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Förord 
Vi vill passa på att tacka Fredrik Dahl och Sofie Kerstell på Marknads- och 
Utvecklingsenheten samt Eva Johansson, Kommunalråd på Svenljunga Kommun för att ni tog 
er tid och ställde upp på våra intervjuer och därmed gjorde vårt uppsatsarbete möjligt. 
 
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Vigo Peterzon för vägledning och stöd under 
hela uppsatsprocessen. 
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The communications theory is build on a sender, message, receiver, feedback and noise. It’s 
the sender that wants to communicate with the receiver in form of a message and there is 
different kind of noises that wants to disturb the message. An example of noise is if there are 
other competitors at the same markets and some kind of incidents that may disturb the 
message to the receiver. 
 
Daily the human is being exposed to a lot of information but at the same time he/she doesn’t 
pay attention to that information. Within the marketing it is therefore more and more 
important to create a unique and odd message that can noise and reach the customers. 
 
Svenljunga County is located in south Västra Götaland and its total population number is 
about 10 500 whom are allocated at a number of smaller places. The county has an area of 
900 km² and have a lot of nature with several lakes near by. The commercial and industrial 
life is mixed with small to middle-sized companies where Elmo Leather AB is the biggest 
employer. The county can also be considered as a commute-county while there are more 
people who work outside the county boarder than inside. 
 
The purpose with the study is to help Svenljunga County with its marketing by review, 
describe and analyze to be able to increase in-migration and business enterprise. We used a 
hermeneutic as our way of interpretation. The study has a qualitative character where we have 
been in use of a strategic selection. We used an inductive reasoning in our review as we work 
on the reality and later on are able to create a general model and in that way design a theory of 
that we observed. Both primary and secondary data has been used.  
 
Our theoretical frame of reference that we worked with is Lena Mossberg and Erik Nissen 
Johansens “Storytelling som marknadsföring”, “Schramms modell” to the communicate 
process by Brassington et al. We have also used two models from strategic marketing where 
Kotler et al raise “service quality” and Aakers “differentiation strategies”. In the end we have 
used a reworked model of “marketing communication” by Kotler et al and ”kundnärhetens 
nycklar” by Blomqvist et al. 
 
The empirics we used were gathered from interviews by persons who worked in Svenljunga 
County. We have chosen Fredrik Dahl and Sofie Kerstell who work at the recently started 
market- and development unit. We also interviewed Eva Johansson who is local government 
commissioner in Svenljunga County.   
 
The conclusions that we came up to after we analyzed the theory and the empirics is that 
Svenljunga County have a good start with the market- and development unit but there is still 



much left to do. That we mainly consider to be exist is a beneficent living, in both economic 
and environment way. An increased attractiveness in trading is an important part for the 
companies in the county to survive and the best support for the local companies, as we see it, 
would be starting of “outlet stores”. 
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Kommunikationsteorin bygger på att det finns en sändare, budskap, mottagare och brus. Det 
är sändaren som vill förmedla ett budskap åt mottagaren och bruset är de olika störningar som 
finns runt omkring. Exempel på brus som kan störa budskapet är andra konkurrenter på 
marknaden eller händelser som sker runt omkring som gör att mottagaren inte reflekterar över 
budskapet. 
 
Människor utsätt dagligen för mycket information men tar samtidigt inte till sig och 
uppmärksammar all den informationen. Därför blir det allt viktigare inom marknadsföringen 
att skapa ett unikt och särpräglat budskap som kan ta sig förbi bruset och nå kunderna. 
 
Svenljunga kommun är belägen i södra Västra Götaland och har ett invånarantal på ca 10 500 
personer vilka är fördelat på ett flertal mindre orter. I kommunen som har en yta på 900 km² 
finns det mycket natur samt flera sjöar att tillgå. Näringslivet i kommunen består av en 
blandning av små till medelstora företag där Elmo Leather AB tillhör den största 
arbetsgivaren. Kommun kan även räknas som en pendlingskommun då det är fler som pendlar 
ut än in. 
 
Syftet med studien är att hjälpa Svenljunga Kommun med deras marknadsföring genom att 
undersöka, beskriva och analysera för att kunna öka nyinflyttning och nyföretagandet i 
kommunen. Vi har använt oss utav ett hermeneutiskt synsätt som vår vetenskapliga 
huvudinriktning. Studien är av kvalitativ karaktär där vi har använt oss av ett strategiskt urval. 
I undersökningen använde vi oss av induktiv ansats då vi utgick ifrån verkligheten för att 
sedan kunna skapa ett generellt mönster och på detta sätt kan vi utforma en teori om det vi 
observerade. Vi har använt oss av både primär –och sekundärdata. 
 
Vår teoretiska referensram som vi har utgått ifrån är Lena Mossbergs och Erik Nissen 
Johansens ”storytelling som marknadsföring”, ”Schramms modell” för 
kommunikationsprocessen av Brassington et al. Även har vi använt två modeller i strategisk 
marknadsföring där Kotler et al tar upp ”tjänstekvalitet” och Aaker 
”differentieringsstrategier”. Vi kommer att avsluta med en omarbetad modell av 
”marknadskommunikation” av Kotler et al samt ”kundnärhetens nycklar” av Blomqvist et al. 
 
Empirin som vi har samlat in består av intervjuer från personer vars arbete är på Svenljunga 
kommun. Vi har valt att intervjua Fredrik Dahl och Sofie Kerstell vilka arbetar på den 
nystartade marknads- och utvecklingsenheten samt Eva Johansson som är kommunalråd i 
Svenljunga kommun.  
 



De slutsatser som vi har kommit fram till efter att en analys av teori och empiri har skett är att 
Svenljunga kommun har kommit en bit på vägen genom att ha startat upp den nya marknads- 
och utvecklingsenheten, men att det fortfarande finns mycket att jobba med. Det som vi 
främst anser måste finnas är ett föredelaktigt boende både vad det gäller ekonomiskt och 
miljömässigt. Även en ökning av dragningskraften vad det gäller handeln är en viktig del för 
att kommunens företag ska överleva, här anser vi främst att öppnandet av en ”outletbutik” 
skulle gynna de lokala företagen.  
 
Nyckelord: Kommunikation, budskap, storytelling 
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1. Inledning 
I kapitlet kommer vi att behandla problembakgrund och problemdiskussion för att därefter få 
fram en problemformulering vilken kan delas upp i huvudproblem samt delproblem. Vi 
kommer även att beskriva problemavgränsning, syfte, nyckelbegrepp samt en 
kapitelbeskrivning. 

1.1 Problembakgrund 
Den stora ökningen av möjligheter att få ut sitt budskap till potentiella personer har förändrats 
avsevärt de senaste åren. En bieffekt blir att vi människor inte blir lika uppmärksamma mot 
budskapen som förr eftersom konkurrensen om de tilltänkta människorna i målgruppen även 
blir svårare att nå ut till. Även om möjligheterna till kommunikation har ökat och att nå ut till 
sitt kundsegment ställs också större krav på kommunikationen och budskapet, det vill säga att 
”bruset” som finns runt omkring budskapet kommer att påverka hur väl företaget lyckas med 
kommunikationen till mottagaren. Till vem budskapet skall sändas för att det ska bli 
uppmärksammat av den tilltänka målgruppen är en mycket viktig fråga att beakta, dels för att 
ju fler ur målgruppen ska ta del av budskapet men också för att undvika onödigt brus från 
konkurrenter. Samtidigt som antalet varumärken har fördubblats de senaste tio åren har även 
kostnaden för att få genomslag med sitt budskap ökat 15 ggr. För att få människorna 
uppmärksamma på ens budskap måste företaget använda sig av målinriktad marknadsföring 
för att bli uppmärksammad. (Jedbratt & Lindgren 2000, s.46) 
 
Enligt de senaste siffrorna som IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) publicerar 
visar att svenska företag investerar 60 000 miljoner kronor på marknadskommunikation där 
hälften av investeringarna sker i mediekategorin vilken bland annat innefattas av radio, tv och 
diverse olika tidningar. (IRM –media 2007) 
 
Idag blir det allt svårare för kommunerna att få nya företag att etablera sig på grund av den 
konkurrens som finns på marknaden. Ett tecken på en lyckad etablering av företagandet i sin 
kommun är det årliga resultat som Svenskt Näringsliv varje år publicerar. Resultatet bygger 
på enkätundersökningar från kommunens företagare samt statistisk data och visar vilken plats 
i Sverige som varje enskild kommuns placering ligger på. (Svenskt Näringsliv 2007) 
 
Antal företag och arbetsställen i Sverige har de senaste tio åren nästan fördubblats. Det finns 
idag 953 558 företag och 1 029 000 arbetsställen registrerade i företagsregistret. Ett stort 
hinder som finns i Svenljunga Kommun idag är att endast 1,05 % av de totala arbetsställena i 
hela Västra Götaland finns här. Resultatet medför att kommunen även ligger på den nedre 
halvan rent placeringsmässigt. (SCB – media 2008) 
 
”Marknadskommunikation är således utan tvekan den främsta resurs marknadsförare har i 
kampen om kunderna.” För att framgångsrikt lyckas med sin marknadskommunikation finns 
det speciellt tre beståndsdelar som organisationen måste fokusera på, målgrupp, budskap och 
kanal.  
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1.2 Problemdiskussion 
Kommunikationsteorin bygger på att det finns en sändare, budskap, mottagare och brus. Det 
är sändaren som vill förmedla ett budskap åt mottagaren och bruset är de olika störningar som 
finns runt omkring. Exempel på brus som kan störa budskapet är andra konkurrenter på 
marknaden eller händelser som sker runt omkring som gör att mottagaren inte reflekterar över 
budskapet. Då det alltid kommer att finnas brus runt omkring budskapet anser 
marknadskommunikatören att det är viktigare att fokusera på budskapet istället för att 
eliminera själva oljudet som stör budskapet. (Dahlén & Lange 2003, s.61, 62) 
 
För att nå kunderna gäller det inte enbart att skapa ett unikt budskap utan också att välja rätt 
kanal, alltså välja rätt media för att få största möjliga genomslag. (Dahlén & Lange 2003, 
s.409) Ska reklamen placeras i TV, kvällspressen eller radio? Det som är viktigt att tänka är, 
var den målgruppen som organisationen vill att budskapet ska utsättas för, kan tänkas använda 
sig av för media. Även om utformningen av budskapet är väl genomtänkt gäller det att 
möjligheten för den aktuella kundgruppen använder sig av det media där väljer att exponeras 
budskapet. 
 
Vid val av kanal väljer du samtidigt ett geografiskt område för din annons. Reklamen kan 
visas i Kanal 5, och blir därmed rikstäckande, eller görs valet att använda sig utav en annons i 
en lokaltidning. Givetvis kan företag från hela Sverige välja att etablera sig i Svenljunga 
Kommun men att fokusera på geografiska områden allt för långt bort har förmodligen fler 
nackdelar än fördelar.  
 
Exempel frågor som kan ställas är: 
 

• ”Vilka vill vi nå?” 
• ”Vad vill vi säga dem?” 
• ”Hur ska vi säga det?”  

 
Var och en av frågorna kräver en väl genomtänkt strategi. (Dahlén & Lange 2003, s.11, 19) 
 
Människor utsätt dagligen för mycket information men tar samtidigt inte till sig och 
uppmärksammar all den informationen. (Dahlén & Lange 2003, s.292) Därför blir det allt 
viktigare inom marknadsföringen att skapa ett unikt och särpräglat budskap som kan ta sig 
förbi bruset och nå kunderna. Var, när, hur och till vilket pris? Frågorna är grundläggande vid 
utformandet av reklamen och budskapet. Ofta har företag eller organisationer begränsade 
resurser att röra sig med. Målet med reklamen är dels att nå stor effekt både på kort och lång 
sikt, det vill säga att bli uppmärksammad av målgruppen och dels att kostnaderna är lägsta 
möjliga. 
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1.3 Problemformulering 
Med hjälp av tidigare problembakgrund och problemdiskussion har vi kommit fram till 
följande problemformulering. 
 
1.3.1 Huvudproblem 
 
 Hur får kommunledningen företag och människor att etablera sig i Svenljunga Kommun? 
 
1.3.2 Delproblem  
 

• Vilka betydelsefulla åtgärder krävs för att företag och invånare ska etablera sig inom 
Svenljunga Kommun? 

 
• På vilket sätt skall budskapet kommuniceras av Svenljunga Kommun? 

1.4 Problemavgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår studie till Svenljunga Kommun, vilken är en mindre kommun i 
Sverige med 10 500 invånare.  

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att hjälpa Svenljunga Kommun med att ta fram ett underlag för en 
marknadskommunikationsplan genom att undersöka, beskriva och analysera för att kunna öka 
nyinflyttning och nyföretagandet i kommunen.  

1.6 Nyckelord och definitioner 
Här kommer vi kortfattat att beskriva de begrepp som är betydelsefulla för vår studie och som 
kommer att återkomma i uppsatsen.  
 
Brus – Innefattar alla de faktorer som stör kommunikationsprocessen mellan sändare och 
mottagare. (Brassington et al 2006, s.639) 
 
Budskap – Budskapet är vad sändaren vill att vill att publiken ska veta eller förstått efter det 
att de mottagit kommunikationen. (Brassington et al 2006, s.635)  
 
Sändare – Sändaren av ett budskap vill kommunicera med en förbestämd publik. 
(Brassington et al 2006, s.635) 
 
Mottagare – Är mottagarna av budskapet. (Brassington et al 2006, s.635) 
 
Kundnärhet - Innebär att företaget medvetet skapar kundprocesser som passar de relationer 
som befintliga och potentiella kunder efterfrågar och är betjänta av. Blomqvist et al (1999, 
s.13) 
 
 

 3   



1.7 Disposition  
 
Kapitel 1 – Inledning 
I det inledandet kapitlet kommer vi att behandla problembakgrund, problemdiskussion vilket 
därefter kommer att leda till att vi får fram en problemformulering. Vi kommer att dela upp 
problemet i ett huvudproblem vilket följs av två delproblem. Även avgränsning, syfte, 
definitioner samt disposition kommer att finnas med i inledningen. 
 
Kapitel 2 – Metoddiskussion 
I kapitlet kommer vi att beskriva vilka forskningsmetoder och val vi kommer att använda oss 
utav för att bedriva vår forskning. Även studiens tillförlitlighet i form av validitet och 
reliabilitet kommer att beskrivas. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk Referensram 
I kapitlet kommer vi att använda oss av det teoretiska material som vi har valt att använda oss 
utav i forskningen. Materialet ska ligga som en grund för att kunna fortsätta med 
forskningsarbetet. 
 
Kapitel 4 – Empiri & Analys 
I kapitlet kommer vi att behandla och analysera den information som vi har samlat på oss med 
hjälp av de undersökningar som vi har gjort. 
 
Kapitel 5 – Slutsats 
I kapitlet kommer vi att dra de slutsatser som vi kommit fram till genom vår forskning. Men 
även att ge svar på de problemformuleringar som vi haft. 
 
Kapitel 6 – Avslutande diskussion 
Den avslutande diskussionen kommer att behandla eventuella förändringar som skulle ha 
kunnat ske i forskningen samt eventuella förslag till vidare forskning. 
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2. Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer vi att beskriva hur vi skall gå tillväga för att kunna angripa våra 
forskningsproblem. Vi kommer att inleda med en redogörelse för vårt vetenskapliga 
förhållningssätt, forskningsansats och syfte för att vidare beskriva vår undersökningsmetod 
och undersökningsansats. Urvalsmetod, datainsamlingsmetod samt uppsatsens tillförlitlighet 
kommer därefter att diskuteras för att till slut diskutera vårt ställningstagande till felkällor. 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Enligt (Patel & Davidson 1998, s.23-25) finns det två typer av vetenskapliga förhållningssätt 
att använda. Den ena är positivism vilken bygger på en emirisk/naturvetenskaplig tradition 
och den andra är hermeneutiken vilken kan ses som raka motsatsen till positivismen och 
därmed har en mer humanistisk inriktning.  
 
2.1.1 Positivism 
Positivismen fick sitt namn från den franske sociologen Auguste Conte på mitten av 1800- 
talet. Conte ville med positivismen skapa en vetenskaplig metodologi som kunde användas i 
alla vetenskaper. Grundtankarna inom positivismen bygger på ett positivt tänkande och säker 
kunskap, för att det ska kunna ske måste tidigare kunskaper som forskaren tror sig ha rensas 
bort och därmed kunna bygga upp en kärna av säker kunskap. Det finns endast två källor för 
att bygga upp sin kunskap, dels det som kan iakttas med sitt sinne men även det som kan 
räknas ut med logik. De fakta som kan stödjas med rimlig sannolikhet ska endast beaktas för 
att därefter analyseras och därefter kan forskaren dra slutsatser om den fakta som tagits fram. 
(Thurén 1993, s.14-15) 
 
2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutiken är raka motsatsen till positivismen och har tolkning samt förståelse som en 
central roll. Patel & Davidsson menar, att för att kunna förstå den mänskliga grundbetingelsen 
måste vi studera, tolka och förstå, där fokus i hermeneutiken ligger på språket samt 
handlingarna. Forskaren ska även vara subjektiv utifrån sin egen förståelse om fenomenet, 
men även att de tidigare kunskaper och erfarenheter som finns kring fenomenet skall ses som 
en tillgång vid tolkning och förståelse av fenomenet. Vid kvalitativa undersökningar är det 
hermeneutiska synsättet att föredra och använda. (Patel & Davidsson, 2003, s.23-25) 
 
2.1.3 Val av huvudinriktning 
Vi kommer att använda oss utav ett hermeneutiskt synsätt som vår vetenskapliga 
huvudinriktning. I och med att det hermeneutiska synsättet används vid kvalitativa 
undersökningar är även detta en anledning till vårt val. De tidigare kunskaper som vi har inom 
marknadskommunikationsområdet kan ses som en del av helheten som krävs för att lösa de 
problemformuleringar som vi har. För att lösa problemet är det tänkt att undersökningen ska 
bidra med resterande del. Det ska även hjälpa oss att tolka och förstå det som vi kommer att 
undersöka.   
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2.2 Forskningsansats 
Forskningsansatsen handlar om hur forskaren kan arbeta fram teorier om hur det fungerar i 
verkligheten. Det val som forskaren gör för att kunna ta fram teorier som återspeglas i 
verkligheten beror på vilken ansats som väljs. Det finns vanligen två ansatser i den 
samhällsvetenskapliga teorin för att kunna dra vetenskapliga slutsatser, deduktion och 
induktion.  

2.2.1 Deduktion 
Om forskaren arbetar efter en deduktiv ansats används den befintliga teorin som utgångspunkt 
för att kunna dra slutsatser om enskilda företeelser. För att kunna utföra den typen av ansats 
måste forskaren därför ha den grundläggande kunskap som finns i teorin innan 
undersökningen sker, men även att kunna göra en korrekt undersökning för att därefter kunna 
relatera resultaten med den befintliga teorin. (Patel & Davidsson 1998, s.21) 

2.2.2 Induktion 
Induktion är till skillnad från deduktion en ansats som bygger på att forskaren först studerar 
en företeelse för att därefter kunna utforma en teori. Forskaren behöver därför inte heller ha 
någon grundläggande kunskap för att kunna utarbeta en undersökning. Det brukar även kallas 
att forskaren arbetar efter upptäckandets väg. De risker som finns med ansatsen är att 
forskaren inte vet hur stor teorin egentligen är i verkligheten och därför inte ser något slut i 
forskningen. (Patel & Davidsson 1998, s.21) 

2.2.3 Val av forskningsansats 
Vi kommer i vår undersökning att använda en induktiv ansats då vi kommer att utgå ifrån 
verkligheten för att sedan kunna skapa ett generellt mönster och på det viset kan vi utforma en 
teori om det vi har observerat (Johannesen et al 2003, s.35)  

2.3 Undersökningens syfte 
Efter det att ett undersökningsproblem har identifierats är nästa steg att formulera ett syfte. 
Syftet kan beskrivas som en färdriktning för hur det ska gå till väga i undersökningen, men 
även att det skall kunna gå tillbaka till syftet om det visar sig att du har kommit på ”fel” spår. 
Christensen et al (2001, s.54) beskriver tre olika syften vilka även i hög grad överlappar med 
varandra. Vi kommer att beskriva de tre vanligaste syftena. 

2.3.1 Explorativt syfte 
Om undersökningen har ett explorativt syfte finns det en begränsad kunskap om området som 
ska undersökas. En explorativ undersökning används om det finns intresse för att skapa en 
övergripande bild över området. En huvudfråga som kan vara bra att ställa för att få mer ”kött 
på benen” är ”Vad?”. På det sättet kan det skapas några intressanta frågor som senare kan 
fördjupas. (Christensen et al 2001, s.55-56) 

2.3.2 Beskrivande syfte 
Ett beskrivande syfte används när det finns god kännedom om det problem som finns för 
avsikt att undersöka. Det centrala är alltså att det ska vara beskrivande. En bra huvudfråga när 
denna typ av undersökning sker är ”Hur?”. (Christensen et al 2001, s.56-57) 
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2.3.3 Förklarande syfte 
Ett förklarande syfte används när det finns välbekant kunskap om problemet. Svaret som 
undersökaren vill få fram med hjälp av detta syfte är varför ett fenomen fungerar som det gör. 
En bra fråga att ställa kan då vara ”Varför?”. (Christensen et al 2001, s.57) 

2.3.4 Val av syfte 
Det syfte som vi kommer att använda oss av i undersökningen är huvudsakligen beskrivande 
men också till viss del explorativt. Vi har en begränsad kunskap om ett problemområde och vi 
vill skapa oss en övergripande bild av situationen i Svenljunga Kommun. Samtidigt vill vi 
beskriva hur kommunen arbetar med företagsetableringar idag. 

2.4 Undersökningsmetod 
Alla marknadsundersökningar förutsätter att du på något sätt samlar in, analyserar, tolkar och 
presenterar data. Det finns två olika karaktärer som en undersökning kan ha; kvalitativ och 
kvantitativ. 

2.4.1 Kvalitativ metod  
När undersökaren gör en undersökning av kvalitativ karaktär används mest ord, text, 
symboler och handlingar. Det viktigaste med den här typen av undersökning är att fokusera på 
helhetsförståelsen och sammanhanget av det som undersöks, och därmed inte lägga lika stor 
vikt på delarna. Det som kan fås av en kvalitativ undersökning är konceptuella beskrivningar 
av den verklighet som undersöks och presenteras i form av texter och modeller. (Christensen 
et al 2001, s.67) 
 
De kvalitativa data som insamlas, används för att ge ”bästa möjliga förklaring just nu”. Det är 
endast undersökarens subjektiva bedömning som avspeglar analysen och därmed är det viktigt 
att undersökaren försöker bortse från det han eller hon har förväntat sig att se och istället 
koncentrerar sig på vad datamaterialet faktiskt visar. (Christensen et al 2001, s.67) 

2.4.2 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa undersökning handlar i första hand om siffror där fokusen ska ligga på att få 
fram kvantifierbara variabler som beskriver mängd, antal och frekvens. Siffrorna ska sedan 
kunnas analyseras och bearbetas både objektivt och statistiskt. Den analys som görs av 
materialet är till för att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika variabler och 
brukar beskrivas som ett atomiskt perspektiv och innebär att studien syftar, till skillnad från 
den kvalitativa undersökningen, att beskriva delarna av en helhet. (Christensen et al 2001, 
s.67) 
 
En kvantitativ undersökning är bäst då det redan finns kunskap om det som ska studeras och 
vill testa en eller flera teorier. (Christensen et al 2001, s.67) 
 
2.4.3 Val av undersökningsmetod 
Vårt val av undersökningsmetod är av kvalitativ karaktär med den motiveringen att vi vill 
försöka förstå de underliggande orsakerna bakom vårt undersökningsproblem. Då vi inte 
väljer den kvantitativa karaktären har att göra med att vi inte vill får fram resultat i form av 
mängd, antal och frekvens, utan kunna beskriva vårt studerade resultat med text och modeller. 
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2.4.3 Undersökningsansats 
Den ansats som du väljer att utgå ifrån när du gör din undersökning bestämmer vilken typ av 
undersökning som kommer att göras samt vilket typ av resultat som du möjligen kommer att 
kunna få fram. (Christensen et al 2001, s.69) 
 
Det finns två olika typer av dimensioner som måste hanteras, en analytisk dimension och en 
tidsdimension.  
 
Den analytiska dimensionen beskriver bredd och djup på undersökningen och den påverkar 
antalet variabler att studera, urvalet samt möjligheten att generalisera utifrån resultatet. Vid en 
djupundersökning studeras ett stort antal variabler och således studeras ett få antal variabler 
vid en ytlig undersökning. De flesta undersökningar är antingen breda och ytliga, vilket 
innebär att ett få antal variabler studeras på många enheter, eller smala och djupa som 
fokuserar på ett fåtal enheter som i sin tur studeras ingående. (Christensen et al 2001, s.71) 
 
Tidsdimensionen kan delas upp i två stycken motpoler. Ett problem kan studeras över tiden, 
och används för att skapa en dynamisk bild av verkligheten, eller kan problemet studeras ad 
hoc, där verkligheten ”fryses” och studeras en gång vid en given tidpunkt. (Christensen et al 
2001, s.75) 
 
Det finns fyra stycken generella undersökningsansatser att välja mellan: tvärsnitts-,  
fallstudie-, longitudinell och experimentell ansats. Det omfång och den räckvidd du 
bestämmer dig för att göra undersökningen inom, avgör vilken av de fyra ansatserna du 
kommer att utgå ifrån vid undersökningen. (Christensen et al 2001, s.75) 
 
Tvärsnitts 
Tvärsnittsansatsen är den mest vanligt förekommande ansatsen och är bred och oftast ytlig ad 
hoc. Den har ett representativt urval från en specifik målpopulation och studeras vid en given 
tidpunkt. Tvärsnittsansatsen är ofta mindre kostsam och är i regler av kvantitativ karaktär med 
fokus på kvantitativ primärdata vilket gör att det går att få fram statistiska generaliseringar. 
(Christensen et al 2001, s.76-77) 
 
Tvärsnittsansatsen ger möjlighet att statistiskt kunna säkerhetsställa dels, hur många som 
tycker eller gör på det ena eller andra sättet, dels hur ofta en person utnyttjar en vara eller 
tjänst och dels hur mycket en person använder en vara eller tjänst. De tekniker som kan vara 
bra att använda för att samla data vid tvärsnittsansats är till exempel: enkät med fasta 
svarsalternativ eller personliga intervjuer.(Christensen et al 2001, s.76-77) 
 
Longitudinell 
Longitudinell ansats används om undersökningen skall pågå över en längre tidsperiod och 
typen av ansats kallas även vardagligt för tidsseriestudie. Studier som ingår i ansatsen är 
också av kvantitativ karaktär och resulterar oftast även i statistiska generaliseringar. Ansatsen 
utgår ifrån att du samlar in samma typ av data vid ett antal tillfällen över en längre tidsperiod. 
(Christensen et al 2001, s.78-79) 
 
Longitudinell ansats är bred och oftast ytlig med ett eller flera representativa urval av 
personer eller organisationer från en specifik målpopulation studeras. Strukturerade enkäter 
eller telefonintervjuer är vanliga insamlingstekniker. Longitudinell ansats är ganska komplexa 
och kostsamma men däremot genererar den relativt snabbt information om förändringar på 
den undersökta marknaden. (Christensen et al 2001, s.78-79) 
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Fallstudie 
Fallstudieansats är till skillnad från de tidigare ansatserna en ansats av kvalitativ karaktär. Här 
studeras ett antal fåtal fall vid antingen, ett specifikt tillfälle eller över tiden. Undersökningen 
ska göra att analytiska generaliseringar ska kunna genomföras där generella mönster ska 
hjälpa till att skapa förståelse för oklara samband. En användning av fallstudieansatsen är 
alltså bra om undersökningen ska gå på djupet, och skapa förförståelse för ett problem. En 
fallstudie har alltså ett explorativt, beskrivande eller förklarande syfte där frågor som: ”Vad 
det är som händer” och ”Varför händer det” kan besvaras. (Christensen et al 2001, s.80-81) 
 
Oftast används flera olika tekniker för att samla in data till exempel djupintervjuer, 
observationstekniker och eventuellt en mindre enkätundersökning. Det är din förmåga, som 
undersökare, att anpassa studien och samspelet med de personer som intervjuas eller 
observeras som gör att en förståelse för problemet kan beskrivas. (Christensen et al 2001, 
s.80-81) 
 
Experimentell 
Experimentell ansats kan vara på samtliga positioner på både den analytiska dimensionsskalan 
och tidsdimensionsskalan. Ett experiment kan utföras på flera olika sätt och kan därmed 
genomföras både ad hoc och återkommande samt som både bred/ytlig och smal/djup studie. 
Undersökaren ska här jämföra personer eller grupper av personer som har utsatts för någon 
för av förändring i sin miljö. Den situation som var före förändringen ska jämföras med 
situationen efter förändringen för att se om den förändring som gjordes kan vara orsaken till 
det framkomna resultatet. Då experimentet oftast fungerar som insamlingsteknik av data 
(tillsammans med andra insamlingstekniker) framställs det även som insamlingsteknik. Den 
experimentella ansatsen är bäst att använda då du har en klar bild av vad som ska undersökas 
och i de fall du har ett förklarande syfte och vill identifiera och fastställa orsakssamband. 
(Christensen et al 2001, s.82) 

2.4.4 Val av undersökningsansats 
Den undersökningsansats vi kommer att utgå ifrån är i den analytiska dimensionen smal-djup 
och tidsdimensionen är ad hoc. Med andra ord vill vi studera ett fåtal personer med mera 
ingående intervjuer för att kunna skapa oss den förståelse för problemet som vi vill ha. Det 
här kommer då att ske vid ett enda tillfälle vid en given tidpunkt. Av de fyra ansatserna väljer 
vi således fallstudieansatsen 

2.5 Urval 
Det finns olika typer av urval för olika typer av undersökningar. Generellt är det att ju större 
urvalet är desto större är chansen det urvalet du gjort till din undersökning, överensstämmer 
med verkligheten. Om inte en totalundersökning görs går det aldrig att garantera att 
undersökningen överensstämmer med verkligheten. 

2.5.1 Sannolikhetsurval 
För att kunna genomföra ett sannolikhetsurval krävs en så kallad urvalsram, där ett register 
över samtliga personer eller enheter som ingår i populationen finns med. Genom att ha ett 
sådant register till förfogande har alla personer en på förhand känd chans att komma med i 
urvalet. Urvalet kan göras utifrån kön, ålder, inkomst, civilstånd. Det finns fyra stycken 
kriterier för att ett urval skall vara relevant: 
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• Förekomst - Att det finns grupper av personer eller företag med liknande behov och 
därmed är intressanta att studera. 

• Tillgänglighet - Dessa grupper går att identifiera och nå genom urvalet i registret. 
• Storlek - Gruppen ska vara tillräckligt stor för att vara intressant att studera. 
• Mätbarhet - Gruppen storlek är sådan att den kan kvantifieras. 

 
För att valet är en respondent inte utesluter valet av en annan finns olika 
sannolikhetsurvalsmetoder; obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval, 
klusteruval och flerstegsurval. (Christensen et al 2001, s.114) 

2.5.2 Icke-sannolikhetsurval 
Ett icke-sannolikhetsurval är precis som det låter, alla enheter har inte samma kända chans att 
komma med i urvalet. Den typen av urval kan vara lämplig vid kvalitativa undersökningar och 
beror på att du behöver välja ut ett par respondenter som du tror har en bra och djup kunskap 
om det som skall undersökas. Om ett icke-sannolikhetsurval väljs ökar det chansen att 
resultatet blir snedvridet. Det finns även här ett antal olika urvalsmetoder; strategiskt urval, 
kvoturval, uppsökande urval, självurval, bekvämlighetsurval och påstana urval. (Christensen 
et al 2001, s.129) 

2.5.3 Val av urvalsmetod 
I och med att vi kommer att göra en kvalitativ undersökning, väljer vi att göra ett icke-
sannolikhetsurval. Vi vill skapa oss en djupare förståelse för vårt område och inte få fram 
kvantiteter eller siffror. Vi kommer mer specifikt att välja strategiskt urval som vår metod. 
Anledningen till det är att vi själva vill välja vilka enheter som skall ingå i urvalet och den 
passar bra vid kvalitativa undersökningar. (Christensen et al 2001, s.129)  

2.6 Datainsamlingsmetod 
Det finns två olika typer av data som kan användas vid en marknadsundersökning. Kvantitativ 
–och kvalitativ data är den ena och sekundär –och primärdata är den andra. 
Vi kommer i kapitlet redogöra för samt att även beskriva vilken metod vid kommer att 
använda oss utav. 

2.6.1 Kvantitativ och kvalitativ data 
Vad som kännetecknar data av kvantitativ karaktär är att informationen kan uttryckas i siffror, 
antal och mängd medan kvalitativ data i sin tur är istället information som kan uttryckas i ord, 
text och bild. Den stora skillnaden mellan de två är att i kvantitativa data används ofta 
informationen för statistiska uträkningar medan i kvalitativa data användes informationer mer 
till att skapa förståelse och tolkningar. Dock nämner Christensen et al (2001, s.66) att detta 
inte stämmer helt då det även går att till exempel att tolka kvantitativ data som finns i en 
årsredovisning.  

2.6.2 Sekundärdata och Primärdata  
Sekundär –och primärdata kännetecknas istället av på vilket sätt data samlas in men även när 
den samlades in. Sekundärdata är data som redan finns, alltså information som har samlats in 
av andra personer. Den typen av data kan hittas i tidningar, journaler eller tidigare 
forskningsartiklar. Fördelen med att använda sig utav sekundärdata är att det är tids –och 
kostnadsbesparande då informationen redan finns tillgänglig men även att det finns ett stort 
urval av källor där information kan finnas. Nackdelarna i sin tur blir istället att informationen 
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som finns tillgänglig inte passar in i undersökningen, men även att informationen kan vara 
inaktuell på grund av att den är för gammal. (Christensen et al 2001, s.101, 102) 
 
Primärdata i sin tur är data som själv samlas in av marknadsundersökaren vilket sker med 
hjälp av olika insamlingstekniker som finns att tillgå, det kan till exempel vara en person 
intervju eller en enkätundersökning. Fördelarna med att använda sig utav primärdata är att 
informationen passar till undersökningen men även att få fram aktuell data som är relevant för 
undersökningen. Nackdelen blir att det tar tid och kostar pengar att få fram informationen men 
även att det kräver en viss kunskap av undersökaren för att få fram rätt information. 
(Christensen et al 2001, s.102, 105) 

2.6.3 Datainsamlingstekniker 
För att samla in sekundärdata kan intern –och extern data användas. Intern data består av 
muntliga eller skriftliga källor där informationen kan hittas i form av statistik från försäljning 
eller resultat. 
Extern data kan hittas i många av de olika källor som finns idag, exempel av data som kan 
hittas är i myndigheter, tidigare marknadsundersökningar eller tidskrifter. (Christensen et al 
2001, s.89) 
 
Vid insamling av primärdata finns det fyra olika tekniker att ta hjälp av för att få fram 
information. Av dessa fyra olika tekniker är enkät, intervju, observation eller experiment.  
 
En enkät är ett formulär med tryckt information som själv har skapats av undersökaren. 
Formuläret kan antingen skickas med e-mail, post eller lämnas ut själv och används främst när 
undersökaren vill få fram kvantitativ information.(Christensen et al 2001, s.103) 
 
En intervju kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. Vid en strukturerad intervju 
kan den liknas vid en undersökning med enkät, den stora skillnaden är att intervjuaren kan 
styra sin respondent beroende på vilka frågor som ställs eller vilket beteende han/hon har som 
även kallas för intervjuareffekt. En ostrukturerad intervju är till skillnad från en strukturerad 
mycket svårare, men får istället en djupare information till forskaren.  
Christensen et al (2001, s.104) 
 
Christensen et al (2001, s.104) nämner olika typer av intervjuer vilka är: personlig, 
gruppintervju, telefonintervju samt påstana intervjuer. 
 
I en observation studeras endast beteendet av respondenten och den typen av studie kan vara 
öppen eller dold. I en öppen observation vet respondenten om att han/hon studeras till skillnad 
från en dold där han/hon inte vet om det. (Christensen et al 2001, s.104) 
 
Experiment är den sista tekniken för insamling av data och sker när forskaren vill studera om 
det finns ett samband med en eller flera variabler. Det kan ske i form av laborationer eller ute 
på fält. (Christensen et al 2001, s.103-104) 

2.6.4 Val av datainsamlingsmetod 
Vi kommer i vår undersökning att använda oss av kvalitativ data då vi har för avsikt att göra 
en kvalitativ undersökning med olika respondenter. Vi anser att en kvalitativ data ger oss en 
kunskap om det problemområde som vi har. Även primär –och sekundärdata kommer att 
användas men vi kommer att lägga störst vikt på den primärdata som vi samlar in. 
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De intervjuer som ska göras kommer att ske med personer som har god insikt i Svenljunga 
kommun och vi kommer dessutom att använda oss utav semistrukturerade personliga 
intervjuer. På sätt hoppas vi få fram den primärdata som krävs. Varför vi just valt den typen 
av information beror på att vi därmed kommer att få fram den information som krävs för att 
lyckas med forskningen. Fördelen med en semistrukturerad personlig intervju är också att vi i 
förhand kan skicka det underlag som vi kommer att ha under intervjun och respondenten kan 
på sätt förbereda sig på de frågor vi kommer att ställa samt att vid en semistrukturerad 
intervju kan vi ställa följd frågor och även förklara mer ingående för respondenten vad vi 
menar.  

2.7 Uppsatsens tillförlitlighet  
Det är naturligtvis viktigt att vår studie har en tillförlitlighet och uppfattas som trovärdig. Det 
är speciellt uppsatsens reliabilitet och validitet som är intressant. 
”Hur tillförlitlig?” och ”Vilken relevans?” har den insamlade data är två speciella frågor som 
kan ställas för att få fram vilken överensstämmelse som finns mellan teoretiska begreppen och 
de empiriska variablerna. Det är viktigt att den insamlade informationen är korrekt för att få 
fram slutsatser och resultat som är användbart. (Andersen Ib 1998) 

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig den insamlade data är. Har undersökningen en god 
reliabilitet ska inte mätningen skilja sig avsevärt beroende på vem som utför mätningen, men 
inte heller under vilka omständigheter den sker i. Alltså ska ett liknande resultat fås fram även 
om en annan person utför mätningen. Varför inte ett helt liknande resultat kan uppnås beror 
på att varje undersökare är olika men även att tidpunkten kan avgöra vilket resultat som fås 
fram.  (Christensen et al 2001, s.308) 

2.7.2 Validitet 
Validitet handlar om hur trovärdigt resultatet från undersökningen är i förhållande till 
verkligheten, men även hur väl undersökaren har lyckats mäta det som var avsett från början. 
Validitet kan delas i Intern och Extern validitet, där Intern validitet handlar om vilken 
trovärdighet som resultat har och Extern validitet istället belyser graden av generaliserbarhet.  
(Christensen et al 2001, s.309) 

2.7.3 Undersökningens reliabilitet och validitet 
Vi har för avsikt att få fram ett resultat som har en hög grad av tillförlitlighet och trovärdighet, 
men det finns alltid en risk att feltolkningar kan ske. För att minimera risken av feltolkningar 
kommer vi båda att föra anteckningar vid intervjutillfällena, men vi kommer också att 
använda oss av diktafon för att kunna spela upp intervjuerna och därmed inte missa något 
viktigt. Frågeformuleringarna är även en viktig bit som vi kommer att vara noggranna med 
när de utformas, detta för att vara säkra på att vi får fram svar som kan hjälpa oss vidare i 
forskningen. Vi ämnar använda oss av frågor som är lätta att förstå för att misstolkningar 
mellan oss och respondenterna inte ska förekomma. I och med att vi skickar ut frågorna innan 
intervjuerna till respondenterna kommer de att kunna sätta sig in och förbereda sig och för att 
kunna komma med väl genomtänkta svar. Även kommer vi att skicka ut en enkät med de 
frågor som vi har för avsikt att ställa till respondenten. 
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2.8 Felkällor 
Att göra en undersökning eller att undersöka ett problem är alltid en fråga om begränsade 
resurser vad det gäller tid och pengar, vilket innebär att ibland måste enklare lösningar 
användas än vad du kanske skulle vilja göra vad det gäller att ta upp relevanta frågor i 
undersökningen. Det gör att du löpande under undersökningen systematiskt bör analysera och 
dokumentera det som kan tänkas snedvrida resultatet, för att i slutet av undersökningen gå 
igenom felkällorna. Med analysen och dokumentationen av felkällorna kan undersökaren 
sedan bedöma hur säker du kan vara på resultatet, vilket ökar undersökningens trovärdighet 
och därigenom användbarhet. (Christensen et al 2001, s.283-284) 
 
Det finns vanligen fem stycken fel som bör analyseras och försöka identifieras i 
problemanalysen, urvalet, datainsamlingen, databearbetningen och i tolkningen av data. Det 
kan då handla om till exempel att en felaktig avgränsning gjorts, fel i urval av respondenter 
eller dragit felaktiga slutsatser av den insamlade data. (Christensen et al 2001, s.286-287) 

2.8.1 Vårt ställningstagande till felkällor 
Det är vår första uppsats och därmed inser vi att vi inte har den bästa kunskapen och 
förutsättningarna för att göra en optimal undersökning. Även har vi begränsat med tid att 
genomföra uppsatsen gör att det kan bli en del felkällor när vi summerar hela arbetet. Skulle 
vi komma fram till att det kan komma att behövas ytterliggare undersökningar kommer detta 
att påtalas.  
 
Vi tycker att vi har en bra avgränsning då vi har ett givet område, i form av Svenljunga 
Kommun, som vi ska undersöka. 
 
I och med att vi har ganska kort tid på oss att genomföra intervjuer kan det bli att vi gör ett 
felaktigt urval av respondenter och därmed får en snedvriden bild eller missar relevant 
information. En svårighet som kräver viss kompetens men som även är en utmaning. Hur bra 
vårt urval kommer att bli är upp till vår egen förmåga att välja de företag/personer som vi tror 
kan ge oss den mest relevanta informationen. 
 
Vid datainsamlingen kommer vi att göra intervjuerna själva och kan därmed vinkla och styra 
intervjuerna på ett sätt som vi tror kan ge bra information.  
 
När vi ska tolka den data vi har fått in finns det självklart också här en risk att vi tolkar fel 
eller gör felaktiga bedömningar. Vi kommer dock hela tiden att sträva efter att återspegla den 
data som samlats in på ett korrekt sätt som möjligt och inte försöka göra allt för långgående, 
egna slutsatser. 
 
För att minimera fel vid sammanställningen av intervjuerna kommer vi att använda en 
diktafon samtidigt som vi för anteckningar. Även om vi noggrant dokumenterar intervjuerna 
finns det en risk att vi tar fel på vad respondenterna säger men genom att lyssna igenom 
intervjuerna ska vi försöka minimera den faktorn. 
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3. Teoretisk referensram 
I vår teoretiska referensram kommer vi att utgå ifrån ett par olika perspektiv och teorier som 
finns inom marknadsföringsområdet. Vi kommer att försöka besvara vår problemformulering 
utifrån de teorier som finns om storytelling, kommunikationsteorier, strategisk 
marknadsföring, marknadskommunikation samt relationsmarknadsföring. Vi har valt den här 
ordningen på teorin för att vi anser att det mest intressanta att beskriva kommer först och 
därför fånga läsaren tidigt. Teorin används som utgångspunkt i analysen. 

3.1 Storytelling som marknadsföring 
Storytelling är något som har funnits i alla tider och är något som alltid har fascinerat 
människan. Storytelling innebär att organisationen/företaget använder sig utav en berättelse 
för att föremedla sitt budskap mot marknaden. Organisationen bygger ofta sin verksamhet 
runt en historia vilket ska göra det hela lite mer intressant. Även kan en enskild produkt, en 
organisation eller destination vara intressant att bygga sin historia runt. På det viset kan 
företaget differentiera sig mot befintliga konkurrenter på marknaden. (Mossberg et al 2006, 
s.7-8)  
 
Mossberg et al (2006, s.7) nämner att det finns två typer av koncept för att utveckla en 
berättelse, nämligen storytelling och tema. Fog et al (2003, i Mossberg et al 2006, s.8) skriver 
att det finns fyra olika element vilka ska användas för att utforma storytelling i 
organisationen/företaget, vilka är: budskapet, konflikten, rollfördelningen samt handlingen.   
 
Ett tema kan istället vara att företaget bygger hela verksamheten på att det ska finnas en röd 
tråd genom hela verksamheten, exempelvis som Hard Rock Café har på sina restauranger. 
(Mossberg et al 2006, s.10-11)  

3.1.1 Olika typer av storytelling 
Enligt Mossberg et al (2006) finns det olika typer av storytelling som kan användas utav 
företaget för att berätta sin historia. De här används speciellt inom företagsekonomi- och 
marknadsföringsområdet. De olika typer som finns är:  
 
Varumärkeshistorien: Genom att använda sig utav produkter som har särskiljande egenskaper 
och att differentiera sig med känslor, estetiska symboler, design och historier. 
 
Reklamhistorien: Genom att använda reklam för att berätta sin historia där exempelvis ICA-
reklamen har lyckats genom att berätta hur livet är på en ICA-butik. 
 
Organisationshistorien: Använda sig utav en stark grundare för att berätta sin historia är även 
att alternativ att använda, exempelvis Ingvar Kamprad och IKEA. 
 
Konsumenthistorien: Att använda konsumenten för att berätta historien då oftast konsumenter 
använder olika varumärken för att uttrycka vem de är samt önskar att vara. 
 
Historien om historien: Här är kan det istället vara en filmregissör som gör en film om sig 
själv eller att en företagsledare skriver en egen bok som berättar hur det är att vara en ledare.  
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Koncept som historia: På grund av kända filmer, böcker etc. kan ett land skapa ett 
turismkoncept för att locka turister, ett exempel kan vara Sagan om ringen trilogin där Nya 
Zeeland räknar med att var tionde turist besöker landet tack vare filmen. 

3.1.2 Konsument- och producentperspektiv 
Storytelling kan alltså ses som ett verktyg för att utveckla sin verksamhet. Det viktiga är att ett 
intresse skapas runt verksamheten då främst ur ett konsument- och producentperspektiv. Ur 
ett konsumentperspektiv är det viktigt att verksamheten har nöjda kunder. Nöjda kunder fås 
genom att hela tiden utveckla sina befintliga produkter och tjänster samt att även ta fram 
individuella lösningar åt kunderna. En annan viktig bit är att den enskilda kunden får god 
service, distribution och information. (Mossberg et al 2006, s.17-18) 
 
Genom ett producentperspektiv är det viktigt att ställa frågan om det är lönsamt och effektivt 
för verksamheten att använda sig utav storytelling. Konkurrensen bland företagen med 
liknande produkter är idag stenhård och det gäller att differentiera sig bland sina konkurrenter. 
Det räcker inte att ha en bra produkt till rätt pris utan det gäller för företagen att tillhandahålla 
produkter som skapar värde för kunden. Det är trots allt kundens tid, pengar och 
uppmärksamhet som företagen konkurrerar med. (Mossberg et al 2006, s.17-18) 

3.2 Kommunikationsprocessen 
Kommunikation kan enligt Falkheimer (2001, s.13) ses som ett gigantiskt begrepp vilket kan 
definieras på två olika sätt, beroende på syfte och mål. Antingen kan kommunikation ske 
genom ett meddelande från sändare till mottagare eller genom den process där utbyte av en 
mening sker. Falkheimer (2001, s.20) nämner även olika former vilka kommunikation kan ske 
genom, exempelvis tal, skrift, icke-verbalt språk (som kroppsspråk), bild, musik och film. 
 
Det finns ett antal olika modeller för att beskriva hur kommunikationsprocessen ska gå till. 
Kommunikationsprocessen handlar om att sändaren ska ta reda på vilka tänkbara samspel som 
kan ske med företaget och dess produkter. (Fill 2002, s.30-31)  
 
Vi har valt att använda oss utav Shramm´s modell då vi anser att den passar till den forskning 
som vi ska göra samt att den är väldigt lätt att förstå. I nästa stycke kommer en mer utförligt 
beskrivning av Shramm´s modell att ske. 

3.2.1 Schramm`s modell  
Shramm´s modell för hur kommunikation ska ske bygger i grunden på en traditionell modell, 
vilket innefattar en sändare, mottagare, signal och brus. Skillnaden med Shramm´s modell 
och en traditionell är att han har lagt till feedback och tidigare erfarenhet i sin modell. Han 
anser att det måste finnas med då både sändare och mottagare måste ha en viss erfarenhet och 
kunskap för att inleda en relation, men även att feedback erhålls av mottagaren för att få 
respons på informationen som sändaren skickade. (Brassington et al 2006, s.638) 
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En sändare som visas i figuren ovan kan vara en organisation eller ett företag. Vad sändaren 
vill är att skicka ett meddelande till mottagaren. Vilket tillvägagångssätt som används för att 
skicka meddelandet varierar beroende på hur avsändaren vill att mottagaren ska uppfatta 
meddelandet. De alternativ som vanligtvis används är genom ord, bild, symboler, musik eller 
en kombination av flera alternativ. (Fill 2002, s.32) 
 
Därför är valet av alternativ för hur meddelandet ska skickas viktigt. Är det bara information 
som behöver skickas eller vill mottagaren att informationen exempelvis ska framföras mer 
personligt. Det är även många olika faktorer som spelar in för hur mottagaren uppfattar 
meddelandet. (Brassington et al 2006, s.635) 
 
Det kan vara helt enkelt att källan inte vet vilket problem som finns hos mottagaren och därför 
skickar fel information till mottagaren, en annan orsak kan vara att mottagaren inte har den 
kunskapen som krävs för att förstå meddelandet, vilket kan leda till att missuppfattningar 
uppstår. En lösning kan vara att företagen lägger ner mycket tid och pengar för att utforska 
vilken marknad som passar bäst åt exempelvis de produkter som säljs.(Fill 2002, s.32-33) 
 
Signalen är själva meddelandet som sändaren skickar till mottagaren. Det finns olika typer av 
meddelande som sändaren kan skicka, bland annat kan det skickas genom tv – och 
radioreklam, genom ett personligt möte eller i form av ett reklamblad. (Brassington et al 2006, 
s.635) Vad som är viktigt vid val av signal är att sändaren vet att den tilltänka mottagaren kan 
förstå meddelandet. (Fill 2002, s.33) Fill säger även att signalen delas in i personlig och icke-
personlig signal, där personlig signal innefattar kommunikation som sker genom kontakt eller 
tal.  Icke-personig signal innefattar istället kommunikation som sker genom tidningar, media 
och därmed kan nås ut till flera mottagare. (Fill 2002, s.33) 
 
Är sändaren en organisation/företag kan mottagaren exempelvis vara en annan typ av 
organisation/företag eller en individ. Det är svårt för mottagaren att fånga upp det som 
sändaren skickar om den inte känner att meddelandet är anpassat efter deras behov.  
(Brassington et al 2006, s.635-637) Desto högre erfarenhet som finns hos källan ju mer 
kommer den att förstå vad som sändaren vill säga med meddelandet. (Fill 2002, s.34) 
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Brus innebär de olika faktorer av störningar som finns i signalen mellan sändaren och 
mottagaren. Oftast medför brus att kvaliteten på signalen störs och därmed inte får den effekt 
som är tänkt. (Fill 2002, s.35) Brus kan bland annat vara konkurrenters erbjudanden men även 
att människor ofta har tendens till att göra annat än att titta på just reklamen mellan filmen. 
Som är ett stort problem för företagen som vill nå ut med sitt budskap. För att på ett effektivt 
sätt motverka bruset på bästa sätt är det viktigt att företaget vet vilka deras potentiella kunder 
är och gör att exempelvis företaget kan skicka ut rätt reklam och erbjudande till de kunder 
som kan tänkas köpa företagets produkter. (Brassington et al 2006, s.639) 
 
Fiske nämner att brus är den term vars betydelse inte direkt framgår av modellen. Enligt Fiske 
(2004, s.19-20) omfattar brus alla de mottagna signaler som inte källan har sänt men även de 
faktorer som gör det svårare att avkoda signalen.   
 
Feedback är den respons som mottagaren skickar tillbaka till sändaren efter att mottagit 
meddelandet. Är det till exempel ett erbjudande som ett företag skickat åt några utvalda 
leverantörer kan feedback vara antal leverantörer som är positiva till erbjudandet.  
Det är viktigt att jag som sändare får feedback på de meddelande som skickas för att veta hur 
efterfrågan ser ut på marknaden. (Brassington et al 2006, s.637)  
 
Enligt Fiske är feedback ”överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren” vilket 
därmed kan ses som en cybernetisk inriktning. (Fiske 2004, s.37-37) 
 
Får inte sändaren någon reaktion från mottagaren kan marknadskommunikationen ses som 
ineffektiv och oanvändbar. (Fill 2002, s.34) 

3.3 Strategisk marknadsföring 
Idag så är alla marknader dynamiska och förändringar sker hela tiden. Att ha en vinnande 
strategi är något som krävs för att ett företag ska överleva på marknaden. För inte allt för 
många årtionden sedan kunde företagen förlita sig helt på den strategiska plan som fanns, men 
idag fungerar inte detta då det hela tiden sker förändringar på produkter, konkurrenter, 
teknologier etc. (Aaker 2008, s.1) 

3.3.1 Tjänstekvalitet 
En viktig del som krävs av företaget för att eliminera sina största konkurrenter är att 
tillhandahålla en hög tjänstekvalitet. Ett företag som har en hög tjänstekvalitet kan räkna med 
en ökad försäljning vilket i slutändan leder till en högre vinst, men företaget får även räkna 
med högre kostnader för att göra de förbättringar som krävs. I slutändan kommer ändå en 
högre kundnöjdhet att leda till en högre försäljning. (Kotler et al 2005, s.640-641) 
Nedan kommer vi att presentera modellen för hur företaget kan uppnå den förväntade 
tjänstekvaliteten som finns hos kunderna.    
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Figur 3:2. Key determinants of perceived service quality (Kotler et al, 2005, s. 642)  
 
Vi börjar med att beskriva modellens olika delar lite mer ingående och börjar med 
Dimensions of quality som handlar om de olika faktorer som kunden anser måste finnas för att 
företaget ska kunna uppnå en hög tjänstekvalitet. Faktorerna kan givetvis variera beroende på 
i vilket sammanhang som figuren används i. Kotler et al (2005, s.640-643) 
 
För att uppnå Expected service eller förväntad service bygger den på tidigare erfarenheter hos 
kunden, vilka behov som finns, reklam och hur kommunikationen sker. Det tillsammans med 
de ovan nämnda kvalitetsdimensionerna bildar förväntad service. Kotler et al (2005, s.640-
643) 
 
Perceived service uppnår företaget genom att uppfylla de olika krav som kunden har på 
kvalitetsfaktorerna. Den uppnådda servicen tillsammans med den förväntade servicen bildar 
slutligen perceived service quality. Om företaget vill uppnå en uppnå en god servicekvalitet är 
de flera faktorer som måste passas in. Kundens egna faktorer för hur kvalitet uppnås 
tillsammans med hur kommunikation, tidigare erfarenheter, behov och reklam måste vägas 
samman för att därefter kunna avgöra för vad som krävs för att uppnå en god service kvalitet. 
Kotler et al (2005, s.640-643) 

3.3.2 Differentierings strategier 
Enligt Aaker (2001, s.155) finns olika varianter för hur differentiering ska gå till. Vilken 
variant som väljs spelar ingen större roll utan det viktiga är att den innehåller de tre olika 
kännetecken som finns i figuren nedan. 
 

 
Figur 3:3. A successful differentiation strategy, (Aaker 2001, sid.155) 

 
En lyckosam differentierings strategi måste kunna generate customer value, provide perceived 
value samt be difficult to copy. För att generate customer value måste en skillnad mellan 
märkbar och verkligt värde göras. Oftast värderar inte kunden det märkbara värdet utan ser 
bara det som direkt skapat värde för kunden. Exempelvis kan produktens namn göra att 
konsumenterna inte uppmärksammar produkten. Den får inte den genomslagskrafts som 
företaget hoppats på. För att motverka att den situationen uppstår kan företaget göra 
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undersökningar på de tilltänkte kunderna för att se vad de anser måste finnas med för att 
produkten ska generera värde åt kunden. (Aaker 2001, s.155-156) 
 
För att provide perceived value som skapats är nästa steg för att lyckas med sin 
differentiering. Har den inte uppmärksammat värdet kan företaget inte gå vidare och felet 
ligger antagligen i hur kommunikationen har skett. Förstår inte kunden vilket värde som 
produkten kan ge kommer dem inte heller att köpa den eller förstå dess fördelar. Kan inte 
kunden själv utvärdera hur vida högt produktens värde är kommer den istället att se hur 
professionellt allting runt omkring produkten är, exempelvis kan inte en kund utvärdera hur 
säkert ett flygplan är kommer de istället att titta på utseendet av flygplanet för att kunna skapa 
sig en uppfattning. (Aaker 2001, s.156) 
 
Den sista punkten handlar om att differentierings strategier skall vara be difficult to copy. 
Beroende på vilken strategi som företaget väljer att använda kan också svårigheten med att 
kopiera den öka, exempelvis kan en 24 timmars support vara enkel att kopiera om det visar 
sig att den är effektiv. Det gäller att strategin kan inge förtroende och är bestående för kunden. 
Ju mer av företaget/organisationen som involveras i differentieringsstrategin desto svårare blir 
den också att kopiera, även kostnaden för att kopiera strategin kommer att öka.  
(Aaker 2001, s.156-157)  

3.4 Marknadskommunikation 
Enligt Dahlén & Lange (2003, s.19) handlar marknadskommunikation om tre frågor: 
 

• Vilka vill vi nå?  
• Vad vill vi säga dem?  
• Och Hur ska vi säga det?  

 
För att få svar på frågorna handlar det om att utforma rätt budskap, identifiera rätt målgrupp 
och kommunicera i rätt kanal. Dehär kommunikationsaspekterna gäller det att ha en god 
kunskap om för att inte de misstag som annars är vanliga.  

3.4.1 Budskap 
Det finns tre typer av budskap och budskapen ska ge den önskade responsen eller feedback 
tillbaka till den som kommunicerar.  
 
Det rationella budskapet är relaterat till målgruppens egenintressen och visar på att produkten 
kommer att ge de önskade fördelarna som kommuniceras. Som exempel kan en annons 
innehålla budskap som beskriver produktens kvalitet, värde eller prestationer. (Kotler et al 
2005 s.732) 
 
Meningen med emotionella budskap är att framkalla antingen positiva eller negativa känslor 
hos kunden som kan bidra till köp. Budskapen kan innehålla positiva känslor som kärlek, 
humor, stolthet, glädje med mera. Men innehållet kan också vara av negativ karaktär med 
rädsla, skuld och skam inbakat i budskapet för att förmå människor att dels göra saker de 
borde till exempel, borsta tänderna eller pensionsspara, och dels få människor sluta göra saker 
till exempel, sluta röka eller dricka alkohol. (Kotler et al 2005 s.732) 
 
Moraliska budskap ska lära mottagarna vad som är ”rätt och riktigt”. De här budskapen är 
ofta till för att uppmana människor att stödja sociala förhållanden som en bättre miljö, 
mänskliga rättigheter eller handikappade. (Kotler et al 2005 s.732) 

 19   



 

3.4.2 Målgrupp 
Det första steget i utformningen av all kommunikation är en väl genomarbetad 
målgruppsanalys. När budskapet ska utformas och valet av lämplig kanal sker är definitionen 
av vad som är just aktuell målgrupp samt övrig västentlig kunskap om målgruppen viktigt. 
Det finns inom målgruppsanalysen två nivåer: strategisk- och taktisk plan.  
 
Den strategiska nivån ska ta reda på vilken målgrupp som är mottaglig för vår 
kommunikation, utifrån vilken vår egen ställning och den rådande konkurrenssituationen är. I 
den taktiska nivån tittas det närmare på hur den bästa kommunikationen kan ske med den 
målgrupp som vi valt i den strategiska nivån. (Dahlén & Lange 2003, s.76) 
 
Målgruppsanalys 
Strategisk målgruppsanalys 
Den strategiska målgruppsanalysen är kopplad till den målsättningen vi har. Det kan vara att 
målsättningen fastställs när målgruppsanalysen är klar men även vara att målsättningen görs 
före målgruppsanalysen. (Dahlén & Lange 2003, s.126) 
 
Vid valet av målgrupp finns det tre stycken faktorer som bör tas i beaktning. Den ena är 
målgruppens mottaglighet som är en faktor som påverkar hur stora resurser det krävs för att 
kommunikationen ska nå fram på ett tillfredsställande sätt. Faktor två är målgruppens 
potentiella beteende som måste uppskattas med avseende vad som egentligen kan uppnås med 
en lyckad kommunikation. Den sista faktorn är konkurrenterna och vår egen relation till dem. 
Det är här viktigt att veta hur vilka resurser konkurrenterna har och om de till och med har 
samma målsättning som vi. (Dahlén & Lange 2003, s.133-134) 
 
Taktisk målgruppsanalys 
I den taktiska nivån är målgruppen vald och nu tar arbetet vid att försöka måla upp en tydlig 
bild av målgruppen. Det gäller att finna nyckelfaktorer som förklarar för oss hur den aktuella 
målgruppen påverkas och tar till sig det budskapet vi sänder är det primära samt vilken media 
som är bäst för att nå målgruppen. Vidare är det den taktiska målgruppsanalysen som ligger 
till grund för budskapsutformningen och det krävs utförlig kunskap om människorna i 
målgruppen för vilken form och innehåll reklamen ska få. (Dahlén & Lange 2003, s.157) 

3.4.3 Kanal 
Planeringen av kanal brukar vara den del i kommunikationsprocessen som upptar mest tid och 
resurser. Det är också en ständigt pågående process som måste göras om varje gång vi vill 
kommunicera med målgruppen. Inom momentet för kanalplaneringen ingår flera stycken 
delmoment, schemaplanering, valet av media och promotion. Här är det viktigaste steget 
schemaplanering som handlar om när och hur mycket kommunikation med målgruppen som 
ska ske. Sedan är nästa steg val av media, som utgår ifrån schemaplaneringen, och innebär att 
finna den optimala media mixen som understödjer planen och samtidigt bidrar till att 
kommunicera budskapet på det mest slagkraftiga sättet. Det slutliga steget är promotion som 
är ett samlingsord för kommunikationsstödjande åtgärder. (Dahlén & Lange 2003, s.383) 
 
Schemaplanering 
Inom schemaplanering används begrepp som modellering, optimering med mera som normalt 
sett kanske benämns inom matematiken. Schemaplanering handlar precis som matematik om 
siffror. Inom mediebranschen finns ett begrepp som kallas reklamkakan och som visar hur 
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mycket pengar det sammanlagt läggs ner på att köpa sig medieutrymme samt hur pengarna 
fördelas på olika medier. Med undantag för bakslaget av IT kraschen 2000 och terrorattacken 
2001 har investeringarna i media ökat hela tiden. (Dahlén & Lange 2003, s.385) 
 
 

Reklamkakan 2000 (miljoner kr)

Direktreklam 6571
Dagspress 9332
Magasin 647
Fackpress 1867
TV 3952
Stortavlor 775
Bio 78
Radio 596
Internet 1038
Event 1686

 
Figur 3:4 Reklamkakan 2001 (Dahlén & Lange 2003 s.385) 

 
Med de här stora beloppen är det viktigt att inse att schemaplanering är viktigt men även 
varför den är konkret och sifferbaserad. Schemaplaneringen handlar om hur reklamen och 
budskapet ska föras ut till målgruppen. Målet är att få största möjliga effekt som gör att 
reklamen verkligen uppmärksammas och fastnar i målgruppens huvuden samt att kostnaderna 
för att uppnå målen är minsta möjliga. Det är här modellering och optimering kommer in i 
bilden. Modellering går ut på var, när och hur mycket reklamen syns, alltså klarlägga vilka 
mediescheman som ger störst effekt. Optimering innebär att hitta den billigaste lösning för det 
valda medieschemat. (Dahlén & Lange 2003, s.386) 
 
I schemaplanering är det första steget att forma en övergripande strategi hur reklamen ska 
föras ut till målgruppen, alltså modellering. Share of Voice (SOV) är en viktig aspekt som 
innebär vilket medieutrymme som ska tas jämfört med konkurrenterna. Share of Voice är ett 
mått på hur stor andel företaget har av den totala reklamrösten inom kategorin. (Dahlén & 
Lange 2003, s.388) Ett problem att definiera vad som är reklamrösten. För att göra det lättare 
att räkna ut finns en förenkling:  
 
SOV kan räknas ut som företagets andel av de totala medieutgifterna inom kategorin. (Dahlén 
& Lange 2003, s.388) 
 
Ett företag bör sträva efter att ha den största SOV inom kategorin för att få störst effekt, som 
också brukar kallas att dominera, för att kunna bli eller förbli marknadsledare. För att kunna 
öka sin marknadsandel med hjälp av SOV går det att ta hjälp av Peckhams regel och Schroers 
metod. (Dahlén & Lange 2003, s.389) 
 
Peckhams regel 
Genom olika empiriska studier har det visat sig att det finns ett klart samband mellan Sov och 
marknadsandel för nya företag. Det är ett begränsat samband men en större SOV ger en högre 
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marknadsandel. Regeln innebär att ett företag ska satsa på en SOV som är 1,5 gånger större än 
den önskade marknadsandelen. Förutsatt att inget oplanerat inträffar kommer ett företag att nå 
sin maximala marknadsandel inom två år. Dock påverkas den maximala marknadsandelen av 
hur många konkurrenter som finns på den befintliga marknaden. Vilket gör att desto fler 
företag det finns, desto lägre blir det tak som finns för det nya företaget att arbeta under. 
Därför är det oftast ett slöseri på resurser att försöka överstiga det taket.  Med andra ord kan 
det vara en bra idé att räkna ut vilken marknadsandel ett nytt företag kan hoppas på utifrån hur 
många konkurrenter det finns inom kategorin. (Dahlén & Lange 2003, s.390-391) 
 
Schroers metod 
Metoden är för etablerade produkter och företag på mogna marknader. Istället för att påvisa 
hur nya produkter ska kunna etablera sig på marknaden, är Schroers metod till för att visa hur 
etablerade företag ska ta marknadsandelar från andra företag. Speciellt vid stora marknader 
kan det vara extra dyrt att vara dominant. Det Schroers metod används för är att bryta ner 
marknaden i mindre delar och på det sättet göra marknaden mindre genom till exempel 
koncentrera sig på lokala marknader istället för nationella marknader. På de stora 
marknaderna kan marknadsledaren lägg ner större resurser på reklam än övriga och därmed 
behåll sin position. På en mindre marknad märks en uppstickares satsningar inte lika tydligt 
som på en större marknad men kan ändå skapa stor effekt. Schroers metod går alltså ut på att 
hitta de strategiska möjligheterna på mindre (del) marknader och sedan agera snabbt. (Dahlén 
& Lange 2003, s.390-391)  
 
Mediescheman 
När ett företag har valt vilken SOV som är lämpligt fördelas mediebudgeten ut efter det och 
det görs genom att välja ett medieschema. Den mediebudget ett företag har innehåller tre 
dimensioner: frekvens, kontinuitet och räckvidd. Alla tre dimensionerna hör ihop och är 
beroende av varandra. Vilket leder till att om företaget väljer att satsa på frekvens måste de 
således minska budgeten på de övriga två och vice versa. (Dahlén & Lange 2003, s.393)  
 
Frekvensschema 
Här är det viktigaste att reklamen upprepas ofta. Det är dock inte bara välja en frekvens utan 
för att få maximala effekter samtidigt som minimala kostnader ska frekvensen vara tillräckligt 
hög. Effektiv frekvens beskriver det lägsta antalet repetitioner som ger maximal effekt.               
Tanken med effektiv frekvens beskrivs som: ”Det är bättre att övertyga några kunder 
fullständigt än att övertyga alla kunder samtidigt” (Dahlén & Lange 2003, s.394) 
 
Vid satsning på en punktinsats är det meningen att reklamen ska stå sig tills nästa insats och 
däremellan förekommer inte någon, möjligtvis lite reklam. Vad som är effektiv frekvens går 
efter beslutregeln som ibland kallas 3+. Som innebär att det minsta antalet gånger reklamen 
ska visas är tre. Första gången för att väcka nyfikenhet, andra gången för att informera och 
tredje för att förstärka beslutet hos kunden att köpa produkten. Hur många gånger fler som 
den effektiva frekvensen ska vara är tre till fjorton. (Dahlén & Lange 2003, s.395) Det som 
kan spela in här är hur välkänd produkten är sen tidigare, vilket media som reklamen 
exponeras i men även hur mycket konkurrenterna visar sin reklam. 
 
Kontinuitetsscheman 
Till skillnad från frekvensscheman, som vill visa reklamen under vissa perioder, ska 
kontinuitetsscheman visa reklamen hela tiden och inte göra uppehåll.  
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”Målet med kontinuitetsscheman är att reklamen ska exponeras så nära slutet på köpcykeln 
som möjligt” (Dahlén & Lange 2003, s.398) Det betyder att målet med kontinuitetsschemat 
ska ge största möjliga effekt av en enda exponering vilket kallas för närhetsexponering.  
Närhetsexponering bygger på att effekten av reklamen avtar snabbt och att människor är som 
mest mottaglig för reklam precis innan köpet, vilket betyder att närhetsexponering sker 
närmast köpet som möjligt. 
 
Den tiden efter exponeringen av reklamen som påverkar människan är mycket begränsad och 
detta kallas för lag-effekten. (Dahlén & Lange 2003, s.398) Därför bör reklamen exponeras 
hela tiden och därigenom påminna kunderna för att upprätthålla kommunikationseffekten av 
reklamen. I och med lag-effekten är kortvarig styrker det ännu mer att reklamen ska visas 
närmast möjligt kundens köp. Dels hinner inte kommunikationseffekten ta slut innan kundens 
köp och dels är sannolikheten inte stor att konkurrerande reklam påverkar dem. 
 
Det finns två stycken huvudvarianter av kontinuitetsscheman, där den första bygger på att 
kunskap om när köpcykeln börjar och slutar men också hur lång den är. Det handlar då om att 
placera sig precis före köpet. Om det är svårt att identifiera köpcykeln och det därmed också 
blir svårt att veta när kundens köp sker skapas ett regelbundet intervall för exponeringarna. På 
detta sätt ökas sannolikheten att exponeringen sker vid köptillfället. (Dahlén & Lange 2003, 
s.399) 
 
Räckviddschema 
Vid användning av ett räckviddschema blir framförallt kontinuiteten lidande eftersom det är 
ganska kostsamt att nå ut till många människor under en längre tidsperiod. 
”Räckviddsscheman är mest användbara när organisationen vill nå många människor inom en 
kort tidsrymd. Det handlar då om produkter som ska nå en massmarknad”.(Dahlén & Lange 
2003, s.400)  
 
För att uppnå en stor räckvidd finns det tre huvudsakliga alternativ. Det mest uppenbara sättet 
att uppnå en stor räckvidd är att använda mycket breda massmedier som når ut till många 
människor men är därmed också kostsamt vilket betyder att det är viktigt att reklamen 
uppmärksammas av människorna. (Dahlén & Lange 2003, s.400) 
 
Ett annat sätt att nå stor räckvidd är genom att använda sig av många medier. Sannolikheten 
blir då större att människor tar del av reklamen under en hel dag, på grund av att 
exponeringsytorna blir fler, till exempel morgontidningar, stortavlor och TV. 
Alternativ tre är att använda sig av en hög frekvens under en kort period, som ibland benämns 
”blitz-schema” för meningen är att bombardera målgruppen med reklam. Precis som med 
många medier är syftet med den höga frekvensen att målgruppen ska exponeras för reklamen 
någon gång under dagen i och med att exponeringsytan ökar. (Dahlén & Lange 2003, s.400) 
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3.4.4 Riktlinjer för marknadskommunikation 
Figuren nedan visar att tjänstemarknadsföring behöver både intern som interaktiv 
marknadsföring och inte bara externa marknadsföring. Företag som lyckas med försäljning av 
tjänster lägger fokus på både sina anställda och sina kunder. (Kotler et al 2005 s.634-635) 
 

 
Figur 3:5 Omarbetad modell från: Three types of marketing in service industries (Kotler et al 

2005 s.635) 
Intern marknadsföring 
Den interna marknadsföringen betyder att företaget behöver göra stora investeringar i 
personalen. Det är viktigt att träna och motivera den personal med kundkontakt och service att 
arbeta gemensamt för att uppnå kundnöjdhet. Det fungerar inte att enbart ha en 
marknadsavdelning som utför traditionell marknadsföring och att resten av företaget arbetar 
på sitt håll. För att företaget ska uppnå hög service gentemot kunden är det viktigt att alla har 
inom företaget har ett kundfokus. Intern marknadsföring måste till och med gå före extern 
marknadsföring. För det är ingen mening med att sälja bra tjänster för än företagets anställda 
är redo, villiga och kunniga att förse dem. (Kotler et al 2005 s.635) 
 
Interaktiv marknadsföring 
Den uppfattade servicekvaliteten beror huvudsakligen på kvaliteten av köpare - säljare 
interaktionen. Till skillnad från marknadsföring av produkter där kvaliteten på produkten ofta 
har mindre att göra med hur produkten anskaffas av kunden, är det av yttersta vikt vid 
marknadsföringen av tjänster att både kvaliteten på leveransen och leverantören är bra för att 
uppnå hög tjänstekvalitet. Det går inte bara att anta att marknadsföringen av en tjänst är 
tillfredsställande för kunden genom att endast ha en bra teknisk tjänst.  Kunder bedömer 
nämligen inte tjänstens kvalitet endast efter de tekniska egenskaperna som till exempel hur 
maten smakar på en restaurang, utan bedömningen sker också efter funktionella egenskaper, 
till exempel hur personalen på restaurangen uppträder. (Kotler et al 2005 s.635) 
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3.5 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring är enligt Gummesson (1995 s.16-17) marknadsföring som sätter 
relationer, nätverk och interaktion i centrum. För att det ska vara en relation måste det finnas 
två parter som har kontakt med varandra. Grönroos (2003 sid.14) nämner även han att 
relationsmarknadsföring handlar om att identifiera, etablera, upprätthålla, utveckla och i 
värsta fall avveckla relationer med sina kunder. 

3.5.1 Kundnärhet 
Kundnärhet handlar om att skapa en relation till sin kund och det kan ses som den faktor som 
påverkar verksamheten allra mest. Kundnärhet kan skapas på flera olika sätt och måste 
anpassas till varje enskild kund. Detta då det finns kunder som vill ha en nära relation medan 
andra bara vill träffas när det är nödvändigt. Närheten är även en viktig del som måste 
anpassas individuellt till kunden. Företaget får inte ligga allt för nära men inte heller för långt 
ifrån kunden. (Blomqvist et al 1999, s.13-14) 
 
För att skapa ett mervärde åt ett företag finns det olika typer av värde nycklar som kan 
användas. De olika nycklarna som vi kommer att beskriva nedan är beroende av varandra och 
kommer tillsammans att hjälpa till och skapa en hög kundnärhet. (Blomqvist et al 1999, s.13-
14)  
 

Värdeskapande

Tillgänglighet Interaktivitet

Kundnärhet

Figur 3:6 Kundnärhetens nycklar (Blomqvist et al 1999, sid.15) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En grundförutsättning för att skapa en kundrelation är att det måste finnas tillgänglighet. 
Tillgänglighet handlar om att det måste finnas en stark närvaro på marknaden, alltså att 
företaget gör det enkelt för kunden att kognitivt, emotionellt samt fysiskt kunna närma sig 
företaget. Med kognitivt menas att få tillgång till kundens hjärna för att på sätt veta hur 
kunden tänker. Emotionellt handlar om att kundens hjärta ska finna något positivt hos 
företaget och fysiskt handlar om att företaget ska finnas till åt kunden, med butik, affär eller 
lager. Tillgängligheten ska inte bara vara till för nya kunder utan även för de gamla kunder 
som funnits hos företaget. Ett problem idag som finns med tillgänglighet är att företagen inte 
riktigt når upp till en tillräcklig tillgänglighet. Det kan röra sig om hur kundtjänsten fungerar, 
vilka öppettider som finns eller till och med att reklamen inte tillför en optimal tillgänglighet. 
(Blomqvist et al 1999, s.14-15) 
 
Interaktivitet handlar om hur samverkan med kund ska ske, det vill säga kundnärhet. Har 
företaget lyckats med tillgängligheten för kunden är detta nästa steg att ta. Interaktiviteten ska 
täcka upp det behov som finns hos kunden. För att utveckla kundrelationen är kundmötet en 
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viktig del då det är här som utbyte av information, kunskap samt produkter sker. (Blomqvist 
et al 1999, s.16) 
 
Värdeskapande är den nyckel som bygger på kundnärhet. Det är med hjälp av denna nyckel 
som företaget kan differentiera sig gentemot andra företag samt att på sätt skapa 
konkurrensfördelar. Värdeskapande kan delas in i direkt och indirekt värde. Direkt värde 
omfattar de erbjudanden och åtaganden som kunden erhåller hos företaget mot utbyte av egna 
ersättningar och åtaganden. Indirekt värde innefattar istället mer de emotionella värden som 
skapas vid en relation, exempelvis att företaget kan känna en trygghet av att deras leverantör 
håller de höga krav som företaget ställt. (Blomqvist et al 1999, s.17-19) 
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4. Empiri & Analys 
I empirin kommer vi att sammanställa svaren från de intervjuer som vi har gjort. Vi kommer 
även att i begränsad omfattning beskriva om hur det ser ut i Svenljunga Kommun idag, vad 
det gäller antalet invånare samt anställda i företag. I analysen kommer vi att göra en 
jämförelse mellan den teori vi har använt oss av och den empiri vi har skaffat oss. Vi kommer 
att skriva om teorin och empirin om vartannat. Analysen sker sedan efter varje empiriavsnitt 
med kursiverad stil. Även en jämförelse med andra kommuner kommer att göras här. I 
analysen matchas empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. 

4.1 Svenljunga Kommun 
Svenljunga kommun är en kommun som är belägen i södra Västra Götaland. Invånarantalet 
ligger på 10 500 personer fördelat på ett flertal mindre orter. Befolkningsmängden har mellan 
1996-2006 minskat med ca 600 personer vilket är jämnt fördelat på män och kvinnor. I 
kommunen som har en yta på 900 km² finns det mycket natur samt flera sjöar att tillgå. 
(www.svenljunga.se 2008-04-22) 
 
Vad det gäller näringslivet i Svenljunga kommun finns det en riklig blandning av företag, 
majoriteten av företagen är små till medelstora företag. Av de mer kända företagen finns 
bland annat Elmo Leather AB i Svenljunga vilka är den största arbetsgivaren i kommunen 
med ca 375 st anställda. Exempel på andra stora arbetsgivare i kommunen är Scandfilter AB 
(110 st anställda), Mjöbäcks entreprenad AB (140 st anställda).(www.svenljunga.se 2008-04-
22) Majoriteten av arbetstillfällen finns inom handel, kommunikation, tillverkning och 
utvinning. Svenljungas kommunfakta från 2005 visar att mer än hälften av alla arbetande 
personer som bor i kommunen antingen jobbar i kommunen eller utanför kommunen. Vilket 
även säger att det finns en större utpendling från kommunen än en större inpendling till 
kommunen.(www.svenljunga.se 2008-04-22) 
 
I Svenljunga kommunfullmäktige finns det idag tre stycken ledamöter.  
Ordförande i kommunfullmäktige är Jan-Olof Nilsson (m) och de två vice ordförandeposterna 
tillhör socialdemokraterna respektive centerpartiet. C, M, Fp och Kd är i majoritet medan S är 
i opposition. 
Kommunstyrelsen innehåller elva stycken platser och ordförande heter Eva Johansson (c) och 
vice ordförande Stefan Carlsson (s). (www.svenljunga.se 2008-04-22) 
 
Det finns fyra stycken nämndeorganisationer barn- och utbildning, kultur- och fritid, miljö- 
och byggnad samt socialnämnden.(www.svenljunga.se 2008-04-22) 
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4.2 Intervju Svenljunga Kommun 

4.2.1 Marknads- och utvecklingsenheten 
Intervju med Fredrik Dahl kommunutvecklare och Sofie Kerstell mediastrateg, på Svenljunga 
kommun 2008-04-23 
 
Strategier för att öka nyinflyttning och nyföretagandet 
Vad det gäller nyföretagandet vill Svenljunga enligt Fredrik Dahl1 ha ett smidigt 
företagsklimat och en bra relation samt förenkla kontakten för företagen med kommunen. Det 
ska finnas en person som företag kan ta kontakt med på kommunen för att kunna slussa vidare 
till exempel för kompetensutvecklingen. Idag bidrar kommunen med pengar till Espirahuset i 
Borås samt andra företagarutvecklingscenter.  
 
Kommunalrådet i Svenljunga besöker företag för att kunna vara lyhörda mot deras åsikter. 
Kommunens strategi är enligt Dahl och Kerstell2 inte likt Tranemo att skänka bort 
industritomter utan de vill ändå vara tillräckligt attraktiva för att företag ska betala ett rimligt 
pris för att komma till kommunen och att det finns mark och lokaler för etableringar. Det ska 
också finnas en öppen dialog med olika organisationer som till exempel byalag och 
företagarföreningar.  
Om det finns intresse, är uppstartandet av ett industrihotell mycket tänkbart, det ingår bland 
annat i kommunens treårsplan som ett övergripande mål. Det satsas på Lockrydsområdet vid 
väg 27 med att frigöra mark.  
 
För nyinflyttning ska Svenljunga också ha en enhet där intressenter ska kunna fångas upp. 
Enligt Sofie Kerstell3 ska den här enheten ska inte bara fånga upp intressenter utan kanske till 
och med även följa med ut och visa tomter. De vill också visa sig mer utåt med events och 
kampanjer men detta är bara på planeringsstadiet och långsiktig tanke. Initiativ till att frigöra 
attraktiva områden har gjorts bland annat, Sandsjön och Karonlinelund, och det för att tidigare 
har det inte funnits något att bygga på. Det har också tagits fram tio sjönära områden som en 
långsiktig plan, först 2009 när strandskyddslagen kommer träda i kraft, hoppas då kommunen 
själva ska få bestämma var tomter får placeras.  
 
Dahl och Kerstell4 säger här att deras strategi inte är att skänka bort tomter till företag, som 
exempelvis Tranemo har gjort. Det är ingen strategi som de tror på, dock nämner de att om ett 
stort företag skulle vilja etablera sig i kommunen är det alltid en förhandlingsfråga. Deras 
strategi är istället att vara tillgängliga och lotsa intressenterna rätt från början. Även hjälp kan 
ske individuellt och inte i klump. 
 
Dahl och Kerstell5 säger även att nyföretagandet och nyinflyttningen går hand i hand. Får de 
inte hit mer företag i kommunen blir det svårt att få en ökad inflyttning då i en förlängning 
måste kommunen kunna erbjuda jobba åt dem som flyttar hit. 
 

                                                 
1 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
2 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
3 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
4 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
5 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
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Analys: 
Svenljunga arbetar mycket med aktiv lotsning för att de ska hamna rätt med sina intressenter 
från början vilket ska leda till att intressenten fångas och att denne förhoppningsvis inte 
vänder sig åt annat håll utan tillslut väljer Svenljunga. På samma sätt ska företagare i 
kommunen, på ett snabbt och enkelt sätt, kunna få hjälp.  I dagsläget är det dock endast en 
person som är den som ska lotsa vidare. Enligt Kotler et al (2005 s.635) är det viktigt att alla 
anställda har ett kundfokus och kunskap om företaget eller organisationen, något som 
Svenljunga saknar. Genom att alla anställda har ett kundfokus är enligt Kotler et al (2005 
s.635) viktigt för att kunna uppnå en hög service gentemot kunden. Vid jämförelse med 
Vårgårda och hur de arbetar med att locka dit nya företag har de enligt Wallmo6 en person 
som utgör länken mellan näringsliv och kommunen. Han ska fungera som en lots och hjälpa 
nyföretagare tillrätta i kommunens byråkrati. Wallmo säger att alla parter tycker att det 
fungerar utmärkt vilket även visat sig i Svenskt Näringslivs rankinglista över företagande i 
kommuner. Svenljunga arbetar inte utifrån någon uttalad målgruppsanalys, till exempel att de 
vill ha något speciellt typ av företag eller barnfamiljer före andra, utan de vill ta till vara på 
”alla” intressenter och lotsa dem rätt. Det första steget i utformningen av all kommunikation 
är enligt Dahlén & Lange (2003, s.76) en väl genomarbetad målgruppsanalys. 
Målgruppsanalysen består av en strategisk, som ska ta reda på vilken målgrupp som är 
mottaglig för vår kommunikation, och en taktisk nivå, som ska tittar det närmare på hur den 
bästa kommunikationen kan ske med den målgrupp som vi valt i den strategiska nivån.  
 
Viktiga delar som kommer att ingå i strategierna  
Här nämner Dahl och Kerstell7 att en viktig bit som de i kommunen aktivt jobbar med är 
infrastrukturen, särskilt vad det gäller Närtrafik och busstaxi. Framförallt för de personer som 
bor längre ut på landet och därmed inte har samma möjlighet att ta sig in till närmsta tätort. En 
annan viktig bit som kommunen jobbar med är att få fram en snabbare väg mellan 
Göteborgsvägen och 27: an, detta för att slippa och åka inom Borås för att ta sig mot 
Göteborgshållet. Dahl och Kerstell8 nämner att en viktig del i strategin är att vara lyhörd och 
öppen för förslag, kommunen har därför tagit fram ett forum på hemsidan där personer i 
kransorterna kan delge vad det tycker om bland annat bussförbindelserna.  
 
Analys: 
Kommunen försöker dra nytta av närheten till storstadsregionerna genom att underlätta med 
förbindelserna dit, framförallt då till Göteborg. En snabbare och bättre förbindelse med 
Göteborg och Borås kan komma att vara avgörande för om ett företag väljer att satsa på 
Svenljunga. För privatpersoner kan kombinationen av billigt boende och snabb väg till Borås 
och Göteborg, göra att fler väljer att bosätta sig i kommunen. Genom att underlätta 
förbindelserna med storstadsregionerna närmar sig Svenljunga det Blomqvist et al (1999, 
s.13) säger om kundnärhetens nycklar: tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. Med 
bättre förbindelser ökar Svenljunga sin tillgänglighet på marknaden, underlättar bland annat 
för företag med utbyte av produkter samt skapar ett högre värde genom att finnas nära stora 
städer. 
 

                                                 
6 Maria Wallmo informatör Vårgårda, e-post den 18 april 2008. 
7 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
8 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
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Uppnå uppsatta mål både på kort och på lång sikt 
De vill visa hur bra det är att bo här och vilka förutsättningar som finns säger Dahl och 
Kerstell9. Visa vad de olika områdena vad de har att erbjuda till exempel Sandsjön, med 
närheten till Borås och Svenljunga samt närliggande sjöar. Med Karolinelund vill de ta fram 
att det är centralt. Helt enkelt att visa att det finns olika livsmiljöer att bosätta sig i. Samma 
sak vill det göra med företagen att det finns olika miljöer att etablera sig i. Det ska också 
framhållas vilka typer av bostäder som finns. Vill en familj flytta ut från sin villa till lägenhet 
ska det finnas lediga lägenheter, på detta sätt ska de skapas en flyttkedja. Kan ingen flytta 
någonstans blir det heller ingen nyinflyttning.  
 
Med aktiv lotsning menas det att kommunen alltid ska finns tillhands för kunden och 
företagen. De kan vara flexibla för att tillgodose önskemål, vilket de ser som en styrka. Om 
det krävs ska de kunna ta fram skräddarsydda lösningar. Långsiktigt mål är att ha denna 
flexibilitet i kommunen och få det inarbetat.  

 
Sakteliga har Svenljunga kommun börjat med ambassadörer, bland annat lagt ut en förfrågan 
på Internet för att få fram nomineringar till ambassadörer. Tanken är att ambassadörerna är 
personer som gillar Svenljunga och livskvalitet som finns där, de behöver inte bo i kommunen 
utan kravet är att de ska ha någon form av anknytning till orten. Personer som är förebilder 
och/eller har presterat någonting, tanken är att de ska sprida budskapet om Svenljunga, 
exempelvis Charlotte Kallas succé har gjort att hennes ort har blivit känd. Svenljunga har 
även de personer som skulle kunna lyftas fram, ex Kimmo Eskelinen (innebandy), Lasse 
Larsson (rallycross), Göran Karlsson (Gekås grundare). Det görs för att öka stolthetskänslan 
bland invånarna. Dahl och Kerstell10 säger att de inte vet vilken kanal som de har tänkt synas i 
och detta beror på att de idag inte vet vilken kampanj de ska använda sig utav. När de vet hur 
kampanjen ser ut kan de bestämma kanal. De tillägger även att det är svårt att bestämma då de 
inte vet hur profilering av kommunen ska ske. De nämner dock att daglig kontakt med medier 
och ambassadörer är något som de kommer att använda sig utav. 

 
Svåraste målet både på kort- och långsikt är ett ökat bostadsbyggande. Kommunen kan inte 
öka bostadsbyggandet men vi kan hjälpa till när någon är intresserad av att bygga eller köpa 
in tomter menar Dahl och Kerstell11. Kommunen ska ta fram planer och visa framförhållning 
samt vara mer aktiva och flexibla till exempel att bereda mark beroende på vad folk vill köpa 
tomt. Det tas just nu fram en fritidshusenkät till ägarna, det finns idag ca 1500 fritidshusägare 
i kommunen, av dessa som kommer utanför kommunen vill de ta reda på vad det är som gör 
att de just kommer Svenljunga. Det kanske också att kan få några procent av dem som 
kommer hit att permanent bosätta sig här. Enkäten blir också en bra måttstock på vad som 
krävs av Svenljunga för att folk ska flytta hit. Det är lätt att bli hemmablind och inte se ens 
eget värde. Kommer framöver även att marknadsföra de olika områdena, har planer på att 
finns till vid sjönära platser exempelvis Sandsjön, Håcksvik. Visa tomter med sjöutsikt med 
korvgrillning och fika, att helt enkelt bara finnas tillhands. Det är en enkel grej men mer 
långsiktigt vill de fixa riktiga ”Bodagar”. Finns idag 32 stycken personer som står i kölistan 
till Sandsjön området av 40-45 möjliga tomter. När det blir planlagt blir det inga problem att 
”kränga” dessa tomter. Målet med nyinflyttning/nybyggande är, nått i och med att vi har 
berett ett sånt fint område. 

 

                                                 
9 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
10 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
11 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
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Ökandet av nyföretagande har de inte legat tillräckligt långt framme med på grund av att det 
finns för få företagslokaler. Enligt Dahl och Kerstell12 finns det inga företagsinbjudningar 
utan det stora som ska satsas på är företagsetableringar kring Lockrydsområdet vid 27: an. Det 
pågår även många förhandlingar med flera olika parter för att få upp någonting där, det är det 
som kommunen satsar på just nu. De hoppas på att 27: an samt närheten till Borås blir 
attraktiv för många. Vilken typ av företag de helst vill ha vet de inte ännu men målet är att det 
ska vara mer åt tjänstemannaföretags håll.  
 
En långsiktig plan – mediestrategi - för hur kommunen vänder sig till media och med vilket 
budskap håller på att tas fram enligt Kerstell13. Förslaget lyder ”Svenljunga kommun ska 
tydligare nå ut med ett positivt budskap om vår goda livsmiljö, våra boendemöjligheter och 
näringslivsförutsättningar”. En ökad positiv uppmärksamhet/ökad publicering ska leda till att 
fler väljer Svenljunga kommun att bo och verka i. Även att specifika målgrupper väljs ut först 
när det görs riktade kampanjer.  

 
Utvecklingen av en mediastrategi handlar om att kommunen vill ha en långsiktig plan för hur 
kommunen vänder sig till media enligt Kerstell14. Idag finns en mediastrategi som är väldigt 
öppen, som handlar om att lyfta fram de olika livsmiljöerna. De utskick som görs ska 
innehålla det positiva budskapet om varför Svenljunga är bra, det finns ingen 
målgruppsanalys utan beror mer på vilket tillfälle det handlar om och inte bara vända sig till 
en grupp, exempelvis barnfamiljer vilket hade lett till att andra grupper skulle uteslutas. Det 
handlar även om att få ut vardagliga saker som händer. Strategin innebär att få ut positiva 
vibbar och det kan vara på det enkla sättet att till exempel framhäva att Svenljunga har en bra 
förskola för att få att folk flyttar hit. Även visa att det finns jobb på tjänstemanna nivå. Det är 
en stor skillnad det senaste halvåret om hur mycket mer det står om Svenljunga i media.  

 
Svenljunga samarbetar mycket med regionerna runt omkring sjuhäradsbygden och 
västgötaregionen. Hur arbetet med Kattegatt- och Skagerak regionen tillsammans med Norge 
och Danmark, ska gå till väga, vad det gäller landsbygdsutveckling är också något som görs 
för tillfället enligt Dahl15. Vad det gäller EU-stöd handlar det om att stora enheter går 
samman, för att det är svårt för Svenljunga att söka själva. De utvecklingsprojekt som finns 
handlar om att stimulera byalag, föreningar och turistentreprenörer att se över vilka 
möjligheter som finns att söka bidrag. Skapa olika nätverk att tillsammans jobba med 
någonting, t.ex. slow-valley projektet kring Ätran som kommer ifrån Falköping. Projektet 
utgår ifrån slow-food konceptet från Italien vilket är tvärtemot snabbmats konceptet, stället 
sitta ner och ta det lugnt samtidigt som du äter. Kommunen är med i många nätverk men sitter 
inte idag i ”förarsätet”. Problematiken är att det även är svårt för kommunen att sätta sig i de 
olika projekten vilket gör att det blir ännu svårare för personer och företag i kommunen. Det 
är här Fredrik ska hjälpa till med att sätta in de som vill söka bidrag i problematiken och guida 
dem vidare. 

 
Alla målen är framtagna av kommunfullmäktige utom det sista, åtgärderna för att uppnå 
målen dock framtagna av marknads- och utvecklingsenhet. En viktig förändring är att 
turistbyrån har flyttat till ett centralt läge. Dahl och Kerstell16 tror att det kan leda till fler 
spontanbesök och kommunen kan jobba mer på att turista - hemma, profilera turismen mera 

                                                 
12 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
13 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
14 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
15 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
16 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
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och ta fram paket om vad det finns att göra i Svenljunga. Men enligt Dahl och Kerstell17 är 
det inte kommunen som ska driva något utan istället hjälpa till att skapa nätverk genom att 
bjuda in personer och företag för att på det sättet kunna få fram en diskussion, kommunen kan 
däremot stödja med marknadsföring på hemsida, broschyrer etc. På det viset kan Svenljunga 
erbjuda aktiviteter till de turister som kommer till kommunen och frågar efter aktiviteter att 
göra.  
Dahl och Kerstell18 säger här att det stora målet är att öka nyinflyttningen i kommunen, sedan 
nyföretagandet. Därefter kommer mål tre och fyra vilka går hand i hand. De resterande målen 
ska fungera som hjälpmedel för att uppnå en ökad effekt vad det gäller nyinflyttning och 
nyföretagande.  
 
Analys: 
Det är enligt Dahlén & Lange (2003, s.383) tydligt att planeringen av val av kanaler är en 
viktig del och något som kan ge en organisation fördelar om det görs på ett bra sätt. Vad det 
verkar har Svenljunga ingen plan för hur detta ska gå till utan väljer att göra det från fall till 
fall av det som ska marknadsföras. Ser vi istället till Vårgårda Kommun har de enligt Maria 
Wallmo19 en sakkunnig både vad det gäller val av kommunikationskanal, 
kommunikationsplanering som ser till att deras grafiska profil vårdas. Svenljunga har likt 
Vårgårda inte valt vilken profil som de vill att kommunen ska ha och har därför inte heller 
planerat vilken eller vilka kanaler de vill använda sig av. De minimala resurser som 
Svenljunga lägger på marknadsföring gör också att det blir svårt att använda sig av något 
media då det krävs stora resurser.  
 
Kotler et al (2005 s.732) nämner att det finns tre typer av budskap som kommuniceras ut och 
ska ge en önskad feedback. Dahl och Kerstell nämner bland annat att Svenljunga är en 
”natur kommun” med över ca 300 sjöar och att kommunen på något sätt i sitt budskap ska 
använda tillgången till sjöarna blir då ett typ av emotionellt budskap. Att kommunens arbete 
med att frigöra mark och tomter för företag och privatpersoner skapar då ett rationellt 
budskap som visar att det finns lediga ytor att bygga på. Då Svenljunga vill använda sig av 
kända personer som ambassadörer när de förmedlar sitt budskap är ett bra sätt för att 
förstärka sitt budskap och på det sättet komma runt bruset då kända personer har en tendens 
till att dra till sig uppmärksamhet ifrån andra. 
 
Ta till vara på feedback 
Precis som Dahl och Kerstell20 har nämnt innan handlar det mycket om att lotsa de personer 
som vill flytta till kommunen och ge dem den hjälp som de behöver för att de inte ska tappa 
sitt intresse. Inför STARK- dagen borde kommunen se över behovet av jobb hos de egna 
företagen för att kunna erbjuda jobb till de studenter som är intresserade. De har dock samlat 
in CV från studenterna vid STARK- dagen och skickat ut dessa till personer i 
företagarföreningarna. 
 
Analys: 
Feedback är något som Fill (2002, s.34) anser är viktigt att ta till vara på för att veta om 
marknadskommunikationen är användbar och effektiv. Idag har kommunen endast en person 
som jobbar med lotsning och därmed finns risken att kommunen missar intressenter.   
 
                                                 
17 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
18 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
19 Maria Wallmo informatör Vårgårda, e-post den 18 april 2008. 
20 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
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Marknadsföring 
Dahl och Kerstell21 säger här att det idag läggs minimala resurser på ren markandsföring. En 
anledning till detta är att marknads- och utvecklingsenheten precis har startat upp. De räknar 
med att nästa år ska budgeten öka med 200 000 kr och inom den tre års plan som finns kan 
budgeten öka med 200 000 kr per år. De nämner även att de inte vill förhasta sig i det arbetet 
som sker idag och göra allting på en gång. Dahl och Kerstell22 säger att det idag endast finns 
två personer som bedriver marknadsföring inom kommunen, det är en person med 
journalistisk bakgrund samt en som är grafisk designer. 
 
Dahl och Kerstell23 säger här att det idag inte finns någon marknadsplan utan det är något som 
de har varit väldigt dåliga på, särskilt på att strukturera upp deras arbete. De nämner även att 
detta kan bero på att deras budget inte räcker till för det samt att enheten precis har startat upp 
och det är en del i det framtida arbete som ska göras. De säger även att om det ska göras 
externt behövs det mer resurser. 
 
Analys:  
Ska ett företag eller organisation synas krävs en rad olika insatser men en aspekt som är 
viktig är Share of Voice, ett begrepp som kan förklaras som företagets andel av de totala 
medieutgifterna inom kategorin, enligt Dahlén & Lange (2003, s.388) Att satsa på media 
kräver stora resurser och det är något som Svenljunga inte lägger idag. 
 
Styrkor respektive svagheter med kommunen 
De styrkor och svagheter som Dahl och Kerstell24 nämner är att Svenljunga kommun är en 
pendlingskommun, vilket både kan vara en styrka och svaghet. Dem pratar även om att det 
gäller att dra nytta av det strategiska läge som de befinner sig i, då de både har nära till 
Göteborg, Borås och Jönköping. Men det påpekar även att det är viktigt att inte drunkna i den 
informationsmängd som finns. En styrka som de också nämner är att det finns fruktansvärt bra 
arbetskraft i kommunen, där folket både är ansvarsfulla och villiga att arbeta. En svaghet som 
de nämner är att de haft svårt att profilera Svenljunga i sjuhäradsbygden, beroende på att orter 
som ligger runt omkring Svenljunga har något som de kan profilera sig med, exempelvis 
Gällstad (kläder), Mark och Borås (knalleland).  
 
Analys: 
Svenljung hamnar någonstans mittemellan olika starka regioner som Göteborg och Borås 
vilket gör att bruset, som Brassington et al (2006, s.639) talar om, därifrån riskerar att 
överrösta de insatser som Svenljunga gör. Samtidigt kan närheten till storstadsregionerna 
vara en fördel då Svenljunga kan dra nytta regionernas dragningskraft. Därmed ser vi att 
Svenljunga är medvetna om att de inte får drunkna i all den informationsmängd som finns, 
vilket är positivt. 
 
Profilering av kommunen 
Dahl och Kerstell25 nämner här att det finns mycket planer för hur en profilering av 
kommunen skulle kunna ske. Bland annat vill de försöka få fram en entreprenörstanke som 
har sin utgångspunkt i den befintliga industrin. Det har visat sig vara ett lyckat koncept i 
orterna runt omkring och folk skulle komma till Svenljunga och handla istället för att åka från 

                                                 
21 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
22 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
23 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
24 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
25 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 

 33   



samhället och handla på en annan ort, detta gäller dock ej vid handlade av mat. Kommunen 
försöker nu att starta upp en grupp som kan jobba med de olika idéer som finns, det finns idag 
inget uttalat sätt på hur detta ska gå till men det finns en massa idéer vilket är väldigt viktigt. 
Kan de lyckas väva ihop alla idéerna kan detta stärka kommunen på ett positivt sätt. 
Ett annat projekt som ska hjälpa till att profilera kommunen är det kompetenscenter för 
husbyggnation som byggs i Mjöbäck. Idag finns det ett samarbete mellan kommunen och 
högskolan i Borås om att byggingenjörer ska kunna göra sina examensarbeten där.  
Något annat som Dahl och Kerstell26 nämner är alla de sjöar som finns i kommunen, totalt är 
det ca 300 stycken och på något sätt utnyttja den tillgång av vatten som finns. 
 
Analys: 
Även om vi under intervjun inte direkt ställde frågan om Svenljunga jobbar med storytelling 
är tanke att de ska profilera kommunen på något sätt. Storytelling bygger enligt Mossberg et 
al (2006 s.7-8) på att organisationen/företaget använder sig utav en berättelse för att 
föremedla sitt budskap mot marknaden. I dagsläget finns ingen typ av storytelling eller någon 
typ av profilering, viljan att hitta Svenljungas egna ”berättelse” finns men de har svårt att 
bestämma sig för något som de tycker är bra. Ser vi till hur andra kommuner har gjort 
använder de sig inte av någon uttalad storytelling. 
 
Studiebesök till andra kommuner, arbetsmarknadsdagar, mässor 
Idag görs detta med hjälp av de det nätverk som finns i Sjuhäradsområdet enligt Dahl och 
Kerstell27. För att skaffa mer inspiration turas de om i kommunerna att agera värdar åt de 
andra kommunerna. De har varit på några besök bland annat i Laholm och Haparanda men 
annars görs inga andra besök. Dahl och Kerstell28  säger att de endast är med på den 
arbetsmarknadsdag som anordnas på högskolan i Borås, så kallad STARK- dagen. 
 
Dahl och Kerstell29 säger här att de inte hade något speciellt att ge åt besökarna på mässan i 
Göteborg i år, dock kommer de att lägga ner mer tid på de idéer som finns för att nästa år 
istället kunna sälja mer. Även de resurser som fanns detta året är en anledning till att de inte 
lyckades bättre på mässan. Deras placering av montern var även det en anledning då de stod 
bredvid de större kommunerna i regionen, bland annat Borås och Stockholm. Dahl och 
Kerstell30 säger här att dem idag inte lägger särskilt mycket resurser på mässorna. Idag är de i 
princip bara med på mässorna för att de ska vara det, detta beror även det på att enheten är ny 
och att det krävs tid för att planera och göra genomtänkta mässor. Idag finns det inga 
arbetsdagar som anordnas av Svenljungaenligt Dahl och Kerstell31. 
 
Analys: 
Här ser vi tydligt hur Svenljunga ligger efter i arbetet med framförallt besök på mässor, 
arbetsmarknadsdagar men att de däremot gör studiebesök hos andra kommuner etc. Med ett 
mindre engagemang på mässor och arbetsmarknadsdagar riskerar Svenljung att hamna i det 
mediebrus som Brassington et al (2006, s.639) nämner. Haparanda har enligt Kerttu32 ett 
mycket mer större engagemang att synas och visas sig på sådana events. 
 

                                                 
26 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
27 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
28 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
29 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
30 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
31 Fredrik Dahl och Sofie Kerstell Marknads- & utvecklingsenheten Svenljunga Kommun, intervju 080423 
32 Kerttu Business development manager, e-post den 18 April 2008. 
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Inbjudning och samarbete med företag 
Idag finns det endast samarbete med vänorter enligt Dahl och Kerstell33. De vill få fram ett 
samarbete med Tyskland och Lettland och planerar att åka ner till Tyskland för att 
marknadsföra Svenljunga. Genom att utveckla samarbetet och att få företag därifrån om det 
blir aktuellt med en flytt till Sverige att Svenljunga ska vara det primära alternativet. De säger 
även att det idag inte finns några inbjudningar av företag.  
 
Dahl och Kerstell34 säger att de tidigare haft ”Svenljungahusen” där flera företag gick 
samman för att skapa billiga lösningar på hus, alltså en typ av bopaket. De säger även att detta 
är viktigt att införa på de nya områdena (Karolinelund, Sandsjön) för att visa att det finns 
möjlighet att bo billigt i en villa, gentemot att bo i en lägenhet i till exempel Borås. 
 
Analys: 
Här är Svenljunga betydligt mera aktivt och framåt och att de tillsammans med olika företag 
gått samman för att för att ta fram billigt boende är ett bra steg i riktningen mot att öka 
nyinflyttningen till kommunen. Det stämmer också överens med vad Blomqvist et al (1999, 
s.13) säger om kundnärhet, som handlar om att skapa en relation till en kund.  

4.2.2 Eva Johansson 
Intervju med Eva Johansson Kommunalråd i Svenljunga kommun, 2008-04-30 
 
Idéer och tankar för att öka inflyttning och nyföretagande 
De har satsat lite extra sedan årsskiftet med att bland annat starta upp Marknads- och 
utvecklingsenheten säger Johansson35. Sedan jobbar de mycket med att utveckla de befintliga 
företagen, de kan ju behöva hjälp och stöd också. De försöker vara lite grann som en 
katalysator med att hjälpa till med det de är bra på till exempel samhällsbyggnader, 
samhällsplanering, detaljplaner med mera samt vara snabba och flexibla för att möta 
näringslivets behov.  
 
Vad det gäller ökad inflyttning säger Johansson36 att de jobbar för att vända den neråtgående 
trenden, vi hade bland annat en uppgång på 26 stycken personer förra året. Det handlar om att 
få människor att stanna och trivas genom att erbjuda bra kvalitet på den kommunala servicen. 
Lyssna noga på människorna, prata med dem och låta dem påverka. I dag föds det för lite och 
dör för många, med ett inflyttningsnetto ligger de hyfsat till, lite plus. Kommunen har fått 
mycket så kallad kommunplacerade invandrare som har fått uppehållstillstånd och det håller 
uppe statistiken och det är också bra för det skapar mångfald. Enligt Johansson37 jobbar de 
med riktad marknadsföring, där de har haft olika kampanjer och jobbar med organisationen 
Växa som finns i Svenljunga. Föreningen är ett antal föreningar, byalag och 
företagarföreningar som har gått samman som jobbar för Svenljungas bästa och för hela 
kommunens utveckling. Är en jättebra samarbetspart för kommunen och göra saker ihop med 
dem, göra saker tillsammans med befolkningen och inte bara ifrån kommunhuset. 
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Analys: 
Att Svenljunga Kommun har tillsatt den nya marknads- och utvecklingsenheten är bara ett av 
många steg som måste tas för att nå ut till de personer, företag och personer som kan tänkas 
flytta till kommunen. De vill också hjälpa och stötta befintliga företag för att de skall kunna 
utvecklas sig. För att vända den negativa trenden av befolkningen vill kommunen erbjuda bra 
kommunal service. Mycket av detta hänger ihop med vad Blomqvist et al (1999, s.13) nämner 
om kundnärhet, i form av framförallt interaktivitet då kommunen ska kunna täcka de behov 
som kunden, i detta fall de befintliga företagen har. Men också värdeskapande där kommunen 
ska erbjuda trygghet, det vill säga de emotionella värdena. Tillgängligheten erbjuder 
kommunen via det samarbete med företagarföreningarna och de olika byalagen som finns, på 
detta sätt visar de sig ute bland befolkningen och företagen runt om i kommunen. 
 
Dahlén & Lange (2003, s.76) nämner att målgruppsanalys är det första steget i utformningen 
av all kommunikation och det för att kunna utforma budskapet och välja kanal efter vad som 
är ens egen målgrupp. Svenljunga jobbar utefter att alla företag och människor är deras 
målgrupp, vilket gör marknadsföringen väldigt utspridd. 
 
Strategiskplan på både kort och på lång sikt 
Enligt Johansson38 hänger det ihop med den nya enheten och det finns ett måldokument som 
är taget i kommunfullmäktige. Det är en fyraårsplan, som därefter ska utvärderas och se hur 
de ska bli ännu bättre, eller om det var en felsatsning och eventuellt lägga ner och göra något 
helt annat. Målplanen kommer att brytas ner och bli handläggningsplaner. Just nu 
marknadsför de mycket tomter och de har fått loss rätt många nya tomter med strandläge. 
Sedan kommer kommunen att marknadsföra alla tomter de har i hela kommunen. Sedan 
jobbar Sofie som är mediastrateg med att ”plantera” rätt saker i media för att Svenljunga ska 
synas vid rätt tillfällen, på rätt sätt helst. 
 
Analys: Det viktigaste för kommunen är att kunna erbjuda tomter för att människor själva ska 
kunna börja bygga hus. Svenljunga vill med sin mediastrateg kunna ”plantera” rätt saker i 
media, vid rätt tillfälle och på rätt sätt, vilket är ett bra sätt att undvika bruset. För att 
undvika bruset är det enligt Brassington et al (2006, s.639) nämligen också viktigt att 
företaget, alltså Svenljunga kommun i detta fall, vet vilka de potentiella kunderna är.  
 
Profilering av kommunen 
Johansson39 menar att det är möjligt att de försöker måla upp en bild men de vill också kunna 
leva upp till den för att det inte ska bli ”blaha”, det ska också finnas substans bakom det. När 
någon flyttar in finns det ett program som går ut på att de nyinflyttade först får ett stort kuvert 
med Välkommen till Svenljunga med brev från kommunledningen där de hälsas välkomna 
och talar om för dem vad det finns för fritidsutbud, rekreationsmöjligheter och vad 
kommunen kan hjälpa till med. Det finns mycket att framhålla i kommunen och det gör de 
också men de vill också kunna stå för det. Kommunen jobbar med att följa upp det här 
programmet och om de bor ute i kommunen är byalagen med och hjälper till med att förmedla 
men även göra egna besök. Kommunledningen ska också ringa upp alla nyinflyttade, till varje 
hushåll, för att det ska bli personligt över det hela som gör att de nyinflyttade känner sig 
värdefulla. 
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De vill hitta sitt speciella med kommunen men det är lite av Svenljungas dilemma, enligt 
Johansson40. En artikel om Svenljunga i Kommunexperten kallas de för en Lagom kommun. 
Det finns inget som är dåligt med Svenljunga, allt är bra med bra kvalitet på skolor, äldrevård. 
Det finns ett ganska bra föreningsliv, jättefin natur och miljö med bra boende. Kommunen 
ligger bra till geografiskt, mitt i Västsverige men där allt är lite lagom och inget som är extra 
bra. Kommunen har tagit fram en vision tillsammans med Växa och den är också lite lagom 
och speglar det artikeln säger. Som överskrift till visionen har de valt ”Svenljunga det godaste 
livet” med ett innehåll på tio punkter. Något som har kommit det senaste enligt Johansson är 
Folkhälsa, och det är något de vill jobba med. För det är ju hälsan som är det viktigaste för en 
befolkning. Kommunen jobbar mycket med det och avsätter en del pengar till det också och 
detta är till för hel kommunens befolkning. Kommunen kommer att gå ut nu med att det finns 
sökbara pengar för föreningslivet om de vill göra Folkhälsoprojekt, med motion, livsstil eller 
kost. Pengar upp till 25 000 kr finns att söka. Johansson är mycket positiv till att profilera 
Svenljunga som en naturkommun och menar att det är något de pratar och predikar om i alla 
sammanhang och att kommunen ska vara stolta över det, vilket är ett jätte bra uppslag 
faktiskt.  
 
Analys: 
Svenljunga jobbar mycket med och har kommit en bra bit på vägen för att höja kvaliteten hos 
de nyinflyttade. De tar eller försöker göra kontakten mer personlig även om det kan vara 
svårt i alla lägen. Enligt Kotler et al (2005, s.640-641) uppfyller Svenljunga vissa av de olika 
faktorer för vad som kan räknas kvalitet. Tillsammans med den reklam och personliga kontakt 
finns det en bra grund för att skapa en hög tjänste kvalitet, men det finns även mer som kan 
göras för att den ska höjas ännu mer. För att skapa en lyckosam differentieringsstrategi krävs 
det enligt Kotler et al (2005, s.640-641) tre olika punkter som ska uppfyllas. De har lyckats 
med att uppfylla i alla fall två av dessa.  
 
Svenljunga vill skapa sig ett eget ”ansikte”, alltså något i linje med vad Mossberg et al (2006, 
s.7-8) talar om storytelling. Svenljungas dilemma är dock att de har svårt att hitta något som 
de tycker passar in och som de samtidigt kan leva upp till men framförallt att det inte finns 
något som de sticker ut med utan att kommunen bara är en i mängden. De använder och 
jobbar just nu mycket med projekt som spelar på natur och hälsa. Således eftersträvar 
Svenljunga att hitta sin storytelling även om de inte jobbar utifrån just det begreppet. 
 
Prioritering av nyinflyttning eller nyföretagande 
Enligt Johansson41 satsar kommunen på båda lika mycket. Behöver hon dock välja blir det 
nyinflyttning för att det ska bli nyföretagande vill ju till att det finns människor, det är inget 
som sker bara helt plötsligt. Det sociala kapitalet behöver bli större och mera mångfacetterat, 
där olika människor möts skapas det dynamik. Med mycket människor och olika människor är 
då det börjar hända grejer som gör att de hittar varandra med affärsidéer, lokaler, finansiering. 
Människorna kommer alltid först även vad de en sen hoppas ska uppstå ur det. Därför 
kommer nyinflyttning nog först men de jobbar mycket med nyföretagande också. Rent 
skattemässigt för kommunen är det bättre med mera invånare, det är de som bor här som 
betalar skatt och inte företagen poängterar Johansson42. 
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Marknadsföring 
Enligt Johansson har budgeten ökats upp med 1,5 miljoner extra på det som redan finns vilket 
också var 1,5 miljoner, som sammanlagt blir 3 miljoner. I detta ingår näringslivsinsatser, löner 
med mera. 
 
Johansson43 menar att frågan om marknadsföring av kommunen naturligtvis är viktig och den 
diskuteras mycket. Ofta är de inom politiken överens om målet, vart de vill nå men det är 
vägen dit och hur jobbet ska göras som är lite knivigare, för alla vill de gärna att befolkningen 
ska öka.  
Enligt Johansson44 är de inte överens mellan de politiska gränserna om vad som behöver 
göras. En del tycker att kommunen istället ska satsa mer på att till exempel marknadsföra 
bostadstomter, industrimark och inte de mjuka värdena. Det ska vara mer konkret och 
handsfast annars tycker en del att det blir för flummigt. Även resurserna har det varit lite olika 
bud på men mera marginellt. Det finns ingen som vill ha noll marknadsföring utan alla är 
överens om att något behöver göras för att utveckla kommunen. 
 
Analys: 
Kotler et al (2005, s.635) nämner att det är viktigt med intern marknadsföring mellan 
ledningen och de anställda för att kunna uppnå hög kundnöjdhet.  Som vi ser här har både 
kommunledningen och de anställda samma syn att nyinflyttning ska prioriteras, vilket är en 
god förutsättning för en bra marknadsföring. Sen är de politiska blocken inte överens hela 
tiden om vad som behöver göras, vilket i sin tur kan påverka marknadsföringen negativt. 
 
Företagsklimatet 
Det här tycker Johansson45 är mycket intressant för det mäter Svensk Näringsliv (SNL) 
emellanåt. De mäter en massa olika saker, där attityder är det som de försöker få ett grepp om.  
I Svenljunga går det ut med enkätundersökning där 200 företag frågades av 600-700 med en 
svarsfrekvens på 50 %. I undersökningen finns ett avsnitt med hårdfakta med 
företagsförutsättningar med infrastrukturen i kommunen. Det är klart Svenljunga kan påverka 
detta i ett långt perspektiv men på kortare sikt blir det kanske svårare att göra någonting åt. En 
annan del i undersökningen är om hur företagarna upplever samhällets attityder till 
företagande, vad allmänheten tror om olika grupper. Där de olika grupperna är politiker, 
tjänstemän på kommunen, allmänhet, media. Till exempel frågar de hur företagen upplever att 
hur medias attityd till företagen är med mera. Här är Johansson lite bekymrade för där gick de 
ner lite i attitydsförväntningarna mellan år 2006-2007. Över längre tid har de dock gått uppåt 
och ligger strax över riks och länssnittet, vilket är ett hyfsat bra utgångsläge. Dippen som var 
funderade kommunen över om de kan ha gjort något fel. En satsnings som gjordes och de 
trodde skulle bli jättebra var att de åkte ut och hälsade på olika företag ca 80-90 stycken. De 
intresserade sig, frågade vad de från kommunens sida kunde hjälpa till med i framtiden och så 
vidare, vilket de hoppades skulle vara mycket positivt. När kommunen sedan pratade med 
SNL och diskuterade detta sa SNL att allt påverkas av vad som står i tidningarna och just 
under den veckan undersökningen gjordes stod det i Borås Tidning om nedläggningen av 
Toftalyckan i Överlida som gav många dåliga rubriker och opinionsbildningar. Kommunens 
största industri Elmo Leather hade problem med sitt reningsverk och det luktade i hela 
Svenljunga på grund av ett fel i verket. Incidenten skapade också svarta rubriker. Johansson 
tror att det kan hända att det var detta som gjorde att dippen kom. Den ökade satsningen på 
marknadsföring, att kommunen syns mer i media etc. kanske paradoxalt nog göra att 
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människor börjar tänka mer om sin situation. Syns de inte i tidningar kan det bli typ ”hälsan 
tiger still”-syndrom, att invånarna tycker att allt är bra men fort det skrivas något börjar de 
fundera. Johansson menar att det också är vem som har initiativet, ofta sitter de utlämnad och 
där media får styra. Kommunen får vara flexibel och när någon från media ringer ska de ställa 
upp på intervju. Svenljunga försöker styra över media lite grann, att ha en strategi och skapa 
kontakter med media.  
 
Analys: Från kommunens sida gör de alltså en hel del för att hjälpa och stötta företagen. Med 
besöken på företagen visar de mer konkret för företagen att kommunen vill hjälpa till. Även 
för företagen i kommunen uppfyller de enligt Kotler et al (2005, s.640-641) ett par av de 
faktorer som kan räknas som tjänstekvalitet. Den dippen som kom i Svensk Näringslivs lista 
är ytterligare ett bevis på hur marknadsföringsinsatser kan störas av ett brus. Bruset i 
Svenljungas fall handlade inte om någon konkurrerande marknadsföring utan var ett brus 
som bara tog människors fokus ifrån vad Svenljunga gjorde och därmed störde kvaliteten på 
signalen och minskade de effekterna som var tänkta från början. (Fill 2002, s.35) 
 
Kommuninvånarantalet  
Som Johansson46 var inne på tidigare har de en omvänd ålderspyramid med hög medelålder 
och att det föds för lite barn. Inom kommunen har är det en låg utbildningsnivå som är en av 
Sveriges lägsta, där istället traditionerna finns i tillverknings- och hantverks industri. 
Johansson tror det hänger säkert ihop med att ungdomar flyttar härifrån till högskolor och blir 
kvar där då. Den typen av jobb finns ofta på dessa orter men i alla fall inte i Svenljunga. 
Svenljunga blöder ungdomar tyvärr och det har också med näringsliv att göra. Johansson 
menar på att utbildningsnivå, näringsliv och flyttrender är saker som samspelar alla tre. Få en 
större spridning på näringslivet det är en viktig grej att jobba, att få hit andra typer av företag. 
Inte bara tillverkningsindustrier utan lite mer akademiker täta och tjänsteföretag, för det ökar 
på sikt utbildningsnivån. 
För att attrahera invånare är mycket det viktigt med boende och byggandet anser Johansson. 
Svenljunga försöker ta fram attraktiva tomter och attraktiva bostäder, att det måste finns bra 
boende för folk det är en grundförutsättning. Alla kommunens sjöar, över 300 hundra sjöar i 
Svenljunga kommun, försöker de ta till vara på att människor i alla tider har velat bo vid 
vattendrag, som det är även idag. 
 
Analys:  
Det Kotler et al (2005, s.640-641) nämner om tjänstekvalitet innebär bland annat att ett 
företag (Svenljunga) måste kunna erbjuda vissa faktorer till kunden (företagen i kommunen) 
för att de ska uppnå hög tjänstekvalitet. I och med att större delen av jobben i kommunen är 
industrijobb och att många av dem som väljer att flytta för att studera vidare inte kan komma 
tillbaka till kommunen för att jobba, för att det inte finns jobb, och att ”nya” invånare inte 
heller kan erbjudas akademiska jobb gör att företagen i förlängningen riskerar att inte kunna 
hitta kompetent arbetskraft. Konceptet med tjänstekvalitet blir även tydligt vad det gäller 
boendet. Kommunen försöker ta fram attraktiva tomter och bostäder som ska vara den faktorn 
som leder till högre kvalitet och därmed en ökad inflyttning.  
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4.3 Intervju med andra kommuner 
Intervju med Maria Wallmo, informatör Vårgårda kommun och Stig Kerttu, BDM Haparanda 
kommun. Genomfördes via e-post. 2008-04-18 

4.3.1 Vårgårda kommun 
I Vårgårda använder de sig av marknadsföring på olika sätt beroende på vilket område det ska 
beröra. Enligt Maria Wallmo47 har de en informationsansvarig och en informatör på 
kommunstyrelseförvaltningen och utöver det har de en informationsansvarig bunden till varje 
förvaltning. De finns ofta med som sakkunnig både vad det gäller val av 
kommunikationskanal, kommunikationsplanering som ser till att deras grafiska profil vårdas. 
Deras medborgarkontor skickar ut information till alla nyinflyttade, för att de ska känna sig 
välkomna men också för att få veta lite mer om kommunen och dess verksamheter.  
 
Som exempel använder Wallmo48 att de inom kort marknadsföra ett nytt bostadsområde 
tillsammans med de olika husleverantörerna. I detta arbete är kommunen sammankallande 
enligt ett fullmäktigebeslut och ska fungera som den gemensamma länken mellan de olika 
företagen. Kommunen och de olika husleverantörerna ska samlas och diskuterar olika 
nyckelord som är karaktäristiska för området och för att sedan spåna på ett koncept.  
För att locka dit nya företag har kommunen en person som utgör länken mellan näringsliv och 
kommunen. Enligt Wallmo49 ska han fungera som en lots och hjälpa nyföretagare tillrätta i 
kommunens byråkrati. Alla parter tycker att det fungerar utmärkt vilket även visat sig i 
Svenskt Näringslivs rankinglista över företagande i kommuner. Lotsen är anställd av både 
kommunen och näringslivet. Han driver en del marknadsföring på egen hand men även 
tillsammans med kommunen.  
 
Analys: 
Vårgårda använder, precis som Svenljunga, sig av en lots som ska koppla samman näringsliv 
och kommun. Lotsen arbete med att tillrättavisa nyföretagare inom kommunens byråkrati är 
ett sätt att ta tillvara på feedback, som enligt Brassington et al (2006, s.637) är ett sätt att 
veta hur efterfrågan på marknaden ser ut. När lotsen fått feedbacken av ett företag vet de vad 
företaget har för önskemål och kan därmed hjälpa dem på bästa sätt.  
 

4.3.2 Haparanda kommun 
I Haparanda har de enligt Stig Kerttu50, sedan IKEA: s tillkomst, fått mycket gratis reklam 
både i svenska men även andra länders media. 
De har dock ett antal punkter som de jobbar efter (utan inbördes rangordning):  
 

• Hemsidor med utgångspunkt från www.haparanda.se med massor av information 
och länkar. 

 
• Informerar på seminarier, kurser, konferenser, i Norden . 

 

                                                 
47 Maria Wallmo informatör Vårgårda, e-post den 18 april 2008. 
48 Maria Wallmo informatör Vårgårda, e-post den 18 april 2008. 
49 Maria Wallmo informatör Vårgårda, e-post den 18 april 2008. 
50 Stig Kerttu Business development manager, e-post den 18 April 2008. 
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• Matchmaking events där undertecknad träffar företag från olika delar av Norden 
och Ryssland, ibland även Europa. 
 

• Annonskampanjer tillsammans med lokala företag i Barents regionen för att locka 
turister. 
 

• Besök på hemma plan som guidas och informeras, kan vara gäster från Norden men 
även övriga världen. 
 

• Aktivt deltagande på events arrangerade av ex Handelskammaren eller någon annan 
organisation i både Norden men också övriga världen. 
 

• Deltar på Universitetens arbetsmarknadsdagar. 
 

• Baby kit till alla nyfödda, gratis barnomsorg. 
 

• TV-reklam, radioreklam i riktade områden. 
 
 
Analys:  
Haparanda har fått mycket gratis uppmärksamhet sedan IKEA öppnade upp sitt varuhus. På 
så sätt har dem lyckats kringgå det mediebrus som Brassington et al (2006, sid 639) skriver 
om, bland annat när det gäller gratis reklam.  
Haparanda jobbar ut efter de ovannämnda punkterna där mycket går ut på att synas på 
events, arbetsmarknadsdagar och producera annonskampanjer tillsammans med lokala 
företag. Det sättet att marknadsföra sig stämmer bra överens med vad Blomqvist et al (1999, 
s.14-15) säger om kundnärhetens nycklar, i alla fall vad det gäller tillgänglighet och 
interaktivitet. Haparanda gör sig tillgängliga genom att finnas och synas ute på olika events, 
samtidigt skapar de interaktivitet mot kund genom de inbjudningar de gör för guidning runt 
om i kommunen.  
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5. Slutsatser 
I kapitel fem kommer vi att redogöra för våra slutsatser som också besvarar vår 
problemformulering.   
 
Huvudproblem 
Hur får kommunledningen företag och människor att etablera sig i Svenljunga Kommun? 
 
De slutsatser som vi har kommit fram till efter att sammanställt och analyserat vår empiri mot 
teorin är att Svenljunga Kommun har kommit en bit på vägen genom att ha startat upp den 
nya Marknads- och Utvecklingsenheten, dock finns det fortfarande mycket kvar att arbeta 
med.  
 
Då kommunen innefattar ett flertal industrier tycker vi att de ska satsa på tillsammans med 
företagen att skapa ”outletbutiker” för att skapa en större dragningskraft för handeln, vilket 
har visat sig vara ett lyckat koncept i kommunerna runt omkring. På så sätt kan detta även 
motverka att invånarna stannar kvar i kommunen och handlar istället för att åka till de större 
närliggande orterna Borås och Göteborg men även att det skapar flera arbetstillfällen. Även 
anser vi att den satsning som görs runt 27: an måste slå väl ut för att företagen ska flytta till 
kommunen. Det är även viktigt att kommunen aktivt kontaktar företag och bjuder in dem för 
att på detta sätt skapa flera relationer och därmed öka chanserna till nyetableringar av företag. 
 
Det finns även mycket potential för att Svenljunga ska kunna bli en kommun som Borås är för 
Göteborg, med det menar vi att idag är det många av invånarna som bor i Svenljunga men 
pendlar till jobbet i Borås. En stor satsning på marknadsföring för det attraktiva boende som 
finns möjligt i Svenljunga, här tänker vi främst på de frigjorda tomterna runt Sandsjön. Även 
är prisläget betydligt bättre på landsbygden i jämförelse med stadsregionerna. En profilering 
av Svenljunga som en naturkommun tror vi kommer att locka betydligt fler invånare till 
kommunen då det idag är viktigt att kommunerna har något speciellt att visa upp.  

Delproblem 1 
Vilka betydelsefulla åtgärder krävs för att företag och invånare ska etablera sig inom 
Svenljunga Kommun? 
 
De åtgärder som vi anser krävs från kommunens sida är att det finns ett fördelaktigt boende 
både vad det gäller ekonomiskt och miljömässigt. Vi anser att idag finns det inget speciellt 
som de kan profilera som unikt i kommunen och det har även tidigare undersökningar visat att 
de är en ”lagom” kommun. Kommunen borde ha tydligare information och kommunikation 
som är mera riktad mot rätt intressenter. Företag och invånare som vill flytta till kommunen 
skall kunna ta del av flera olika bärande alternativ som underlättar och är avgörande för ett 
beslut, till exempel möjlighet till att expandera sina lokaler för företag eller närhet till dagis 
och skola för en familj. 

 

 42   



Delproblem 2 
På vilket sätt skall budskapet kommuniceras av Svenljunga Kommun? 
 
Det gäller att kommunen är aktiv men framförallt har ett mera nytänkande i sin 
marknadsföring både vad det gäller till företag och personer som finns i närliggande 
kommuner. Det är även viktigt då de befinner sig i en etableringsfas att de ser sig runt om i 
grannkommunerna för att se hur de jobbar med företagen och invånarna. Ett lyckat exempel är 
Haparanda kommun som tack vare öppnandet av IKEA har gjort att kommunen blivit väldigt 
populär. Inte för att Svenljunga ska göra precis som Haparanda men det medför att vissa idéer 
kan skapas. 
Budskapet ska innehålla de fördelar som finns med att flytta till Svenljunga jämfört med 
andra kommuner, det kan till exempel vara billigt och bra boende eller bra 
transportmöjligheter. Ett krav för att genomslagskraften ska bli högsta möjliga är att 
kommunen eliminerar det brus som finns idag i form av det negativa som skrivs i tidningarna. 
Det blir alldeles för mycket fokus på det negativa. Det är därför viktigt att alltid fokusera på 
det positiva som finns inom kommunen, exempelvis närheten till sjöar. 
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6. Avslutande diskussion 
I detta kapitel kommer vi att framföra våra egna reflektioner om uppsatsarbetet och vad som 
möjligen kan ha påverkat resultatet. Vi kommer också att ge förslag på vidare forskning. 

6.1 Egna reflektioner 
Efter att vi genomfört vår studie kan vi se att det inte riktigt fick det utfallet som var tänkt.  
Från början var det meningen att vi skulle ta fram en marknadsplan åt Svenljunga kommun 
men nu när tiden börjar bli knappt kommer det istället bli ett underlag som Marknads- och 
Utvecklingsenheten kan jobba vidare efter.  
 
Dock anser vi att validiteten på arbetet håller en hög nivå, främst beroende på att vi har varit 
noggranna med dokumentationen av våra undersökningar. Intervjuerna spelades in med 
diktafon vilket har gjort att vi har kunnat få noggrann nedskrivning men även att 
respondenterna har fått en sammanställning av intervjun för att därefter kunna rätta till 
eventuella misstolkningar.  
 
Reliabiliteten på arbetet blev kanske inte vad vi hoppades på, vi fick inte de antal svar som vi 
anser krävs för att kunna säga att reliabiliteten ligger på en hög nivå.  
 
Vad det gäller den teoretiska referensramen samt empirin anser vi att vi har lyckats från fram 
både teorier och modeller som kan stödja de forskningsfrågor som vi har samt att teorin är 
känd och etablerad. Vi tycker också att vi gjorde ett korrekt metodval för vår studie. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Efter att avslutat vår studie har vi kommit fram till att vidare forskning skulle kunna ske 
genom att se hur Svenljunga Kommun har lyckats med att uppfylla de uppsatta målen som de 
har satt upp, då främst vad det gäller nyinflyttning och nyföretagande. Det skulle också vara 
intressant att ta reda på varför målen uppnåtts alternativ inte uppnåtts. 
 
Något annat som vi tycker skulle vara intressant som inte vi hade tid med i vår forskning är att 
göra en mer grundlig undersökning om vad företagen och invånarna tycker om kommunens 
arbete. Resultatet från en sådan undersökning skulle ge mer konkreta belägg för vad som är 
kommunens starka och svaga sidor. Utifrån det kan kommunen sedan göra sin 
marknadsföring mera effektiv då de kan lägga resurserna på rätt saker. 
 
I vår studie är det en kommun som vi forskar kring vad det gäller marknadsföring. Något som 
blir väldigt tydligt när vi har läser litteraturen kring området är att det nästa uteslutandet 
handlar om marknadsföring av företag. Det skulle vara intressant att se hur resultatet av 
forskning kring marknadsföring mellan kommun och företag skiljer sig, om det gör det och på 
vilket sätt.7. Källförteckning 
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1 
Intervju Fredrik Dahl & Sofie Kerstell  Marknads- och Utvecklingsenheten  

Svenljunga Kommun 080423 
 

1. Vilken strategi har ni tänkt använda er av för att öka nyinflyttning och 
nyföretagandet? 

 
2. De målen som är uppsatta, hur ska dessa uppnås på både kort respektive lång 

sikt? 
 

3. Finns det någon prioritering av målen? 
 
4. Vilka viktiga delar kommer att ingå i denna strategi? (Erbjuda tomter, lokaler, 

förändring av infrastrukturen) 
 
5. Vad kan kommunen erbjuda företag för att de ska flytta hit? 
 
6. Vilket vill ni satsa på i första hand, nyföretagandet eller nyinflyttning? 

 
7. Hur fångas intressenters önskemål upp? Ta till vara på feedback. 

 
8. Hur stora resurser har ni tänkt lägga på marknadsföring? 

 
9. Vilka styrkor resp. svagheter har kommunen? 

 
10. Hur ska budskapet utformas? 

 
11. Vill ni profilera kommunen på något speciellt sätt? (natur, läderindustrin etc.) 

 
12. Hur ska budskapet kommuniceras? 

 
13. Vilka kanaler har ni tänkt synas i? (Radio, TV etc.) 

 
14. Har ni någon marknadsplan? 

 
15. Görs det ”studiebesök” till andra kommuner för att hitta inspiration? 

 
16. Hur ofta är ni på mässor eller arbetsmarknadsdagar? (universitet, högskolor 

etc.)  
 

17. Ni fick dålig kritik i Borås Tidning för mässan i Göteborg. Varför satsades det 
inte mer på mässan?  

 
18. Hur mycket resurser läggs på mässor? 

 
19. Vilken kunskap finns tillgänglig för att bedriva marknadsföring? (mässor, 

reklam etc.) 

    



 

 
20. Följer ni upp med information till utflyttade studenter om eventuella jobb i 

kommunen efter studierna? 
 

21. Om någon av de stora industrierna flyttar ifrån kommunen finns det någon plan 
för att rädda arbetena? 

 
22.  Haparanda bjuder in företag för guidning i kommunen, finns det något sådant 

idag och/eller hur ser ni på det? Även företag från andra länder. 
 

23. Finns det något samarbete med företagen att tillsammans göra marknadsföring? 
(ex Haparanda, Vårgårda) 

 
24. Hur ser ni på att Svenljunga ligger nära storstadsregionerna Göteborg, 

Jönköping, Borås etc. Är det en fördel eller nackdel och vad gör kommunen för 
att dra nytta respektive motarbeta? 

 
25. Finns det arbetsmarknadsdagar? 

 
Bilaga 2 
Intervju Eva Johansson                        Kommunalråd
                     Svenljunga Kommun 080430 
 

1. Vilka idéer och tankar finns det för att öka inflyttning och nyföretagandet? 
 

2. Finns det någon strategiskplan för detta? Kort och lång sikt. 
 

3. Försöker ni från kommunens håll ”måla upp” en bild av Svenljunga vad det 
gäller förväntningar, upplevelser etc. för nyinflyttade? 

 
4. Vilket vill ni satsa på i första hand, nyinflyttning och nyföretagande? Varför det 

valet? 
 

5. Hur ser de kommande årens budget ut till marknadsföring? 
 

6. Hur viktig är frågan om marknadsföring av kommunen på den politiska nivån? 
 

7. Är ni överens över de politiska gränserna om vad som behövs göras, hur stora 
resurser etc. 

 
8. Hur tror du att företagen i Svenljunga ser på kommunens arbete för ett bättre 

företagsklimat? 
 

9. Vill ni profilera kommunen på något speciellt sätt? (t.ex. natur kommun) 
 
10. Vad beror den minskningen av kommuninvånarantalet på? Vad görs för att 

stoppa detta? 
 

11. Skulle ni kunna använda det som profilering? 
 

    



 

 
Bilaga 3 
Intervjufrågor till de andra kommunerna 
 
Hej!  
 
Vi håller på och skriver våran C-uppsats och den behandlar bl.a. kommuners marknadsföring 
för att locka till sig nya invånare och nya företag. 
Det vi skulle vilja är att få veta lite hur Ni arbetar med detta. Det behöver inte vara någon 
omfattande beskrivning men om ni har någon speciell enhet, kampanjer. Mycket som lite 
information är vi tacksamma om vi kan få. 
 
Hälsningar  
Carl & Kristian, Högskolan i Borås 
 
 
Bilaga 4 
Originalmodell  

 
 

    



 

Bilaga 5 
Originalmodell 
 

 
 
 

    



 

Bilaga 6 
                               Marknads- och utvecklingsenheten 

UNDERLAG FÖR GRUPPDISKUSSION 
 
Varje grupp ska utveckla vad som behöver göras för att 
uppnå mål samt i vilken prioriteringsordning.  

Handlingsplan med mätbara mål 
 
1. Arbeta för en ökad inflyttning till kommunen. 
 
Antalet nyinflyttade skall i snitt öka med 25 personer/år 
under en 4 års period. 
 
2. Tillskapa goda ambassadörer för Svenljunga 
kommun. 
 
Minst 25 diplomerade Svenljungaambassadörer utnämns per 
år. 
 
3. Öka bostadsbyggandet inom kommunen 
 
Minst 10 nya villor/år under en 4 års period. Minst 30 
lägenheter under en 4 års period. 
 
4. Öka nyföretagandet i kommunen. 
 
Minst 2 nya företagsetableringar per år under en 4 års 
period. 
 
5. Utveckla kommunens mediastrategi. 

 
Minst 3 artiklar med positivt budskap från respektive 
förvaltning i BT och HN per år och minst 2 positiva artiklar 
om Svenljunga kommun i GP per år. 
 
6.  Initiera nya utvecklingsprojekt, gärna med EU-
stöd. 
 
Minst 2 nya utvecklingsprojekt per år, varav 1 med EU-stöd. 
 
7.  Öka antalet besökare med 10 % per år. 
 

    



 

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