
första hand i arbetsmarknadsfrågor, i övrigt är vi väldigt självförsörjande, man 
brukar kalla Västervik för en egen arbetsmarknadsregion. !

Pendlingsmönsterstatistik visar enligt Blom att Västervik är i stort sätt lika isolerat när det 

kommer till arbetsmarknadsfrågor som exempelvis Gotland. Det är elva mil till Linköping, 

lika långt till Norrköping och 14 mil till Kalmar, och de närmsta orterna Vimmerby och 

Oskarshamn erbjuder enligt Blom inte mycket i arbetsmarknadsutbyte. 
!
Andersson beskriver Hudiksvall som en plats där de flesta verkar vara väldigt nöjda och inte 

går runt och är “förbannade” på kommunen. Det som hon menar skiljer Hudiksvall från 

närliggande kommuner är att de har en identitet i och med “Glada Hudik”. Hon berättar om 

begreppet som har funnits sedan tidigt 1800-tal, och att det egentligen aldrig har 

marknadsförts aktivt. 
!
Söderhamn beskrivs av Stenquist som en liten småstad som likt andra småstäder i Sverige har 

problem med arbetstillfällen, hon förklarar att Söderhamn är en industriort vilket har gjort att 

stora aktörer har skapat många jobb och exemplifierar med Ericsson och flygflottiljen som 

sammanlagt erbjöd cirka 3000 arbetstillfällen. Stenquist säger att Bollnäs och Hudiksvall är 

orter som Söderhamn ofta blir jämförd med, men pekar då på skillnader mellan dessa 

kommuner och den egna: “Och framför allt är det ju det att vi har en skärgård, Hudiksvall 

ligger också vid kusten men de har inte samma antal öar, de är egentligen bara en stor bukt.”.  

!
Rosenquist beskriver Ronneby som en ganska vanlig svensk kommun men att man i Ronneby 

gärna pratar om det ”lilla Ronneby”, Rosenquist fortsätter: ”[Ronneby är] bland dom helt 

vanliga medelstora kommunerna till och med bland dom större, jag tror det är plats 80 i 
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rangordningen storleksmässigt.”. Ronneby har underbar natur, och det finns mycket att göra, 

såväl inomhus som utomhus säger Rosenquist. 

4.2 Invånartrend, åtgärder och effekter 

Nedan presenteras intervjupersonernas svar på de frågor som behandlade invånartrend, 

åtgärder och effekter. Under grupp A behandlas de kommuner som haft en positiv ökning av 

invånarantalet och under grupp B de kommuner som haft en negativ sådan. 

4.2.1 Grupp A 

Mjölby kommun har mål satta av kommunfullmäktige. Över dessa mål finns en vision och det 

är genom målen man strävar efter att nå visionen. Elandersson resonerar kring hur just hon 

påverkar bilden av kommunen: “Ja, det är ju lätt att slå sig för bröstet och säga ‘ja men vi ökar 

ju’[...]” och fortsätter med att förklara att det är svårt att faktiskt veta vad det beror på att 

Mjölby ökar i invånarantal men att en kampanj med TV-reklam för villatomter hade visat stor 

skillnad och således en effekt av det arbete som lagts ner på kommunikationen.  

!
Elandersson berättar att Mjölby kommun just nu arbetar med ett område i staden som heter 

Svartåstrand. Svartåstrand är ett område i Mjölby där nya bostäder skall byggas och den 

externa kommunikationen går ut på att få byggherrar intresserade av tomterna. Ett annat 

projekt som Elandersson berättar är tätorten Skänninge som är en del av Mjölby kommun. I 

och med att Skänninge fått bättre kommunikationsmöjligheter genom Östgötapendeln har 

Mjölby kommun nu fokuserat på att locka fler företag och invånare till Skänninge.  

!
Elandersson bekräftar sedan att det finns flera andra mindre projekt som pågår. “[...] 

profilering ligger ju inom mitt område [...]” säger hon och exemplifierar med arbetet som 

handlar om profilering vid invigningar, men även hur man skall profilera Skänninge, men 

även “imagebilden” - “Att vi är en kommun som det går bra för, faktiskt, vi har ökande 

befolkning, vi har ökande företagsstock, alltså antalet företag ökar här i kommunen, och att 

det går bra för Mjölby, den är den viktigaste bilden att förmedla tycker jag.”. Elandersson 

poängterar sedan att komunnen har ridit lite på vågen av att det går bra, hon säger att de 

passar på att förmedla just framgången, “Passar man inte på när det går bra, så kan man ju 

liksom inte passa på sen, då är det kört om man säger så.”.  
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!
Elandersson nämner att radioreklam och även direkt-utskick till specificerad målgrupp, som 

är intresserad av villatomter, är exempel på kanaler som används. Genom bostadsköer i 

Mjölbys närmsta större stad har de kunnat skräddarsy sitt erbjudande med sådana utskick. För 

kampanjen med villatomter har även så kallade ljuslådor använts på exempelvis 

busshållplatser. Elandersson nämner även att man genom viss annonsering i 

Linköpingsrelaterade tidningar annonserat om villatomterna. Om sociala medier säger 

Elandersson att Mjölby kommun arbetar: “En del, väldigt lite faktiskt [...]”. 

!
I fallet med Värnamos positiva invånarutveckling de senaste fem åren nämner Petersson bland 

annat ett samarbete med Linné Universitetet och Högskolan i Jönköping som startades för 

några år sedan. Sedan denna campus har etablerats i Värnamo har det enligt henne även 

stannat kvar en hel del studenter. En annan aspekt som hon tror kan ha bidragit till att folk 

flyttar till Värnamo är situationen på arbetsmarknaden: “Arbetslösheten är hög här nu, som på 

många andra ställen, men sätt över tid, så har vi liksom haft arbetstillfällen, det gäller 

egentligen hela regionen, vi har väldigt mycket småföretag.”. Petersson menar att det är svårt 

att mäta effekten av hennes arbete, men hon tror i alla fall att hennes arbete med den externa 

kommunikationen har påverkat kommunen på ett positivt sätt. Framförallt sedan sociala 

medier kom in i bilden - där de försöker förmedla ut en form av medborgarkommunikation 

och därmed få invånarna att känna sig mer delaktiga i de politiska beslut som tas i 

kommunen. Det viktigaste i hennes roll, och i den medborgarkommunikation som drivs, är 

enligt henne: “Att det jag säger är sanning. Mycket handlar om förtroende [...] och att man 

upplevs som trovärdig.”.  

!
2008 köpte Värnamo kommun en gammal fabrikslokal. Byggnaden var tidigare en 

gummifabrik som numera lagt ner sin verksamhet. Vidare informerar Petersson om att 

projektet finansieras av skattebetalarnas pengar och att tanken till slut är att skapa en attraktiv 

miljö för både näringslivsverkare och besökare. Hon beskriver projektet: 

!
Och den ska de bygga om till ett allaktivitetshus som bland annat ska innehålla 
ett bibliotek, flera restauranger och högskolan, den där campus jag nämnde 
innan, Värnamo näringsliv och näringslivsbolag ska också finnas där, [...] det 
har bildats ett bolag, men det är ett kommunalt bolag 100%.  
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!!
Sandberg kommenterar Karlshamns kommuns positiva invånarutvecklingen: “[...] för att vi 

har en välfungerande organisation, det vill säga, ett samarbete med högskola, näringsliv och 

kommun.”. Ett av målen i hennes arbete är att skapa: “En professionell kommunikation så att 

det tydligt går fram vad, vad vi står för och vad vi kan erbjuda som kommun.”. Sandberg tror 

att den positiva utveckling grundar sig i en kombination av två aspekter, närheten till naturen 

och den välfungerade kommunorganisationen. Ytterligare en orsak som är en av 

framgångsfaktorerna i Karlshamn är enligt Sandberg den ökade mängden av återvändare som 

väljer att flytta hem och starta familj på hemorten. 

!
Det finns enligt Sandberg helt klart en förbättringspotential med kommunikationen i 

Karlshamn, även om vissa saker fungerar bra: “[...] just från kommunikationshållets sida, så 

har vi ganska dålig koll idag, vi tittar just nu på hur vi ska kunna få en bättre 

omvärldsbevakning och att se vad som skrivs och vad som sägs om oss som kommun.”. 

Sandberg har varit med och skapat ett projektförslag där syftet är att skapa en vision för hela 

det geografiska området Karlshamns kommun. Hon beskriver projektet: 

[...] medvetandegöra för både näringsliv, studenter på ett gymnasium och 
tjänstemän och politiker, så alla förstår vilka tillgångar vi har och förstår vilka 
av dessa som faktiskt är unika för Karlshamn kommun. Och då bygga vår vision 
på de där tillgångarna, så att vi känner att visionen inte är taggen ur det blå utan 
att den lutar och vilar sig på det vi förmår [...] !

Andersson från Eslöv nämner även hon det geografiska läget och närheten till många andra 

städer runt om kring, vilket påverkar invånartrenden positivt. En annan orsak kan även vara 

de betydligt lägre tomt- och huspriserna i kommunen i förhållande till större städer. Andersson 

berättar om den externa kommunikationen: “[...] vi har ett samarbete med två sportföreningar 

som finns med i elitserien, där jobbar vi ju ganska tätt med dem, för att de sprider ju såklart 

Eslövs kommun som varumärke när de är ute och tävlar och spelar matcher och det visas i 

TV”. De budskap som en kommun går ut med i deras externa kommunikation måste enligt 

Andersson vara: “[...] tydligt, det ska vara ärligt, alltså vi utgår väldigt mycket ifrån den här 

tydligheten och enkelheten, att budskapen ska vara lätta att förstå, så det vi kommunicerar ut 

ska vara rätt och tydligt och ärligt [...]”. 

!
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Davander på Kävlinge kommun lyfter fram den genomgående goda kvalitén på 

kommunalservicen som en faktor till den positiva utvecklingen av invånarantalet. Davander 

nämner likt läget i Eslöv dessutom möjligheten att hitta ett väldigt prisvärt boende i 

kommunen. Hon fortsätter: “Vi har arbetat väldigt intensivt, med ett projekt som vi har kallat 

för ”Bilden av Kävlinge”, som handlar om att ta fram en varumärkesplattform för Kävlinge 

kommun och en varumärkesstrategi [...]”. Utöver detta visionsarbete berättar hon att de har 

tagit fram en ny webbplats, nytt intranät, nytt pressrum för pressaktiviteter och nytt 

medborgarkontor som tar hand om den övergripande samhällsinformationen för 

kommuninvånarna i Kävlinge. 

!
Helltén på Alingsås kommun tror att det rika föreningsutbudet är en av nyckelfaktorerna i 

ökningen av invånarantalet. En annan aspekt hon tar upp är närheten till handeln som gör att 

folk flyttar hit. Hon Fortsätter: “[...] Alingsås har inte valt att etablera några stora 

externhandelsområden utan man jobbar väldigt fokuserat och medvetet med de frågorna för 

att tätheten i orten.”. Alingsås har även bytt sin grafiska profil på kommunen, om andra 

pågående projekt säger hon: “Vi försöker ju hela tiden att förankra Alingsås när vi gör 

någonting.”. Och fortsätter att berätta: ” [...] vi haft samverkan till exempel då med olika både 

företagarföreningar, även föreningar och liksom låtit dem vara med lite gran i 

varumärkesprocessen [...]”. 

4.2.2 Grupp B 

Hideng i Gislaved poängterar att den negativa invånartrenden är relativ, men att de behöver 

bli fler för att kunna hålla välfärden uppe, och att det sker mycket diskussioner om hur detta 

skall kunna åtgärdas. 

!
[...] vi har ett projekt på gång som vi ska starta upp nästa år, vi vet inte riktigt 
vad det blir av det. Men vi ska ta in förslag från ett antal kommunikationsbyråer 
på hur vi kan jobba med någon slags kampanj för att framförallt få dom 
människorna som har någon slags anknytning till kommunen som kanske har 
bott här innan, eller har släktingar här eller har varit här mycket när dom var 
små eller sådär, vi tror att dom människorna är dom som vi, i första hand och 
lättast kan locka tillbaka [...]. !

Hideng hoppas på att något av de förslag som kommer in ska fungera och kunna användas för 

att marknadsföra kommunen till just potentiella inflyttare, och att de som arbetar på 
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kommunen är väl medvetna om den situation kommunen befinner sig i angående 

invånartrenden. Gislaveds kommun arbetar enligt Hideng även med flera projekt inom 

området attraktiva arbetsgivare då det finns många som kommer att gå i pension framöver och 

de måste vara lite proaktiva för att bemöta detta. 

!
Sociala medier används mycket i Gislaved och genom dessa har kommunen dialog med 

invånare men även andra. Hideng berättar även att genom besök på olika mässor och 

högskolor marknadsförs kommunen som arbetsplats, och då även jobb i just den kommunala 

sektorn:  

!
[...] vi har nästan fyra hundra olika yrken bara i Gislaveds kommun, så det finns en 
jättebredd, och vi försöker också tvätta bort den här gamla stämpeln av att det är 
lite grått och tråkigt och sådär att jobba inom kommunen för själv upplever inte jag 
det, så jag tycker att det är en fantastiskt rolig arbetsplats [...] man kan lära sig 
väldigt mycket om olika saker.  !

Västervik kommuns negativa befolkningstrend förklaras av Blom genom att peka på den 

demografiska kurvan som har en hög förskjutning åt äldre åldrar. Blom säger dock att 

inflyttningssiffrorna ser bra ut men att de inte räcker för att väga upp den höga åldern på 

invånarna.  

!
Blom berättar sedan om en tidning som han själv varit chefredaktör och ansvarig utgivare för, 

tidningen hette Utkik. Tidningen trycktes i 28 000 exemplar och gavs ut gratis fyra gånger om 

året, dels till invånarna i Västervik men även 3 - 4 000 exemplar distribuerades till 

Inflyttarservice register och intresserade företagare. Undersökningar har visat att den var 

uppskattad både hos de boende i kommunen likväl som de som fick tidningen utan att vara 

invånare. 

!
Västerviks kommun började, redan för tio år sedan, att kartlägga intresset av att flytta till 

kommunen. Det handlade om att kartlägga sådana som hade flyttat ut från Västervik för 

studier eller jobb, men även andra målgrupper som exempelvis sådana som är kopplade till 

kommunen vissa delar av året, som fasta sommarboende som återkommer år från år. Detta 

arbete, beskriver Blom, som mycket effektivt och det blev snabbt en “kvalitativt bra databas”, 

databasen kom att innehålla personer som ville ta del av kontinuerlig information om 
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Västervik. Tanken var att locka personerna med sommarboende i kommunen till att överge sitt 

normala boende och kanske göra ett permanentboende av sitt sommarboende eller rent av 

köpa ny bostad. En annan del av databasen bestod av företag som på något vis visat intresse 

av att eventuellt flytta sin verksamhet till kommunen, dessa företag nåddes via mässor eller 

liknande. Blom sammanfattar: “Dom tre spåren då, familjekopplingen, sommarboende-

kopplingen och företagskopplingen har vi jobbat med kontinuerlig information i mer än tio 

års tid.”. Blom berättar sedan att denna funktion kallas för Inflyttarservice vilken tidigare 

drevs av kommunen men sedan en tid tillbaka och officiellt kommer att drivas av Västervik 

Framåt AB från årskiftet 2013/2014. Materialet som skickats från Inflyttarservice har bestått 

av tryckt material, men även mejl, en webbsida och marknadsföring av tomma lägenheter. 

!
Även i Hudiksvall är den höga medelåldern ett problem, Andersson berättar om att en 

Ericsson-fabrik har lagt ned och det har gjort att kommunen tappat arbetstillfällen. Dock finns 

det flera företag i Hudiksvall som behöver rekrytera men då främst högutbildade exempelvis 

ingenjörer.  Andersson berättar kort om ett projekt som handlar om ett näringslivsbolag vilka 

just jobbar med kompetensförsörjning och inflyttande. Enligt Andersson jobbar även 

Hudiksvall ihop med Sundsvallsregionen inom dessa frågor, Andersson tar också upp 

kommunikation i form av Ostkustbanan och att ett dubbelspår skulle innebära större 

möjligheter att ta sig till Stockholm. Andersson berättar att det egentligen inte finns något 

större aktuellt projekt. Den externa kommunikationen har inte heller varit så aktiv i 

Hudiksvall säger Andersson och förklarar att det egentligen är via kommunens webbplats som 

all kommunikation sker och då främst om kommunen som organisation. 

!
Som i fallen Hudiksvall och Västervik så har även Söderhamn vad Stenquist beskriver som en 

“anorektisk midja” - många barn och ungdomar tillsammans med en stor andel äldre invånare. 

Stenquist säger dock att fler och fler likt henne kommer tillbaka, och att man inte sörjer att 

unga människor utbildar sig och skaffar arbetslivserfarenhet på annan ort. Stenquist berättar 

att ända från grundskolenivå satsas det på entreprenörskap, men mer om att bli “företagare 

över sitt liv”. Andra åtgärder som Stenquist nämner är att stötta företagen och nyföretagande.  

!
Åtgärderna i Söderhamn har tidigare varit lite spretiga enligt Stenquist:  
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!
One-shots [...] ringde en tidning som hade ett jättebra annonserbjudande så gick 
man igång på priset utan att man funderade på målgrupp och budskap och 
någon långsiktighet, det vi har gjort idag det är väl egentligen att försöka dra 
tillbaka allting och börja marknadsföra oss lokalt.  !

Kommunikationen går ut på att försöka få Söderhamnarna och även Hälsingeborna att turista 

mer i sin egen stad. Det går ut på att stärka stoltheten för Söderhamn hos Söderhamnarna 

själva och att då göra invånarna till budbärare, att skaka av sig den gamla ryggsäcken som 

många bär på vilken innehåller en mentalitet som mest tänker på: ”[...]hur bra det har varit, 

när Ericsson eller flygflottiljen fanns med alla jobb”. Stenquist sammanfattar tre punkter som 

de främst arbetar mot och de är skärgården, entreprenörkap och flexibelt lärande, det 

sistnämnda innebär att vidareutbilda sig och på så sätt göra sig mer attraktiv på 

arbetsmarknaden. 

!
Ronneby kommun är enligt Rosenquist en landsbygdskommun där endast 13 000 av 28 000 

bor inne i staden. Hon fortsätter: ”[…] det är nog en av anledningarna, att landsbygden i 

Sverige tenderar till att avfolkas, på många håll runt om i landet.”. En annan anledning är det 

att ungdomsarbetslösheten är stor i Ronneby, vilket gör det svårt att hitta ett arbete och 

försörja sig efter en gymnasieutbildning detta gör enligt henne att många drar sig till 

storstäderna och sedan har dessa personer inte alltid så lätt att hitta tillbaka. 

!
I Ronneby anses turismen viktig som åtgärd:  

!
För jag känner inte en enda människa som har flyttat till ett ställe där man inte 
har varit tidigare som turist. Så att om man inte känner till en region eller en 
stad eller kommun som turist och har trivts där så är det ganska liten 
sannolikhet att man flyttar dit senare. !

Hon fortsätter:  

!
Alltså ska vi vända den negativa befolkningsutvecklingen [i Ronneby] med 
hjälp av kommunikation, för det kan bara vara hjälp på vägen, då måste vi veta 
ifrån vilka regioner eller städer eller länder vi tror att dom där människorna kan 
komma till oss. !
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Rosenquist berättar att de från kommunens håll arbetar på bred front med landsbygden, och 

nämner ett projekt med finansieringshjälp från EU som kallades ”Med hjärtats fröjd” där man 

bildat ideella föreningar på landsbygden för att samla krafter och skapa en gemensam röst för 

landsbygden gentemot kommunen. 

4.3 Varumärket och kommunen 

Nedan presenteras svaren på de frågor som behandlar hur kommunen ser på begreppet 

varumärke. Under grupp A behandlas de kommuner som haft en positiv ökning av 

invånarantalet och under grupp B de som haft en negativ sådan. 

4.3.1 Grupp A 

Elandersson säger att ett varumärke skall förmedla en “känsla av någonting” och att det i 

Mjölbys fall skall vara “världsvan och hemkär”. Elandersson säger att frasen skall fungera 

som ett paraply över allt de gör och att det är viktigt att man kommer ihåg det. Två stora 

företag menar Elandersson kan knytas an till begreppet ”världsvan”, och berättar om Toyota 

Material Handeling samt Väderstadverken som båda är globala företag. Elandersson menar att 

båda dessa behöver arbetskraft. Mjölby kommun har tillsammans med tidigare nämnda 

företag tagit fram en annonskampanj där de marknadsför platsen Mjölby. Elandersson påpekar 

att det inte är så ofta man ser ett sådant samarbete och att det är jätteroligt att dom vill vara 

med på det. Kampanjen syns i Dagens Industri Y: “Det är en egen tidning som skickas ut till 

studenter inom tekniska- civilingenjörsutbildningar, civilekonomer [...] samt studenter inom 

personal och HR”.” 

!
Petersson i Värnamo kommun medger att de inte aktivt jobbar med begreppet varumärke. 

Hon förklarar: “[...] ibland vill politiker och ibland inte, [...] de har inte satt ner foten om vi 

ska ta fram ett varumärke eller inte.”. Däremot säger Petersson att de sedan tio år tillbaka har 

en vision som lyder: “Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen. Här ska du känna 

dig delaktig, utvecklas och ta ansvar.” Vidare säger hon: “[...] den används i våra 

platsannonser och i viss del när vi annonserar på annan ort, ibland händer det ju att vi 

annonserar i någon bilaga till Dagens Industri [...]”. Angående målgrupper säger Petersson: 

“[...] studenterna är väldigt viktiga i det här. Att de kommer och att de sedan väljer stanna. De 

är jätte viktiga. Viktigast egentligen.”. De viktigaste plattformarna för Värnamos 
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kommunikation är presskonferenser, lokaltidningar, en kommuntidning, deras hemsida och 

även Facebook. 

!
Karlshamns visionsarbete kommer åter på tal när det frågas om begreppet varumärke: 

!
[...] innan vi började med visionsarbetet, så började vi också göra en ganska så 
grundlig omvärldsanalys för att förstå vår roll och vårt sammanhang på något sätt, 
vilka trender som är på gång, vad vi måste förhålla oss till, [...] vad är våra 
tillgångar och vad vill vi uppnå och vi blickade så långt framåt som 2030. !

Om visionsprojektet går igenom hos Karlshamns kommunledning kommer nästa steg enligt 

Sandberg vara att: ” [...] börja titta lite mer och se över vårt varumärke.”. Hon medger även att 

det i så fall blir ett stort projekt för kommunen under 2014. Idag finns ingen kommunslogan 

men det finns ett förslag i visionsarbetet, vilket är mer av en “portalmening” som ska 

användas i marknadsföringssyfte.  

!
Andersson berättar att Eslövs kommun arbetar en del med varumärket. Arbetet med begreppet 

har enligt henne intensifierats under hösten och varumärket hoppas vara tydligare till nästa år. 

Hon fortsätter: ”Men vi känner att vi behöver jobba lite mer aktivt med det. Dels för att göra 

det mer tydligt rent internt, så att alla medarbetare i kommunen förstår varför vi har ett 

varumärke och vad varumärket står för, men också utåt.”.  

!
Kävlinge kommun arbetar en del utifrån ett varumärkeskoncept enligt:  

!
Dels så har vi en övergripande vision för kommunen som liksom handlar om att vi 
ska vara bättre, attraktivare, en mer medborgarorienterad kommun som står ut 
mentalt, ekonomiskt, socialt och strategiskt för framtidens utmaningar. [...] vi ska 
vara en attraktiv boendekommun. Det ska vara enkelt att starta och bedriva företag, 
vi ska ha en god dialog med kommunmedborgarna.  !

Namnet på visionen är enligt Davander ”Bilden av Kävlinge” och handlar sammanfattat om 

att Kävlinge vill erbjuda Skånes bästa boende och livskvalitet. Ett budskap som kommunen 

använder sig av i visionsarbetet är enligt henne: ”100 % välkommen.”.  På frågan om det i 

detta fall handlar om en kommunslogan, svara Davander: ”Ja, alltså vi har två sloganer, dels 

‘Ligger bra till’ och dels ‘100 % välkommen’.”. Hon tar även upp faktumet att vissa 

kommuner väljer att jobba med två varumärken, ett platsvarumärke och ett varumärke för den 
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kommunala organisationen och utvecklar följande: ”[...] vi har den strategin att vi tycker vi är 

för små för det liksom, utan vi jobbar med ett varumärke, men vi jobbar med det tillsammans 

med de andra aktörerna. Och lyfter både platsen och den kommunala organisationen.”. Hon 

berättar vidare att det pågår en satsning på att utveckla varumärket Kävlinge kommun och 

säger: ”[...] i den där är ju i stort sätt alla våra ledande politiker, företagare, föreningsliv 

involverande och även alla kommunens chefer. Vilket betyder att vi har haft möjligheten att 

gemensamt göra ett arbete, genomföra olika workshops och samtal kring kommunens 

framtid.”. 

!
Malin Helltén från Alingsås kommun beskriver varumärkesarbetet på följande sätt: ”Allt vi 

gör i praktiken, är ju en del av vårt varumärke, det handlar om allt ifrån bemötande i 

receptionen till ett informationsmöte som våran tekniska förvaltning har.”. Hon fortsätter och 

säger: ”[...] hur man utvecklar staden, utvecklar man varumärket [...]”. Hon poängterar att det 

sedan en tid tillbaka har blivit viktigt för kommuner att skapa ett platsvarumärke och fortsätter 

med att beskriva vikten i det: ”Förr så kommunicerade man kanske bara kring själva 

kommunen, som kommun. Men idag så [...] tar ju kommunen ett ansvar att samverka med 

andra och ser till att vi har en gemensam bild utåt”. Helltén tar upp exemplet där 

representanter från kommun, mäklar- och fastighetsbyggarbranschen är på plats i Göteborgs 

största galleria Nordstan, för att gemensamt marknadsföra Alingsås som en residensort. För 

att på bäst möjliga vis kunna nå ut med varumärket Alingsås tar Helltén upp en faktor som 

viktig: ”[...] väldigt medvetet att vi har en centraliserad kommunikation, på så vis kan vi lägga 

ett väldigt strategiskt grepp kring vilka kanaler vi väljer och därmed gå in i samma kanaler 

med samma budskap [...]”. Vilket enligt henne ger en tydlighet och igenkänningsfaktor kring 

Alingsås. Kommunen har svängt lite i användande av olika mediekanaler de senaste åren, 

vidare berättar hon att sociala medier under denna tid har gått ifrån en grundnivå till att vara 

en stark faktor i kommunikationsarbetet. Utöver det arbetar Alingsås mycket med 

storbildsskärmar, pendeltåg och butiks-TV. Sedan använder de sig även av tryckta medier som 

lokala tidningar men även i Metro. Som Helltén tidigare var inne på talas det mycket om 

närhet och möten mellan människor i samband med varumärket Alingsås. För att förankra 

dessa begrepp ännu mer använder de sig av en ”guerillamarknadsföring” som Helltén väljer 

att kalla den: 
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Det vill säga vi har personer som åker ut på plats, och jag kan ta ett exempel: 
Boendedagarna, det är en boendemässa som vi har haft under drygt en tio års tid. 
Där vi det sista året valde att skicka ut ungdomar till Göteborg och så var dem till 
anslutning till lekplatser och även nere i Slottsskogen där många barnfamiljer rör 
sig och det är den målgrupp vi vill nå. Och då delade de då ut frukt och på frukten 
så satt det klisterlappar där det stod ‘Mogna tar nästa steg!’, på en banan eller ‘Få 
ett kärnfullt liv i Alingsås!’ stod det på äpplen till exempel. Så de var lite 
humoristiska samtidigt som det fanns en koppling till vår hemsida. Och då stod 
dem då där och delade ut dessa frukter tillsammans med ett programblad till 
boendedagarna. !

Helltén tror även att denna kanal sticker ut bland alla andra och utvecklar: ”Det där är ju 

en egen kanal som vi liksom har skapat och ett sätt att jobba för att möta människor direkt 

[...]”. 

  

Avslutningsvis beskriver Helltén ett pågående projekt med AHK, Alingsås 

handbollsklubb: ”Det är också någonting som man som kommun ska ta vara på, just den 

samverkan med aktörer som faktiskt sprider kommunens namn på många, kanske på 

andra, arenor än vad man själv gör.”. I det här fallet åker alltid några representanter från 

kommunen med på AHKs bortamatcher och delar enligt Helltén ut bullar och 

Fikamagasinet, som är ett livsstilsmagasin om Alingsås, till de personer som besöker 

matchen. ”Och det är också en typ av guerillamarkandsföring.” säger Helltén. 

!
4.3.2 Grupp B 

Hideng på Gislaveds kommun menar att det finns önskemål om en klarare målbild att sträva 

efter med den externa kommunikationen, men att det samtidigt pågår ett arbete där de håller 

på att gå igenom vad Gislaveds kommun är och vad de står för. De förändringar som Hideng 

nämner från de senaste åren har mest med den grafiska profilen att göra, en ny logotyp med 

ett modernare snitt och typsnitt, lite mer färg och att en kommuntidning har börjat att 

distribuerats. Om tidningen säger hon: “Där vi också försöker få alla att få samma bild av 

kommunen och det som finns här och även har vi med lite tips och råd[...]”. 

!
När det kommer till frågan om varumärke, i förhållande till Gislaved, menar Hideng att hon 

gärna pratar i de termerna men att kommunen är en politiskt styrd organisation som samtidigt 

har väldigt mycket önskemål om vad pengarna skall läggas på, vilket i sin tur gör att arbetet 
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med varumärke inte prioriteras ordentligt: “[...] jag tror inte man är riktigt mogen för det än.“ 

Hideng får då frågan om hur hon skulle vilja att det arbetet såg ut och svarar: “[...] jag skulle 

ju verkligen vilja göra en undersökning med både de som jobbar och de som bor i kommunen, 

föreningslivet, samhällsföreningar och så här, så att man kan hitta någon slags gemensam 

bild, för det är lättare att marknadsföra om man vet vad man ska marknadsföra[...]”. 

!
Blom i Västervik menar att det inte finns en bild utan att många har olika bilder av 

kommunen: “Under de senaste fem åren har det ändå skapats en marknadsplan för Västerviks 

profilering, då handlar den inte om turismen utan den handlar om övrig marknadsföring och 

den är ju i övervägande del om inflyttningsfrågor.”. Blom fortsätter att prata om 

marknadsplanen när han får frågan om begreppet varumärke i förhållande till kommunen: 

!
Vi gjorde ett visionsarbete under 2009 tror jag det var, och det låg till grund för 
ett översiktsplanarbete som blev klart så sent som i år [2013]. Det vill säga vilka 
delar av kommunen ska man arbeta med att bygga om, exploatera och göra nya 
verksamheter i. Och i översiktsplanarbetet så tog man avstamp ifrån 
visionsarbetet och visionsarbetet utmynnade i -  jag har för mig det var fem 
stycken värdeord, som jag tror beslutades ända upp i fullmäktige.  !

Blom säger att Västerviks kommuntidning Utkik skulle skildra “framtidstro och stolthet”, 

Västervik hade under en tolv- trettonårsperiod haft det väldigt tufft med fabriksnedläggningar 

i de mindre orterna samt Electrolux fabriksnedläggning med över 600 förlorade 

arbetstillfällen som följd, Blom säger: 

!
[I] de här skeendena har vi identifierat att det har varit viktigare än 
någonsin att visa att det finns ingen som lägger sig ner och dör i Västervik 
om det blir tufft, utan då tar man i lite extra, och så visar vi exempel på 
företagare som har satsat när alla andra har valt att inte satsa och det har 
varit lyckosamt. Visat på familjer som har flyttat till kommunen och haft 
någon knasig idé som sedan har visat sig varit väldigt lyckosam och den 
typen av reportage. Vi alltså har inte skrivit propagandatexter om hur bra vi 
på kommunen är utan vi har snarare lyft fram personer som har flyttat till 
kommunen eller som gör saker i kommunen eller som på olika sätt har 
betydelse för utvecklingen i kommunen. !

Andersson i Hudiksvall beskriver kommuners kommunikation generellt och menar att det 

alltid sker på olika nivåer, olika verksamheter kommunicerar likväl som kommunen själv. 

Andersson gör även tydligt att det är just Glada Hudik som är det som skall kommuniceras 

och att kommunen måste rida på den våg som Glada Hudik-teatern har skapat. Andersson 
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säger även att de inte behöver just “tokmarknadsföra” kommunen då det sköts lite av sig själv, 

tack vare Glada Hudik-teatern. Andersson exemplifierar med att det kommer en 

dokumentärfilm på TV4 om teatergänget samt två biofilmer som de medverkat i, och att det i 

dessa visats “snuskigt mycket vackra Hudik-bilder.” Andersson berättar att hon och övriga 

från kommunen gärna “skryter” om företagen från kommunen och hur duktiga de är, och 

poängterar att det vore häftigt om företagen kunde kommunicera om kommunen på samma 

sätt: “vi behöver varandra men riktigt hur vi ska jobba ihop, där är vi lite i diskussion.”. När 

det kommer till kommunslogan svarar Andersson att “Glada Hudik” är ganska given men att 

politikerna i kommunen tog beslut om att de även får använda sig av “Kommunen med stort 

hjärta.”. 

!
Stenquist beskriver den bild som eftersträvas att förmedla av Söderhamn: ”att vi är en 

skärgårdsstad med möjligheter att växa i. Och det kan vara allt ifrån att du växer som person 

till att du är ett företag på plats som växer.”. Stenquist säger sedan att arbetet med varumärket 

Söderhamn är en stentuff process och att det handlar om att jobba in en känsla, och att jobba 

in den känslan tar tid. Stenquist beskriver det också som att alla i kommunen oavsett 

arbetsuppgift måste tänka efter då alla är budbärare. Hon säger även att ibland kan det låta 

som att: ”’Åhh, vi måste marknadsföra oss, vi måste synas, vi måste annonsera’, ja men vad 

är buskapet då? Vad ska vi säga liksom?”. Söderhamn har enligt Stenquist ingen 

kommunslogan, men säger att det har börjat pratas lite grann om det. Stenquist forsätter och 

berättar att det finns tankar på att använda kommunens gamla logotyp som en stämpel på 

produkter eller liknande för att visa produktens ursprung. ”Slogan i all ära”, fortsätter 

Stenquist och menar att en slogan måste vara bra, att man kan skriva under på den och att man 

inte skäms när man säger den. 

!
Angående varumärket Ronneby berättar Rosenquist att det har börjat pratas mer och mer i 

dom termerna, man har enligt henne insett att man har två varumärken att arbeta med på 

kommunen. Dels handlar det om organisationen Ronneby kommun som arbetsgivare och dels 

handlar det om: ”[…] platsen Ronneby, och för platsen Ronneby har vi tack vare ett stort 

arbete som vår näringslivsenhet startade för mer än fem år sedan ett varumärke som heter 

’Ronneby den moderna kurorten’”. Det sistnämnda är något som behöver ”finslipas på” säger 
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Rosenquist, vilket just nu också pågår tillsammans med en kommunikationsbyrå. Det pratas 

mycket om varumärket på kommunen, Rosenquist fortsätter: ”Det har vi nog gjort sedan jag 

började jobba, men det har intensifierats, och jag tror fler och fler av våra både ledande 

politiker och ledande tjänstemän har förstått mervärdet och innebörden av det.”. 

4.5 Resurser 

Nedan presenteras svaren på de frågor som behandlat kommunens resurser i samband med 

den externa kommunikationen. Under grupp A behandlas de kommuner som haft en positiv 

ökning av invånarantalet och under grupp B de som haft en negativ sådan. 

4.5.1 Grupp A 

Elandersson säger att i Mjölby kommun prioriteras den externa kommunikationen, den anses 

ha betydelse och den tas på allvar samt att man är noggrann med den. Om resurserna säger 

Elandersson: “Alltså man kan ju alltid önska sig mycket mer men i ett förhållande som är 

rimligt så tycker jag väl att det är ganska skapligt.”. Elandersson berättar sedan om ett 

samarbete mellan företag inom bostadsbranschen och Mjölby kommun. Villaleverantörer, 

banker, bredbandsbolag och energiföretag har gått ihop med kommunen för att marknadsföra 

villatomter, detta menar Elandersson är ett exempel på hur man tillsammans kan få mer 

ekonomiska resurser för att nå ut med sin kommunikation. “Och genom att dom bidrar 

finansiellt så får vi ju mer pengar att röra oss med i kampanjerna. Annars hade vi inte haft råd 

med TV-reklam, radioreklam och köra våra breda upplägg som vi gör.”. Vidare berättar 

Elandersson om att TV-reklamen har visats i den  av TV4:s lokala stationer där man tror sig få 

bäst genomslag. 

!
Petersson från Värnamo säger likt Mjölby att den externa kommunikationen anses vara viktig 

och de har tillgång till en ganska stor budget som utöver annonsering och kommuntidning 

även går till de byråtjänster hon använder sig av. Utvecklingen har varit positiv. Enligt 

Petersson känns det som om ledningen satsar mer och mer och att de även börjar förstå vikten 

av den externa kommunikationen. Hon fortsätter: “För några år sedan hade de ingen aning, de 

förstod verkligen inte hur viktigt det faktiskt är med kommunikation men nu börjar de förstå, 

så det har utvecklats väldigt bra.”. Som en orsak till den ökade förståelsen av hennes arbete 

återger Petersson bland annat att det för fem år sedan bytte kommunledning, både 
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kommunalråd och kommunchef i Värnamo, samtidigt började Petersson arbeta närmre dessa 

som då fick upp ögonen för hennes arbete. 

!
Sandberg i Karlshamn om prioriteten av den externa kommunikationen:  

!
Men man får väl ändå tycka, vi är en så pass liten kommun och vi har kanske ändå 
rimliga resurser men det är snarare en fråga om att man ska se över hur vi prioriterar 
våra resurser och lite av det ansvaret ligger ju hos oss på kommunikationsenheten och 
driva och argumentera för och varför. !

Hon poängterar att det är en balansgång, eftersom en kommun är en mycket komplex 

organisation där det finns många viktiga faktorer man måste ta hänsyn till. Karlshamns 

kommun har enligt Sandberg hängt med den tekniska utvecklingen och globaliseringen vilket 

hon motiverar med användandet av- och möjligheterna med fler kommunikationskanaler. 

!
Andersson i Eslöv säger på ett liknande sätt att den externa kommunikationen har fått en 

ökande prioritet i kommunen: ”[De har] börjat inse att det är ett viktigt område och jag kan ju 

se att vi skulle behöva förstärka med mer resurser för att kunna jobba med det på riktigt, 

riktigt så som vi vill [...]”. Den externa kommunikationen har enligt Andersson utvecklat sig 

mer på det positiva planet. 

!
Davander i Kävlinge nämner bland annat att kommunen: ”[...] ligger väldigt bra till när det 

gäller ekonomin [...]”. Vidare säger hon att prioriteten av den externa kommunikationen ökar 

eftersom det görs en satsning på att utveckla kommunikationen, både internt och externt. Hon 

tar sig själv som ett exempel: ”[...] man har inte haft någon kommunikationschef tidigare, för 

två år sedan rekryterade de mig och jag fick möjligheten att starta upp en helt nybildad 

kommunikationsenhet. Man har liksom satsat resurser på det och vill satsa på det här 

området.”. Davander kommer återigen in på Kävlinges visions- och varumärkesarbete och 

fortsätter: ”Och det tycker jag är ett bevis på att man satsar väldigt mycket på 

kommunikationen, man vill få fram den här plattformen som ska göra att vi får ett bra 

utgångsläge för det framtida kommunikationsarbetet.”. 

!
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Helltén från Alingsås säger: ”Jämför man ett företags budget, jämfört med hur en kommun 

arbetar med varumärket, så ligger vi så otroligt mycket lägre i resurser.”. Hon förklarar att 

medvetenheten ökar för varje år som går, men tillägger dock aspekten att kommunarbetet 

drivs av skattemedel och det därför är en balansgång på vilket område man väljer att 

prioritera. ”Så på din fråga svarar jag: Svar ja, vi skulle behöva betydligt mycket mer pengar 

om vi skulle göra ett professionellt riktigt arbete med vårt varumärke.”. Den begränsade 

budgeten kräver enligt Helltén att man tänker smart och jobbar med effektiv marknadsföring. 

Hon tar återigen upp samarbetsmöjligheter med näringslivsföreningar, banker, bilhandlare och 

fastighetsägare där alla parter tjänar på ett samarbete på grund av just lägre kostnader för 

marknadskommunikationen. Vidare säger hon om prioriteringen: ”[...] att det blivit bättre, vi 

har fått nya chefer som verkligen inser hur viktigt detta är och som prioriterar så gott de kan.”. 

4.5.2 Grupp B 

Hideng i Gislaved om den externa kommunikationes prioritet: “Jag tycker att den prioriteras 

ganska högt faktiskt, sen finns det ju en begränsad budget för det, och det är klart att jag hade 

önskat mycket mer pengar naturligtvis, men samtidigt är vi här för att göra det bästa av dom 

skattepengar vi får in och då får man ju välja lite grand[...]”.  

!
I Västervik har den externa kommunikationen inte varit någon jätte prioritet de senaste två, tre 

åren, Blom beskriver 2013 som ett lyckat år rent ekonomiskt då de kommer att göra ett 

överskott och kommer att kunna återställa tidigare underskott: “Vi har inte satsat några stora 

pengar på marknadsföring utan snarare hållit igen där det har gått. När jag till exempel var 

pappaledig under att halvår då gjorde vi inga tidningar under den tiden”.  

!
Andersson på Hudiksvalls kommun säger även hon att den externa kommunikationen inte har 

prioriterats så högt, och att de har tre till fyra tjänster som arbetar med all kommunikation på 

kommunen. Andersson säger sedan att det just nu håller på att ske en liten förändring då de 

har fått ett utökat ansvar för varumärkesarbetet men att de samtidigt tappat en tjänst: “ett 

förhandstips är att det kommer att bli tjärvt att fixa det, så jag tror inte vi är en kommun som 

prioriterat det så hårt.”. Andersson säger att resurserna inte är tillräckliga i Hudiksvall. 

!
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I Söderhamns kommun är de personella resurserna för små, men de ekonomiska är bättre. 

Stenquist menar även att en central organisering vore bättre vilket de inte har i dagens läge. 

Stenquist säger även att den externa kommunikationen prioriteras förhållandevis bra och att 

man har förståelse för att den måste just prioriteras. 

!
Angående resurserna säger Rosenquist i Ronneby kommun att det ofta handlar om ”stora 

belopp” och hon förklarar att det krävs mycket samordning för att kommunikationen skall 

vara effektfull: ”Kommunikation är en kostnad när den står för sig själv, och blir en 

investering när man samordnar och har en strategi”. I de samtal som Rosenquist ofta har med 

kommunpolitikerna har hon förklarat vad de specifika önskemålen skulle kosta, och samtidigt 

poängterat att det inte är hennes önskemål om dessa resurser: ”[…]för vi behöver först den 

rätta strategin och hitta de mest optimala samverkansformerna för att vi ska göra det.”.  

4.6 Framtiden och kommande projekt 

Nedan presenteras svaren på de frågor som behandlar kommunens framtid. Under grupp A 

behandlas de kommuner som haft en positiv ökning av invånarantalet och under grupp B de 

som haft en negativ sådan. 

4.6.1 Grupp A      

Elandersson i Mjölby kommun svårt att att svara eller jämföra då det är hennes andra år på 

tjänsten. Hon ser dock mycket positivt på framtiden, hon motiverar det med en bra 

företagsstock och att näringslivet går bra. “Så länge som näringslivet går bra behöver dom 

arbetskraft och arbetskraft ska ha nånstans att bo, så jag ser ljust på framtiden [...]” säger 

Elandersson.  

!
I framtiden ska Värnamo förnya den tolv år gamla hemsidan och starta upp en e-tjänst: 

!
[...]gemene man ska kunna söka bygglov via nätet och då inte behöva hålla på 
med att fylla i pappersblanketter som ska skickas till kommunen, utan att man 
fyller i det via nätet och man får en kvittens på att det kommit fram och sen, 
givetvis när det är färdigbehandlat att man får svar via nätet också.  !

Samma möjlighet ska t.ex. skapas för barn- och äldreomsorgen. Viktigt att ta fasta på i 

kommande projekt i Värnamo är enligt Petersson betydelsen att åstadkomma en 
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tvåvägskommunikation och inte hamna i en envägskommunikation. Hon säger: “För man är 

ju inte ensam och man måste ju kunna lyssna in sin omvärld, på vad medborgarna vill ha och 

vad det är de efterfrågar och vad det är för service det är de vill ha för sina skattepengar.”.   

  

Eftersom Sandberg i Karlshamn kommun är övertygad att den vision, som beskrivits ovan, 

kommer att bli godtagen av kommunledningen kommer den således bli nästa stora projekt att 

ta tag i. 

!
Andersson i Eslöv nämner enbart att kommunen: ”[...] har varit lite inne på att göra någon 

undersökning på vår hemsida, till exempel om just den kommunikationen är effektiv.”.  

!
Enligt Davander i Kävlinge kommer de den närmsta tiden att jobba med den tidigare 

varumärkesplattformen, där det kommer att handla mycket om att få till ett budskap som 

kommunicerar det samma som organisationen står för. Hon säger vidare:  

!
Vikten i att lyssna på kommuninvånarna, att lyssna på kunderna och sen att 
du utvecklar verksamheten i takt med det. Och jag vill också säga det här 
med, alltså när man jobbar med kommunikation i kommunen och 
varumärkesfrågor, så är det ju både varumärket för den kommunala 
organisationen och platsens varumärke som man jobbar med – där 
kommunen är en viktig aktör. !

Utöver denna framtida arbetsuppgift nämner hon även: ”Och vi kommer att utveckla en 

kundtjänst, för att det ska räcka med ett samtal till kommunen, så ska du få svar på din 

fråga.”. 

!
I Alingsås har många närliggande kommuner byggt stora köpcenter, att konkurrera med dessa 

är ett av de framtida projekt som Helltén tar upp. Att utöka samarbetet med olika kommunala 

aktörer och därmed stärka handeln och utveckla en slags delaktighet i varumärkesarbetet. Hon 

säger: ”[...] för varje person som har kännedom om hur vi jobbar och som står bakom det blir 

ju en ambassadör.”. Helltén lyfter också upp vikten av att utöka näringslivskommunikationen 

och beskriver målen som följande: ”Få företag att etablera sig här och framförallt att stötta de 

näringslivsverkare vi redan har, genom att få dem att känna sig stolta över att de har gjort rätt 

val när de har valt Alingsås att leva och ha sitt företag i.”. 
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4.6.2 Grupp B 

Om Gislaveds arbete i framtiden säger Hideng att hon är både nyfiken, spänd, och 

förväntansfull när det kommer till story-telling biten och att få arbeta med attraktiva 

arbetsgivare, vilket kommer att starta 2014. Hideng säger även att hon tycker att det är 

spännande med de förslag som kommunikationsbyrån kommer att lämna och att se vilket av 

dom de kommer att använda. Hideng fortsätter: “Det viktigaste är ju att vara trovärdig, att det 

vi pratar om, att vi verkligen lever upp [...]”. Hideng menar även att det är stor skillnad på att 

marknadsföra en produkt, skillnaderna ligger enligt henne i att man lättare kan hitta skillnader 

mellan produkter än mellan kommuner då kommuner inte skiljer sig så mycket åt bortsett från 

dess geografiska läge. Hideng säger slutligen: “[Mellan kommuner är det] ingen jättestor 

skillnad utan man behöver hitta en trovärdighet för det som vi redan gör och en stolthet och 

jag tror mycket på att använda dom som redan jobbar här och bor här som goda 

ambassadörer.”.  

!
Blom i Västervik säger att det känns spännande med den nya modellen där Västervik Framåt 

AB skall ansvara för marknadsföringen och att det finns en del spännande saker på gång som 

etableringar inom besöksnäringen. Blom avslutar resonemanget om framtiden: “Även om vi 

nu fick ett tufft nedläggningsbeslut så sent som i torsdags förra veckan om en fabrik i 

Gamleby så, vi har mycket goda idéer och en hel del spännande saker på gång så jag tycker 

att det känns lovande.”. 

!
Andersson i Hudiksvall tar upp ett par punkter som kommunen bör ta fasta på inför framtiden, 

och det är att få fler arbetstillfällen genom att: “stötta verksamheterna i kommunen med deras 

strategiska kommunikationsarbete.”.   

!
Stenquist i Söderhamn poängterar är det viktigaste projektet är att skapa en kommunal 

identitet, samt att ta till vara på att företag och föreningar kan bli goda ambassadörer för 

Söderhamn, vilket de enligt Stenquist redan är idag men kanske på ett allt för ”spretigt” sätt. 

!
Rosenquist i Ronneby blickar tillbaka på de två och ett halvt åren som hon arbetat på 

kommunen och berättar att en positiv utveckling redan börjat när det kommer till 
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”ambassadörskapet och stoltheten här på plats”. Enligt flera mätningar som gjorts inom bland 

annat näringslivsklimat så klättrar Ronneby stabilt uppåt, hon poängterar dock att dessa 

mätningar inte säger allt, men: ”[…] vi har påbörjat en resa till att få fler stolta 

Ronnebyambassadörer också, som säger det, som inte bara håller det inom sig”. 

!
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5 Analys 
Nedan presenteras en analys av de intervjuer som genomförts. Kapitlet syftar till att, med 

hjälp av Aakers teorier om varumärkeskapital (Brand Equity), samt de punkter som 

Kavaritzis och Hankinson ger i sina ramverk, analysera kommunerna. För att skapa en 

överskådlig bild av den externa kommunikationen och varumärket som nämnts under 

intervjun är analysen uppdelad efter de teorier som framställts under teorikapitlet. Ytterligare 

är kommunerna markerade med (A) eller (B), vilket representerar grupptillhörighet och 

invånartrend. 

5.1 Brand Awareness 

Flera av intervjupersonerna nämner turismen som en viktig del i kommunikationen. 

Rosenquist från Ronneby(B) poängterar varför det är viktigt: “För att jag känner inte en enda 

människa som har flyttat till ett ställe där man inte har varit tidigare som turist.”, detta är ett 

resonemang som ingen annan av intervjupersonerna nämner specifikt, man talar om turism 

som en viktig del men just anledningen som Rosenquist tar upp är hon ensam om. Genom att 

skapa brand awareness i form av kännedom, kan kommunen ta plats i människors 

medvetande och således bli det David Aaker nämner som “top of mind”. Kan en kommun slå 

sig in och bli den första kommunen som dyker upp när man pratar om exempelvis aspekter 

som skogsnära, skärgård eller ett brett utbud på föreningar, så har kommunen i fråga ett stort 

försprång gentemot andra liknande sådana. Detta är givetvis inte lätt att genomföra, men säger 

man en ”en glad kommun” kan Hudiksvall(B) vara först att dyka upp i många individers 

medvetande då begreppet “Glada Hudik” är så pass utbrett. 

!
Att genom turism skapa en brand awareness är bara ett angreppssätt, det som särskiljer sig är 

dock det faktum att endast två av intervjupersonerna nämner just det som anledningen till att 

satsa på turismen. Likt det Rosenquist säger om Ronneby(B), så arbetade även Västervik(B) 

efter devisen att sommarboende kan bli permanenta invånare. I Västervik(B) användes 

tidningen Utkik som en tryckt informationssak och genom denna påmindes några av 

sommargästerna om Västerviks kommun, även under de delar av året då de inte var boende på 

orten. Turismen kan i alla kommuners fall generera kortsiktiga inkomster under exempelvis 
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en sommarsäsong, men att turismen blir en introduktion av en kommun som en framtida 

bosättningsplats förekommer endast i diskussion i fallen med Ronneby(B) och Västervik(B). 

!
I Mjölby(A) användes även där en strategi som kan liknas vid brand awareness, kommunen 

spred information om villatomter till personer som visat intresse. Dessa personer hittades via 

bostadsköer och nåddes genom dels direktutskick men även genom radio- och TV-reklam. På 

så sätt sökte även Mjölby(A) möjlighet att bli de potentiella invånarnas “top of mind”-

kommun när det kom till just köp av en villatomt.  

5.2 Brand Loyalty 

Davander från Kävlinge(A) säger: ”För att öka invånarnas lojalitet och förtroende gentemot 

kommunen kommer vi bland annat att utveckla en kundtjänst som innebär att det skall räcka 

med ett samtal till kommunen för att få svar på en angelägen fråga.”. Just dialog med 

invånarna är en punkt som anses viktig även i Gislaveds(B) kommun där Hideng tillskriver 

sociala medier en betydande roll i dialogen mellan kommunen och invånarna. Denna dialog är 

viktig, inte minst med tanke på den föränderliga samtiden där långsiktiga relationer och 

förhållanden inte värderas lika högt som förr. Att erbjuda en dialog för att etablera en brand 

loyalty gentemot kommunen gör att invånarnas åsikter och attityder gentemot kommunen 

hålls på en tillfredsställande nivå. Vilket i sin tur — om det fungerar och sköts på ett effektivt 

sätt, kan skapa en samling invånare som förmedlar goda värderingar och sprider positiva 

åsikter om sin kommun i relationer och möten med andra individer, i och utanför hemorten. 

Stenquist från Söderhamn(B) talar om vikten av att försöka få dels Söderhamnarna men även 

Hälsingeborna i stort att turista i just Söderhamn, vilket även det är ett försök som kan liknas 

vid brand loyalty då varumärket Söderhamn(B) ökar i värde. I teorin blir ett varumärke mer 

värt på grund av lojaliteten då återkommande kunder är en direkt inkomstkälla precis som 

liknelsen med bindningstider för telefonabonnemang. Turistandet i den egna staden blir då 

ytterligare en ingrediens knuten till lojaliteten, när valet faller på den egna staden framför en 

annan liknande kommun eller t.o.m. i stället för exempelvis en weekend i Paris. 

!
Även i Ronneby(B) fanns spår av en brand loyalty-strategi genom bildandet av projektet 

“Med hjärtats fröjd”. Ett projekt som gick ut på att skapa en gemensam röst för hela 

landsbygdsbefolkningen från kommunens sida. Enligt Rosenquist bor endast 13 000 av 
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kommunens 28 000 invånare i staden Ronneby(B). Vikten av att lojalitet och gehör mot just 

de som bor på landsbygden har därför identifierats och åtgärder har vidtagits.  

5.3 Perceived Quality 

När Blom i Västervik(B) berättade om den tidning som han till stor del var med och 

producerade för kommuns räkning, klargjorde han att tidningen hade:  

!
Visat på familjer som har flyttat till kommunen och haft någon knasig idé 
som sedan har visat sig varit väldigt lyckosam och den typen av reportage, 
vi har alltså har inte skrivit propagandatexter om hur bra vi på kommunen 
är utan vi har snarare lyft fram personer som har flyttat till kommunen 
eller som gör saker i kommunen eller som på olika sätt har betydelse för 
utvecklingen i kommunen. !

Likväl som detta är ett exempel på att berätta om enskilda fall av “lyckosamma” satsningar 

eller familjer, tar även Linda Hideng från Gislaved(B) upp story-telling som en del av den 

externa kommunikationen. Både i fallet Västervik(B) och Gislaved(B) ges personer attribut 

som skapar en upplevd kvalité. Kvalitén kan måhända ligga utanför det fysiska varumärket 

eller platsen, men genom dessa berättelser bakas varumärket in och leder till det som Aaker 

beskriver som ”en tjock sirap” – något som sprider en “goodness” över hela varumärket.  

!
Elandersson från Mjölby(A) sade: “Att vi är en kommun som det går bra för, faktiskt, vi har 

ökande befolkning, vi har ökande företagsstock, alltså antalet företag ökar här i kommunen, 

och att det går bra för Mjölby, den är den viktigaste bilden att förmedla tycker jag.”. 

Mjölby(A) kommun är en kommun det går bra för vad gäller invånarantal, men även vad 

gäller andra aspekter vilket enligt Elandersson är en viktig punkt att förmedla. Det faktum att 

det går bra för kommunen i sig, kan smitta av sig. Framförallt blir tankegången följande: “Det 

går bra för Mjölby = Mjölby är en bra kommun.” Det blir kanske till och med mer än bara 

perceived quality, den är inte bara upplevd, utan snarare bekräftad. 

5.4 Brand Association 

Petersson från Värnamo(A) säger att kommunen har ett stort naturområde som heter 

Apladalen. Enligt henne är detta en tillgång som inte många andra kommuner kan erbjuda, 

eftersom det rör sig om ett centralt beläget naturområde och ingen anlagd stadspark. 
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Karlshamns(A) kommun är enligt Sandberg en ganska typisk pittoresk liten stad vid havet. I 

sammanhanget nämner hon bland annat: “[...]det är just havet, skärgården, naturen, närheten, 

kombinerat med en hel del företagande som jobbar just inom teknikbranschen.”. Även Helltén 

från Alingsås(A) beskriver natur och badstränder som särskiljande egenskaper hos 

kommunen: “Man kan i praktiken gå till badstränderna, även om man bor mitt inne i staden. 

Det tar det fem till tio minuter tills man nått fram till en strand i närheten så att säga. Och det 

är ju rätt unikt tror jag.”. Närheten till natur, i form av skog och havs- eller sjönära miljöer 

pekas ut av flera kommuner som aspekter som skulle kunna vara en del av den bild som kan 

ses utifrån. Miljön är en tydlig del av associationerna kring kommunen, brand associations, 

genom att i medborgarnas medvetande bygga in associationer till havet i Karlshamn(A) blir 

inte själva belägenheten, utan associationerna en del av den upplevda kvalitén. Även 

Stenquist berättar om skärgården i Söderhamn(B), de 3 000 öarna och försöken att sprida den 

bilden utanför kommunens gränser. Stenquist svarar specifikt på frågan om vilken bild de 

försöker att förmedla: ”Att vi är en skärgårdsstad med möjligheter att växa i.”. 

!
Flera av intervjupersonerna tar upp ambassadörer som någonting viktigt, alla invånare 

beskrivs som ambassadörer för kommunen av Rosenquist från Ronneby(B), företag och 

föreningar av Stenquist från Söderhamn(B) och Hideng från Gislaved(B) tar upp 

slagverkssorkestern. Samtliga lägger alltså vikt vid att någon, några eller till och med något 

axlar rollen som budbärare, likt det Aaker skriver om brand association så blir varumärket 

stärkt av att det finns någon som kan förknippas med kommunen och vice versa.  

5.5 Kommunerna och Place Branding 

5.5.1 Landskapsstrategier 

Värnamo(A) är en av de kommuner som nämner ett projekt där kommunen köpt en gammal 

lokal med syfte att bygga om den till ett allaktivitetshus, som bland annat ska innehålla 

bibliotek, restauranger, högskola och ett flertal näringslivsbolag. En annan kommun som 

nämner ett liknande projekt är Mjölby(A). Där jobbar kommunen med att skapa ett nytt 

bostadsområde. Vidare är Eslöv(A) och Kävlinge(A) de kommuner som tar upp billiga tomt- 

och huspriser som en faktor i deras kommunikationsarbete, vilket gjort att folk flyttar ditt. 

!
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Eftersom dessa projekt eftersträvar en attraktiv miljö för både näringslivsverkare och 

besökare går det att koppla dem till Kavaratzis punkt om landskapsstrategier, det vill säga att 

de är byggstenar som tillhör kategorin utveckling av stadsplanering, arkitektur och andra 

offentliga områden i kommunen – kort landskapsstrategier.  

5.5.2 Infrastrukturprojekt 

Allaktivitetshuset i Värnamo(A) kan man också förknippa med punkten infrastrukturprojekt 

som gynnar varumärket. Det kan betraktas som ett kulturprojekt och inte något som enbart 

förbättrar infrastrukturen på ett generellt sätt. Mjölby(A) kommun nämner utöver det nya 

bostadsområdet även att de fokuserat jobbar med att förbättra infrastrukturen på andra ställen 

i kommunen. Bland annat jobbar de med att locka folk och företag att flytta till tätorten 

Skänninge, som sedan en tid tillbaka fått bättre kommunikationsmöjligheter genom 

Östgötapendeln, och på så vis blivit mera attraktiv att bo och verka i. Detta hör ihop med de 

infrastrukturprojekt som man enligt Kavaratzis ska ta hänsyn till i utformningen av 

varumärket. En annan kommun som också agerar ur ett infrastrukturperspektiv, och 

kommunicerar det — är Alingsås(A). Kommunen har valt att inte etablera stora 

externhandelsområden utan fokuserat på att arbeta med att behålla en aktiv handel i centrala 

Alingsås(A). Hudiksvall(B) och Västervik(B) är de kommuner som i samband med 

infrastrukturen medger att de ligger besvärligt till och därmed har en nackdel på denna punkt. 

5.5.3 Organisations- och förvaltningsstrukturer 

Många av de undersökta kommunerna medger att de ingått i någon from av samarbete med 

aktörer som finns på orten men även i andra regioner. De kommuner som tar upp 

utbildningssamarbeten med andra institutioner i regionen är Värnamo(A), Karlshamn(A), och 

Söderhamn(B). Värnamo(A) kommun startar upp ett samarbete med Linnéuniversitetet och 

Högskolan i Jönköping. Karlshamns(A) kommun nämner att de också har ett samarbete med 

en högskola. Söderhamn(B) kommun berättar att man de senaste 10-15 åren har satsat på 

samarbeten med skolor, ända ner till grundskolenivå.  

!
Eslöv(A), Gislaved(B) och Alingsås(A) är de kommuner som nämner att de har pågående 

samarbeten med lokala sport- och musikföreningar. Eslöv(A) kommun har två föreningar i 

elitserien som de jobbar tätt ihop med, eftersom de: ”[...] sprider ju såklart Eslöv kommun 

som varumärke när de är ute och tävlar och spelar matcher och det visas i TV [...]”. 
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Slagverksorkestern spelar runt om i världen och har då med sig broschyrer om Gislaved(B). 

Alingsås(A) kommun är inne på samma spår och säger följande om samarbetet med de 

föreningar som finns i de flesta kommuner: ”Det är också någonting som man som kommun 

ska ta vara på ju, en samverkan med aktörer som faktiskt sprider kommunens namn på många 

olika ställen och på andra arenor än vad man själv gör.” 

!
Hudiksvall(B), Söderhamn(B), Mjölby(A), och Värnamo(A) tar även upp andra former av 

samarbeten. På grund av den lokala bristen på välutbildade personer i Hudiksvalls(B) 

kommun har de gått ihop med Sundsvallsregionen för att få välutbildad arbetskraft att flytta 

till Hudiksvall(B). Söderhamn(B) medger att de samarbetar och stöttar företag och 

nyföretagande i regionen. Mjölby(A) har tillsammans med Toyota Material Handling och 

Väderstadverken tagit fram en annonskampanj där kommunen i samarbete med företagen 

marknadsför platsen Mjölby(A) i bland annat Dagens Industri som är en näringslivstidning 

som bland annat vänder sig till ingenjörs- och ekonomstudenter. Värnamo(A) praktiserar 

liknande koncept, fast med andra företag. 

!
Kävlinge(A) beskriver arbetsprocessen med varumärket på följande sätt: ”[...] alla våra 

ledande politiker, företagare och föreningslivet involverande och även alla kommunens 

chefer. Vilket betyder att vi har haft möjligheten att gemensamt göra ett arbete, genomföra 

olika workshops och samtala kring kommunens framtid.”. Alingsås(A) kommun ger följande 

kommentar till hur de integrerar lokala aktörer i kommunikationsarbetet: ”[...] har vi haft 

samverkan till exempel med olika företagarföreningar och andra föreningar och liksom låtit 

dem vara med lite grand i varumärkesprocessen [...]”. 

!
Värnamo(A), Gislaved(B), Mjölby(A) och Alingsås(A) är de kommuner som även använder 

sig av sociala medier för att uppnå ett ökat samspel med medborgarna beträffande 

kommunikationsarbetet. Därmed vill man etablera en ny kanal för medborgarkommunikation. 

Ronneby(B) kommun nämner sitt samarbete, där syftet är att ge hela landsbygden en 

gemensam röst i kommunarbetet. Det vill säga man försöker skapa ett ökat deltagande och en 

gemensam samling kring landsbygden. I Västerviks(B) fall tar man upp ett exempel på en 

tidning som hade till syfte att informera om pågående projekt i kommunen och därmed 
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upprätthålla kommunikationen med medborgarna och andra. Kopplat till Kavaratzis ramverk 

för Place Branding medför denna inriktning av kommunikationsprocessen att invånarna 

känner sig mer delaktiga i de politiska beslut som tas i kommunen. Därmed stärks 

varumärket. Ett annat ståndpunkt som passar in på Kavaratzis och Hankinsons tankar kring 

Place Branding är det som Karlshamns(A) kommun tar upp i samband med den positiva 

befolkningsutvecklingen: “[...]tack vare, för att vi har en välfungerande organisation, det vill 

säga, ett samarbete med högskola, näringsliv och kommun.”. Med detta menar hon att känslan 

av gemensam delaktighet stärker samhörigheten och därmed varumärket Karlshamn(A). 

!
Alla dessa exempel på samarbeten som kommunerna lyfter fram under intervjuerna, 

överensstämmer med Hankinson och det ramverk han definierat för destination brands as 

relationships. Därmed ingår de i de aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i byggandet av ett 

platsvarumärke enligt Hankinson. Hans övertygelse är, att skapandet av relationer med aktörer 

utanför den kommunala verksamheten är av avgörande betydelse för att lyckas. Med 

samarbeten av den här typen stärker man bilden och varumärket av platsen eftersom både den 

privata- och den offentliga sektorn har samma mål. Båda strävar att nå ut till potentiella 

konsumenter, företag, turister och framtida invånare. Samtidigt ger samarbeten man skapat 

med andra aktörer enligt Hankinson även ekonomiska fördelar, eftersom man kombinerar 

resurser. 

!
Analysen av vårt resultat visar att Alingsås(A) och Mjölby(A) är de enda kommunerna som 

explicit pekar på den ekonomiska fördelen med samarbeten. I Mjölby(A) har olika företag 

som exempelvis banker, villaleverantörer och energiföretag gått ihop med kommunen för att 

marknadsföra villatomter, vilket ger synergi och bättre ekonomiska resurser för att nå ut med 

önskad information. I stort sett alla kommuner beskriver att de gärna skulle haft tillgång till 

mer resurser för marknadskommunikationen i kommunen. Många poängterar att kommunen 

är en politisk komplex sammanslutning, som drivs av skattemedel. I kommunarbetet finns det 

många olika viljor och viktiga intresseområden som det gäller att enas kring. 

5.5.4 Stadens beteende/agerande 

Värnamo(A), Karlshamn(A), Kävlinge(A), Alingsås(A), Mjölby(A), Söderhamn(B), 

Ronneby(B) och Västervik(B) är de kommuner som medger att det har inlett ett visionsarbete 
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för framtiden. Karlshamn kommun medger bland annat att det helt klart finns 

förbättringspotential i kommunikationen och att det pågår ett visionsarbete som har syftet att 

skapa ett medvetande bland näringslivsverkare, gymnasiestudenter, tjänstemän och politiker, 

med inriktning på vilka tillgångar som faktiskt är unika för Karlshamn(A) kommun. En 

kommun som inte har någon vision är Gislaved(B), men de medger följande under intervjun: 

“[...] jag skulle ju verkligen vilja göra en undersökning med både de som jobbar och de som 

bor i kommunen, föreningslivet, samhällsföreningar och så där, så att man kan hitta någon 

slags gemensam bild [...]”. Alingsås(A) och Ronneby(B) säger att man i visionsarbetet måste 

ta hänsyn till kommunen som arbetsgivare och dels till platsen i sig. Alingsås(A) säger bland 

annat: ”[...] hur man utvecklar staden, så utvecklar man varumärket.”. För att förbättra 

kvaliteten på tjänsterna tar Värnamo(A) och Eslöv(A) tagit upp ett framtida arbete med e-

tjänster som ska underlätta kommunikationen mellan kommunstyret och medborgarna. 

!
Alla exempel ovan kan man inordna under den fjärde och sista punkten i det ramverk som 

Kavaratzis nämner. De har alla med platsernas visioner att göra. Enligt Kavartzis är konsensus 

kring en gemensam vision en avgörande förutsättning för ett lyckat varumärkesbyggande, 

eftersom strävan blir mer målorienterad.  Detta innebär att alla medarbetare i organisationen 

mer eller mindre drar åt samma håll, vilket underlättar och påskyndar processen. I en sådan 

positiv atmosfär råder det enighet om vad varumärket skall stå för. Detta kan leda till positiva 

effekter. Bland annat kan det generera kommunambassadörer, som sprider de önskade 

budskapen om platsen/kommunen, dess infrastruktur, visioner och om invånarna.   

!
!
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6 Diskussion 
I detta diskussionskapitel presenteras kortfattat syftet, frågeställningar, den använda 

undersökningsmetoden samt resultatet av studien. Sedan kommer en diskussion kring 

undersökningens resultat att föras, och slutsatser att presenteras. Vidare tas aspekter kring 

begränsningar, kritik av studien samt tidigare- och framtida forskning upp.  

!
Syftet med denna undersökning var att få en ökad förståelse för hur svenska kommuner 

använder sig av extern kommunikation, samt att ta reda på om, och i så fall hur, de undersökta 

kommunerna skapar ett varumärke. Studiens frågeställningar var: (1) Hur gestaltar sig den 

externa kommunikationen i de utvalda kommunerna? (2) Försöker dessa kommuner att 

etablera ett eget varumärke? Samt (3) Hur bedrivs arbetet med att skapa varumärket? 

!
Studien har baserats på en kvalitativ undersökning som genomförts i form av elva 

samtalsintervjuer med personer som arbetar på svenska kommuner och har ansvar för den 

externa kommunikationen. De flesta intervjuerna genomfördes vid telefonsamtal, men 

intervjuer via Skype samt vid personliga möten förekom även det. De kommuner som deltog 

blev uppdelade i två grupper. I Grupp A finns de kommuner som haft en positiv ökning av 

invånarantalet och i Grupp B de som haft en negativ sådan. Grupp A: Alingsås, Mjölby, 

Värnamo, Karlshamn, Eslöv, Kävlinge och Grupp B: Gislaved, Västervik, Hudiksvall, 

Söderhamn och Ronneby.  

!
Hur gestaltar sig den externa kommunikationen i de utvalda kommunerna? 

Utvärderingen av insamlat material pekar på att i princip samtliga kontaktade kommuner 

tillämpar ett likartat arbetsmönster när det kommer till den externa kommunikationen. De 

kommunikationsverktyg som var mest förekommande var kommunernas webbplats, sociala 

medier, profilering på mässor, kommuntidningar samt lokala och nationella tidningsannonser. 

Mindre vanligt förekommande kommunikationskanaler var bland annat ljuslådor, 

storbildskärmar, radio- och TV-annonser. Alingsås(A) har vid flera tillfällen även använt sig 

av det de själva kallar “guerillamarknadsföring”.  

!
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Den kommunikation som bedrivs via kommunens webbplats, anses oftast av de intervjuade 

att vara riktad mer internt - internt i den bemärkelsen att den inte direkt riktar sig längre än 

inom kommunens gränser. Ronneby(B) och Alingsås(A) tar båda upp att kommunen kan ses 

på två olika sätt, dels som en organisation, men även som en plats. Kommunikationen på 

kommunernas webbplats blir således den typ av information som behandlar organisationen - 

och inte platsen.  

!
Försöker dessa kommuner att etablera ett eget varumärke? 

Vidare visar resultatet att alla undersökta kommuner har haft tankar kring begreppet 

varumärke. Det visar sig att det enbart är fyra kommuner, Värnamo(A), Karlshamn(A), 

Gislaved(B) och Hudiksvall(B), som under intervjutillfället inte aktivt arbetar med begreppet 

varumärke. Dock påpekade Karlshamn(A) att ett arbete kommer startas efter årskiftet. I 

Hudiksvall(B) bedrivs inget aktivt arbete med varumärket, då man anser att detta arbete 

“sköter sig självt” i och med Glada Hudik-teatern. Detta kan tolkas som att Hudiksvall(B) 

kanske är en av de kommuner som har det starkaste varumärket, och samtidigt arbetar minst 

aktivt med att upprätthålla, och bearbeta det. I de sju kommuner som uppger sig jobba med att 

bygga upp ett varumärke, ser processerna annorlunda ut beroende på vilken kommun man 

väljer att titta närmare på. Mjölby(A) nämner att de försöker skapa ett varumärke med hjälp 

av känslomässiga värden förknippade med kommunen. Söderhamn däremot har sedan 

årsskiftet 2013/14 lagt ut varumärkesarbetet till ett externt bolag. Eslöv(A) och Kävlinge(A) 

medger att varumärkesarbetet ska intensifieras i framtiden. Kävlinge(A), Ronneby(B) och 

Alingsås(A) är de kommuner som tar upp aspekten att det i kommuners fall handlar om att 

försöka skapa två varumärken — dels för den kommunala organisationen och dels för 

kommunen som geografisk plats. Sammanfattat kan konstateras att alla undersökta kommuner 

har tankar kring — men arbetar, i olika omfattning med varumärkesbildande. I en del av 

kommunerna överensstämmer arbetssättet i stort sätt med Aakers teorier om Brand Equity och 

de punkter som Kavaritzis och Hankinson tar upp. Den stora spridningen av hur kommuner 

tänker och agerar kring varumärkesbegreppet gör det svårt att särskilja några tendenser och 

samband avseende påverkan på invånartrender som skulle kunna förknippas med 

varumärkesarbetet. 

!
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Hur bedrivs arbetet med att skapa varumärket? 

Att nå ut med en bild av kommunen till turister är, i linje med det som tas upp i analysen, 

vanligt förekommande, oavsett befolkningstrend. Den kommun som sticker ut är Ronneby(B), 

där man menade att turisterna kan bli framtida invånare. Även i Västervik(B) fanns ett större 

tänk kring turism, här var det mer turistandet i sig som var det viktiga men tanken på att 

turister kunde komma att flytta till staden var även där inte var helt frånvarande. Detta 

menade vi var en (brand) awareness-strategi, med andra ord att varumärkesbyggandet bestod 

i att skapa en medvetenhet hos potentiella inflyttare. Detta till trots har såväl Ronneby(B) som 

Västervik(B) en negativ invånartrend. Att endast genom en awarenss-strategi kunna vända en 

i n v å n a r t r e n d ä r f ö r m o d l i g e n s v å r t . D e t ä r s a m v e r k a n g e n o m m å n g a 

kommunikationsstrategiska insatser samt samverkan med den privata sektorn som gör att en 

invånartrend kan påverkas. Resultatet tyder även på att de kommuner som har en positiv 

invånartrend ofta motiverar det med liknande faktorer så som en stark företagsstock, många 

föreningar, tillgång till universitet och även att personer väljer att flytta tillbaka till 

kommunen efter avslutade studier eller liknande. Västerviks(B) tidning Utkik var på så vis en 

bra fungerande awareness-strategi då den just skickades till personer som på något sätt hade 

anknytning till kommunen och det faktum att den innehåll information om lyckade företag 

och familjer på orten. Just innehållet i tidningen är mer av en perceived quality aspekt då 

innehållet talade för kvalitér och den fysiska tidningen som en påminnelse om ortens existens. 

!
Beträffande (Brand) Association-strategierna handlar det i många fall om hur naturen ser ut, 

att det finns en strävan efter att varumärket skall påminna om vilka miljöer som omger 

kommunen. Att framhäva naturen i sin kommun är ett relativt enkelt angreppssätt, då naturen 

är mer eller mindre konstant, visst kan den påverkas åt endera håll men kanske inte på ett lika 

snabbt och oförutsägbart sätt som konjunkturberoende variabler. Den kanske mest intressanta 

punkten i Association-strategin som kan liknas med kommunerna Ronneby(B), Söderhamn(B) 

och Gislaved(B) är ambassadörsskap. Just ambassadörsskapet ser vi som intressant då det i 

stor grad går hand i hand med produktrelaterade varumärken och att det tas upp i Aakers 

teorier. Samtliga av de tre kommuner som nämner just ambassadörsskap, har negativ 

invånartrend, vilket kan vara ett tecken på att dessa har tvingats göra en större insats och 

använda ett bredare tankesätt för att angripa den problematiska situationen. En av de 
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kommuner som har en positiv invånartrend, Mjölby(A), rider istället på en våg av positivitet, 

där det faktum att det går bra för kommunen blir det starkaste argumentet i kommunikationen 

för att driva denna utveckling ytterligare framåt.  

!
Sett ur ett Place Branding perspektiv kan man konstatera att varumärkesarbetet i de 

undersökta kommunerna varierar. I skapandet av ett platsvarumärken är det enligt Hankinson 

viktigt att ingå i samarbeten med lokala aktörer (destination brands as relationships). Något 

som även Kavaritzis nämner under punkten organisations- och förvaltningsstrukturer. Med 

dessa teorier som utgångspunkt kan vi konstatera att alla sex kommuner som har haft en 

ökande befolkningsutveckling (Grupp A), tar upp någon form av koalition med lokalt 

förankrade parter.  Trots att Söderhamn(B), Gislaved(B) och Hudiksvall(B) har uppger att de 

ingår i lokala samarbeten, är de bland de fem kommuner som har minskat i invånarantal. 

Detta kan tyda på att Hankinsons teori kring samarbeten som den enskilt viktigaste faktorn i 

ett varumärkesskapande inte i sig självt är progressivt nog. I och med att även kommuner med 

negativ invånartrend använder sig av dessa samarbeten kan man inte säga något om dess 

inverkan på befolkningstrenden, utan snarare dra slutsatsen att samarbetstypen är vanligt 

förekommande bland många svenska kommuner, även kommuner utanför undersökningens 

ramar. Något som dock sticker ut är de utbildningssamarbeten med universitet och högskolor 

som Värnamo(A) och Karlshamn(A) etablerat i och med bildandet av campus. Dessa 

samarbeten tror vi har stärkt varumärkena och den externa kommunikationen i kommunerna 

och har därmed lett till ett ökat invånarantal. Utbildningsplatser lockar till sig studenter av 

naturliga skäl, vilket sedan resulterar i arbetstillfällen. Vi vågar även påstå, att en del studenter 

väljer att stanna kvar på orten efter avlagd examen. Ytterligare en aspekt i 

varumärkesbyggandet som verkar positivt, är när kommuner tillsammans med lokala företag 

tar fram en annonskampanj och därmed marknadsför platsen i nationella medier. Exempel på 

detta är Mjölby(A), Alingsås(A) och Värnamo(A). Fördelen med ett sådant tillvägagångssätt 

är möjligheten att nå ut med ett gemensamt budskap som representerar hela regionen och 

därmed även rikta informationen till önskad publik. Marknadsföring i nationella medier är 

kostsamt och det är ofta tack vare samarbeten med näringslivet som sådana kampanjer kan 

tilldelas en plats i kommunbudgeten. Nackdelen med ett sådant samarbete skulle kunna vara 
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att en kommun förknippas så pass starkt med företaget ifråga, att andra kvaliteter, attraktioner 

och egenskaper av kommunen försummas. 

!
Ur Kavaritzis perspektiv kan vi konstatera att det är kommuner med ökande invånarantal 

(Grupp A) som tar upp aspekter som kan kopplas till hans två punkter landskapsstrategier och 

infrastrukturprojekt. Utöver alla de kommuner som har haft en minskning av invånarantalet 

(Grupp B), är det Karlshamn(A) som inte tar upp några pågående projekt om utveckling av 

stadsplaneringen, arkitektur eller andra offentliga områden i kommunen. Sett ur detta 

perspektiv, kan det tyda på - att faktorer som eftersträvar att skapa en attraktiv miljö för 

invånare, näringslivsverkare och besökare har en positiv påverkan på invånarantalet. Vidare 

tycks det tyda på att kommuner som jobbar fokuserat med att förbättra infrastrukturen har en 

större möjlighet att locka till sig nya invånare. 

!
Sista punkten som Kavaritzis tar upp, beträffar stadens beteende/agerande. Resultatet tolkat 

ur detta perspektiv visar att fem av de sex kommuner som ökat (Grupp A) arbetar med 

visioner för kommunens framtida utveckling. Däremot är det enbart tre av de fem kommuner 

som minskat i invånarantal (Grupp B) som tar upp någon form av visionsarbete. Totalt är det  

således åtta av elva kommuner som har uppfattningen att tydliga målsättningar är viktiga för 

uppnå sina mål. Dock behöver detta innebära att det finns något sammaband dem två emellan. 

!
Oavsett vilka angreppssätt som kommunerna använder sig av så tycks det vara tydligt att 

invånartrenden är det som påverkar hur den externa kommunikationen ser ut - och inte det 

motsatta. Kommunerna med en positiv invånartrend använder sig av strategier kopplade till 

de faktorer som driver trenden i rätt riktning. I kommuner med negativ invånartrend blir 

istället detta faktum en motivation till att skärpa den externa kommunikationen för att vända 

utvecklingen.  

!
Varför arbetet med den externa kommunikationen och varumärket ibland blir lidande eller 

bortprioriteras, tror vi främst kan ha att göra med att kommuner är politiskt styrda 

organisationer. I och med att kommunala verksamheter är beroende av skatteintäkter, så kan 

de ekonomiska resurserna bli begränsade. Detta är något som även Hankinson tar upp sin 
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studie över engelska städer. Genomgående för alla kommuner så finns det önskemål om mer 

ekonomiska resurser med undantaget för Söderhamn(B) där det istället är de personella 

resurserna som anses vara ett problem, dock kan ju personella resurser vara en fråga om 

ekonomi då personal är kostsamt även det. Endast två kommuner har explicit uttryckt att de 

har god ekonomi beträffande varumärkesarbetet och extern kommunikationen. Dessa två är 

Kävlinge(A) och Värnamo(A). Bland övriga råder uppfattningen att mer resurser är att önska, 

men samtidigt en förståelse för att annat måste prioriteras i kommunens arbete. Detta kan 

uppfattas som ett hinder. Just de åtgärder som efterfrågas av politiker i exempelvis Ronneby, 

påpekas vara väldigt kostsamma, vilket resulterar i att åtgärderna inte kan genomföras på den 

skala som politikerna själva efterfrågar. En slutsats man kan dra i det här fallet är att 

kommunpolitiker, speciellt i Ronneby, har insett vikten av den externa kommunikationen men 

samtidigt inte är fullt införstådda med prisbilden. 

6.1 Koppling till tidigare forskning 

I förhållande till den studie som genomfördes i England så finns det likheter i ett par av de 

slutsatser som Hankinson presenterade. För det första tycks det finnas en likhet i det att 

många av intervjupersonerna tillkännagav att diskussioner kring varumärke förekom och att 

det i kommunerna fanns ett sådant tänk, och till viss del arbetsätt. För det andra visade det sig 

att det i många fall även råder en splittrad bild i kommunen av vad det faktiska varumärket är 

för någonting, och vad det skall stå för. För det tredje visade flera av intervjupersonerna upp 

en hoppfullhet inför framtiden och det framtida arbetet med varumärket. Samtliga lyfte fram 

vikten av att föra fram budskapet och att arbeta utefter en gemensam bild. I den engelska 

studiens resultat ansågs varumärkesarbetet främst handla om skapandet av slogans och 

logotyper. Vårt resultat istället pekar på är att att samarbeten med företag, TV-kampanjer, 

annonser och liknande är mer vanligt förekommande. I studien med de engelska städerna 

visade sig bristande engagemang och knappa ekonomiska resurser från politikerna vara en 

orsak till det begränsade arbetet. Bland de svenska kommunerna i denna undersökning 

påvisades istället ett relativt stort engagemang från politikerna som hade en optimistisk 

inställning till kommunikatörernas arbete. Likheten slår dock tillbaka på att de ekonomiska 

resurserna även i Sverige är begränsade. En orsak till att optimismen är större kan ha att göra 

med att kommunikation idag är mer utbrett, till följd av digitaliseringen som kanske inte var 

fullt så omfattande under 2001 när studien i England genomfördes. Detta kan tyda på en större 
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och mer omfattande attitydförändring kring kommunikation som verktyg i såväl Sverige som i 

resten av världen. 

6.2 Begränsningar 

Denna studie omfattar endast 11 av landets 290 kommuner. Med detta i åtanke så blir det svårt 

att dra några generella slutsatser för landets alla kommuner. Då denna studie endast bygger på 

producenternas tankar och idéer med andra ord personerna som ligger bakom strategierna för 

den externa kommunikationen och skapandet av varumärket, kan egentligen inget sägas om 

den externa kommunikationens effektivitet i kommunerna. Det är heller inte är studiens 

avsikt. För att få ett konkret svar på hur en kommuns varumärke ser ut, är ett omvänt 

angreppssätt förmodligen mer lämpligt — vilket behandlas ytterligare i kapitel 6.4 Framtida 

forskning. 

!
Återkommande i det teoretiska ramverket, samt i vårt eget resultat, är det faktum att 

kommuner naturligtvis skiljer sig åt vad gäller geografiskt läge — vilket kan vara av 

avgörande betydelse för varumärket och den kommunala identiteten. I det hänseendet 

försvåras en analys av kommuner då konkurrenskraft ofta ligger i miljön och regionen kring 

kommunen, det vill säga att den externa kommunikationen som vi tittat på endast är en del i 

sammanhanget. 

6.3 Kritik av studien 

Denna studies resultat och analys kan innehålla brister. Detta kan bero på hur urvalet av 

kommuner genomfördes. På grund av att kommunerna inte valdes ut slumpmässigt kan 

studien inte ses som representativ för alla kommuner i Sverige. Urvalet tycker vi dock är stort 

nog för att kunna se likheter och skillnader mellan de utvalda kommunerna samt kunna göra 

vissa generaliseringar för kommuner i allmänhet, som i sin tur kan ligga till grund för vidare 

forskning. 11 av 59 kommuner med en befolkning mellan 20 000 och 40 000 motsvarar drygt 

18 procent. Om man räknar bort de kommuner som ligger nära Sveriges största städer blir 

andelen ännu större. För att fastslå direkta slutsatser för alla kommuner i landet måste dock ett 

större urval göras, samt ett mer djupgående material att insamlas. 

!
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Indelningen av kommunerna i Grupp A respektive Grupp B motiveras initialt av att det fanns 

en hypotes om att dessa två grupper skulle skilja sig åt. Det som resultatet dock har visat är att 

arbetet med den externa kommunikationen och varumärket inte skiljer sig nämnvärt åt mellan 

grupperna,  utan mer oregelbundet mellan kommunerna, oberoende av grupptillhörighet. 

Skillnaderna mellan Grupp A och B visade sig snarare bero på sociala, geografiska och 

ekonomiska aspekter, så som tillgång till arbetstillfällen, nedläggningar, kommunens läge 

samt attraktivitet bland turister och liknande. 

!
Innan studien genomfördes gjordes inte någon förstudie. Detta medför bland annat att 

frågorna som ställdes vid intervjutillfällena inte hade testats eller fått någon chans att 

omformuleras. Istället förändrades frågorna något från intervju till intervju, då vissa 

formuleringar visade sig generera mer utförliga svar eller vara lättare för intervjupersonen att 

tolka. Detta är något som är problematiskt, och är ett återkommande problem vid just 

intervjuundersökningar, då ett samtal mellan två individer aldrig kan följa exakt samma 

struktur om en av personerna byts ut. 

!
Det som fungerat bra i vår metod var framförallt telefonintervjuerna, detta då telefon inte 

kräver någon avancerad utrustning utan kan genomföras nästan var som helst. Just 

telefonintervjuer fungerar bra i denna typ av studie då det inte handlar om att tolka personen i 

fråga, utan endast om att få svar på funderingar i ett ämne. Det som inledningsvis fungerade 

mindre bra var att just få kontakt med intervjupersonerna men detta berodde huvudsakligen på 

oss författare som enbart använde oss av mejl som kontaktmetod. När vi istället började ringa 

upp de tilltänkta intervjupersonerna visade det sig snabbt ge resultat. Detta är något som vi 

lärt oss och kommer att ta med oss inför kommande studier. 

!
Ett problem under skrivprocessen visade sig vara resultatdelen. Då det insamlade materialet 

var stort, krävdes ett omfattande arbete för att korta ner det. Trots detta är resultatkapitlet 

kanske i det längsta laget, det har dock kortats ner avsevärt under arbetets gång. Längden på 

resultatkapitlet beror till största del på att vi ville ge intervjupersonernas åsikter och tankar 

samma utrymme och således minimera risken att någon kommuns tankar tog över. För att i 
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framtida arbeten undvika ett långt resultatkapitel kan detta skrivas samman med analysen, 

vilket också skulle kunna minska risken för ett allt för deskriptivt resultatkapitel.  

6.4 Framtida forskning 

Att genom en studie av denna kaliber se direkta samband mellan kommunikationen och dess 

effekter har visat sig svårt - trots det närmast tvärvetenskapliga angreppssätt som tillämpats. 

Att ytterligare applicera teorier kring flyttningsmönster, ekonomiska och sociala aspekter 

skulle kanske kunna ge en bättre fingervisning hur man bäst kan påverka en invånartrend i rätt 

riktning genom kommunikation. 

!
För att i framtiden kunna skapa en mer nyanserad bild och jämförelse mellan kommuner av 

den storlek som denna undersökning behandlat, kan eventuellt ett kvantitiativt angreppssätt 

vara lämpligt. Då teorierna kring Place Branding lyser med sin frånvaro och traditionella 

marknadsföringsstrategier är det som oftast tillämpas vid studier av denna typ, så vore en 

studie som syftar till att kartlägga hur frekventa och vilken räckvidd kommunerna har med 

sina kampanjer eventuellt säga mer om hur kommunikationen ser ut. Alternativt kan ett 

kvalitativt angreppssätt, likt detta, vara att föredra om en framtida studie syftar till att öka en 

förståelse för hur personerna som arbetar på kommuner ser på den externa kommunikationen. 

I en sådan framtida variant skulle förslagsvis ett större urval göra studien mer omfattande.  

!
För att mäta kommunernas effektivitet i den externa kommunikationen och varumärket skulle 

en enkätbaserad undersökning kunna genomföras. I en sådan framtida undersökning skulle 

kommunens invånare tillfrågas hur de uppfattar dessa aspekter. Ett annat sätt att mäta 

kommunikationens effektivitet vore att jämföra kommunernas kommunikationsbudgetar i 

förhållande till inflyttningsnetto, vilket skulle ge en fingervisning om hur många nya 

medborgare som genereras per investerad krona. 

6.5 Slutsatser 

Avslutningsvis kan vi konstatera att en invånartrend inte kan påverkas endast med hjälp av 

extern kommunikation och skapandet av ett varumärke. De strategier som används hos 

kommunerna går mer eller mindre att likna vid de teoretiska angreppssätt som tillämpats inom 

den klassiska produkt- och marknadsföringsstrategin. Även om dessa termer inte används 
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explicit kan man se att flertalet kommuner använder sig av strategier där man ser på 

kommunen såsom produkt.  

!
Med slutsatsen som utgångspunkt måste det finnas andra faktorer som påverkar 

invånarutvecklingen i kommuner. Här tror vi att det geografiska läget är av stor vikt. 

Beroende på vart i Sverige kommunen är belägen någonstans kan det ha olika inverkan på in- 

respektive utflyttning. Det geografiska läget tror vi utgör en betydande faktor i detta 

sammanhang, eftersom denna aspekt av naturliga skäll är sammanlänkad med andra viktiga 

faktorer i frågan — som t.ex. infrastruktur, arbetstillfällen och kommunikationer till andra 

orter/städer. 

!
Studien har visat att det idag finns en positiv inställning till kommunikation som verktyg. 

Trots detta lämnar de ekonomiska resurserna mycket att önska, vilket gör att arbetet med den 

externa kommunikationen begränsas. För att kringgå de ekonomiska hindren har flera av de 

undersökta kommunerna inlett samarbeten med lokala aktörer för att tillsammans 

marknadsföra både regionen och företagen. Den utveckling som man kan följa och som 

uppvisar paralleller mellan den tolv år gamla engelska studien och denna, är just 

uppfattningen att kommunikation är någonting viktigt - även för kommuner. Denna 

attitydförändring ligger eventuellt i kölvattnet av att kommunikation blir ett allt mer 

accepterat ämne inom högskola och universitet där det fortfarande anses vara ett ungt ämne i 

förhållande till de mer klassiska så som ekonomi, medicin eller fysik. Denna studies existens 

utgör i sig själv en del i utvecklingen av det kommunikativa samhället och ger ett litet bidrag 

till den mycket begränsade forskning som hittills finns att tillgå. Vår förhoppning är att 

personerna som bidragit kan dra nytta av denna studie då de får en objektiv bild av hur deras 

arbete ser ut, samtidigt som de kan ta del av hur andra kommuner hanterar arbetet kring 

kommunala varumärken. 

!
Att landsbygden avfolkas i takt med att storstäderna växer är något som klargjordes i 

inledningen. I Det är i de större städerna som jobben går att hitta och att utbudet när det gäller 

det mesta är större. New Yorks kampanj “I ❤ NY” blev den mest kända Place Branding-

strategi som man idag känner till, men hur påverkar den egentligen stadens invånartrend? 
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Man kan säga att det är oerhört svårt att endast genom ett starkt varumärke eller en extensiv 

extern kommunikation skapa en massinflyttning till en stad eller kommun. Men erbjuder 

staden rätt faciliteter, nöjen och arbetstillfällen blir saken en annan. Låt säga att alla t-shirts i 

världen helt plötsligt skulle prydas av texten “I ❤ Eslöv”. Nog skulle det få effekter på Eslövs 

kommun, i synnerhet på turismen. I ett sådant, rent hypotetiskt, skede blir istället vad Eslöv 

har det viktiga vad Eslöv har för att tillgodose besökarnas behov och önskemål. Detta 

återknyter och associerar till den kanske mest återkommande och viktiga aspekten i denna 

studie nämligen betydelsen av ett gott samarbete med andra lokala intressenter som resulterar 

i såväl jobb, en mer välmående ekonomi som ett ökat invånarantal.   

!
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8 Bilagor  
Bilaga 1 

!
Uppvärmingsfrågor 

- Berätta kort vem du är och din bakgrund.       

!
Tema 1: Upplevelse av kommunen.   

- Hur skulle du beskriva hur det är att bo i xxx-kommun? 

- Vad särskiljer er kommun från närliggande kommuner?  

Er kommun har de senaste 5 åren haft relativt negativ/positiv utveckling vad gäller 

invånarantal.    

 Vilka orsaker tror du kan ligga bakom denna utveckling? 

- Vilka åtgärder från er sida kan påverka denna utveckling? 

       

Tema 2: Personens roll i kommunen. 

- Beskriv din roll inom kommunens arbete. 

- Hur tror du att ert arbete påverkar den externa bilden av er kommun?  

- Vad är det viktigaste att försöka förmedla i ditt arbete med den externa kommunikationen? 

!
Tema 3: Den externa kommunikationen och varumärke. 

- Berätta om er externa kommunikation. 

- Berätta om något projekt som ni arbetar med för tillfället.  

- Vilka plattformar använder ni er utav i er externa kommunikation? 

- Hur skulle du beskriva den målgrupp er kommunikation riktar sig till? 

- Finns det en tydlig bild av er kommun som ni strävar efter att förmedla? 

- Hur skulle du beskriva den bilden? 

- Hur ser ni på begreppet varumärke i förhållande till er kommun? 

- Hur gör ni för att skapa ett varumärke kring er kommun? 

- Tyder er kommunikation på att vara effektiv? 

- Finns det en kommunslogan som ni använder er av? Om ja, vad har ni för avsikt med den? 

!



Tema 4: Resurser. 

- Hur tycker du att den externa kommunikationen prioriteras i er kommun?  

- Anses den vara viktig?  

- Hur ser du på de resurser som ni har att tillgå? 

- Är de tillräckliga? (Varför inte?) 

- Har det under de senaste 5 åren skett en förändring i prioriteringen? 

!
Tema 5: Kommande projekt. 

- Hur ser framtiden ut? (Finns det några framtida projekt?) 

- Vad tror du är viktigt att ta fasta på för framtida projekt? 

!
Tema 6: 

- Finns det någonting du vill tillägga? 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Bilaga 2 

Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen presenteras nedan när det kommer till det skrivande arbetet. När det 
kommer till intervjuerna har Hagne intervjuat, transkriberat och processat alla kommuner med 
positiv invånarutveckling, samma förfarande gäller för Svensson och de övriga kommunerna. !!
1 Inledning 
1.1 Introduktion  Hagne  
1.2 Problemformulering  Hagne & Svensson 
1.3 Syfte & Frågeställningar Hagne & Svensson 
1.4 Avgränsningar  Hagne & Svensson 
1.5 Disposition  Svensson 
1.6 Bakgrund   Hagne  
1.7 Tidigare forskning  Svensson !
2 Teoretiskt ramverk 
2.1 Varumärke       Hagne & Svensson 
2.2 Brand Equity     Svensson 
2.3 Place Branding     Hagne 
3 Metod och material     Hagne & Svensson 
3.1 Urval      Hagne & Svensson 
3.2 Deltagare      Svensson 
3.3 Genomförande     Hagne & Svensson 
3.4 Forskningsmetod     Hagne 
3.5 Intervjuguide, tillämpning och transkribering Svensson 
3.5.1 Transkribering och val av citat   Svensson 
3.6 Analysmodell     Hagne & Svensson 
3.7 Metoddiskussion     Hagne & Svensson !
4 Resultat 
4.1 Kommunerna 
4.1.1 Grupp A  Hagne 
4.1.2 Grupp B  Svensson 
4.2 Invånartrend, åtgärder och effekter 
4.2.1 Grupp A  Hagne 
4.2.2 Grupp B  Svensson 
4.3 Varumärket och kommunen 
4.3.1 Grupp A  Hagne 
4.3.2 Grupp B  Svensson 
4.5 Resurser 
4.5.1 Grupp A  Hagne 
4.5.2 Grupp B  Svensson 
4.6 Framtiden och kommande projekt 
4.6.1 Grupp A  Hagne 



4.6.2 Grupp B  Svensson !
5 Analys 
5.1 Brand Awareness  Svensson 
5.2 Brand Loyalty  Svensson 
5.3 Perceived Quality  Svensson 
5.4 Brand Association  Svensson 
5.5 Kommunerna och Place Branding Hagne 
5.5.1 Landskapsstrategier   Hagne  
5.5.2 Infrastrukturprojekt    Hagne 
5.5.3 Organisations- och förvaltningsstrukturer Hagne 
5.5.4 Stadens beteende/agerande   Hagne !
6 Diskussion    Hagne & Svensson 
6.1 Koppling till tidigare forskning Hagne & Svensson 
6.2 Begränsningar   Hagne & Svensson 
6.3 Kritik av studien   Hagne & Svensson 
6.4 Framtida forskning  Hagne & Svensson 
6.5 Slutsatser    Hagne & Svensson !!!



Pressrelease 

Extern kommunikation allt viktigare bland svenska landsbygdskommuner. 

Vilken svensk kommun tänker du på när du hör orden ”skärgård”, ”närhet”, 
”framtidstro” eller varför inte ”glad”? Hur skulle du beskriva din hemort med ett ord? 
I samband med att landsbygdskommuner avfolkas har dessa börjat lägga mer krut på 
att profilera sig genom extern kommunikation och att bygga upp ett varumärke. 

Genom intervjuer med personer som arbetar med just kommunikation på svenska 
landsbygdskommuner har två studenter vid Uppsala universitet kommit fram till att den 
externa kommunikationen bland dessa blir en allt högre prioriterad fråga. Beträffande 
varumärke är detta något som normalt kännetecknas bland produkter som jeans, 
hemelektronik eller läsk. Studien visar även att kommunikationsansvariga på kommuner 
tänker i liknande banor som traditionella företag gör kring sina varor. 

Undersökningen visar att samtliga undersökta kommuner använder sig av till största del 
liknande externa kommunikationsverktyg när det kommer till att behålla och locka till sig nya 
invånare. Vidare kommer studien fram till att nästan alla undersökta kommuner på ett eller 
annat sätt arbetar med att skapa ett varumärke. Dock finns det skillnader i arbetssätt beroende 
på vilken kommun man tittade närmare på. Det som talar emot att kunna påverka en negativ 
trend i befolkningsutvecklingen med hjälp av extern kommunikation och ett starkt varumärke 
är inte helt otippat det geografiska läget och tillgången till jobb. !
Framförallt visar studien att det är knappa resurser som hindrar ett omfattande arbete och   
inte en kombination av bristande politisk engagemang - vilket strider mot tidigare forskning. 
Trots optimism från kommunpolitiker kvarstår ändå de ekonomiska problemen vilket flera av 
de undersökta kommunerna löst genom att ingå i samarbeten med den offentliga sektorn på 
orten. !
För vidare information kontakta Einar Svensson på 076-7653070, karleinar@me.com, eller  
Philip Hagne på 076-0901709, philip.hagne@gmail.com 
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