
 
 

VARFÖR FLYTTAR INGEN HIT? 

 
EN STUDIE AV LANDSBYGDSKOMMUNERS 

ARBETE MED VARUMÄRKESBYGGANDE 

INSATSER OCH PLATSMARKNADSFÖRING 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015: VT2015CE11 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Examensarbete – Civilekonom 

Företagsekonomi 
 

Anton Oskarsson 
 

 



 

 II 

Svensk titel: Varför flyttar ingen hit? - en studie av landsbygdskommuners arbete med 

varumärkesbyggande insatser och platsmarknadsföring.  

 

Engelsk titel: Why isn’t anyone moving here? – a study of rural municipalities work with 

place branding and place marketing.  

 

Utgivningsår: 2015 

 

Författare: Anton Oskarsson 

 
Handledare: Daniel Hjelmgren 

 

Abstract 
 
Sweden has the fastest growing urbanization of all the EU countries, with more than a fifth of 

the population now living in urban areas. A development driven by a restructuring of the 

economy from an industrial to a post-industrial economy, with a rapid growth in sectors that 

drive urban development. Population growth and urbanization takes place at the expense of a 

population decline in many rural municipalities where people and business leave due to lack of 

work, leaving a weakened tax base meant to fund schools, health care and other public services.  

 

By place marketing; a long-term and strategic work that strives to change, improve or enhance 

the image of a place, places can achieve successful transformations, combined with the right 

investments, creating new conditions and enhanced attractiveness. There are currently 290 

municipalities in Sweden. Municipalities that in many cases cooperate but also compete for 

residents, investment and tourism. The question of place brands has in the past decade evolved 

from being primarily about efforts to attract tourists to - in many cases - become part of a 

coherent strategy for developing a place in a certain direction. It is partly due to urban and 

regional economic development often claimed to be addicted to the place perceived as an 

attractive, dynamic and therefore worth visiting, moving to or investing in. 

 

Especially rural municipalities have plentiful opportunities to emphasize its physical 

environment, recreational opportunities and the quality of services offered by the municipality 

in their marketing campaigns to attract new residents. Urbanization, technological development 

and globalization does not only creates challenges, they also generate great potential counter-

forces and opportunities that rural communities can benefit from. With joint ventures 

municipalities can manage to highlight the area's qualities and reinforce the offer in terms of 

service and welfare services offered. It can attract companies and develop an economy that 

creates new jobs and get people to stay in the municipality and create a migratory stream to 

these locations. 

 

This study, written in Swedish, identifies how rural municipalities with a population decline in 

Sweden are working with place marketing and brand-building efforts in order to attract new 

residents. The survey is done through seven semi-structured interviews in five selected 

municipalities and aims to identify possible problems and shortcomings in rural municipalities' 

work on these issues and what its causes are. By examining how integrated the brand-building 

efforts is in the place marketing, this study also aims to create an understanding of the role that 

a municipality's branding has in the strive for reversing negative population growth. 
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Sammanfattning 

 

Sverige är idag det EU-land som urbaniseras allra snabbast och mer än var femte svensk lever 

nu i en storstad. Utvecklingen kan delvis härledas till en strukturomvandling i ekonomin, från 

en industriell till en post-industriell ekonomi, med stark tillväxt i branscher som driver den 

urbana utvecklingen. Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen sker dock på bekostnad av 

en folkminskning i många lands- och glesbygdskommuner. Människor och företag lämnar orter 

i brist på arbete och kvar lämnas en försvagad skattebas som ska finansiera skolor, vård och 

andra offentliga tjänster. 

 

Genom platsmarknadsföring; ett långsiktigt och strategiskt arbete som syftar till att förändra, 

förbättra eller förstärka bilden av en plats, lyckas dock många genomgå framgångsrika 

transformationer i kombination med rätt investeringar vilket skapar nya villkor och förstärkt 

attraktivitet. I Sverige finns idag 290 kommuner som i många fall samarbetar men som också 

konkurrerar om invånare, investeringar och turism. Frågan om platsers varumärken har under 

det senaste decenniet utvecklats från att primärt handla om insatser för att locka turister till att 

i många fall bli en del av en sammanhängande strategi för att utveckla en plats i en viss riktning. 

Det beror bland annat på att städers och regioners ekonomiska utveckling inte sällan påstås vara 

beroende av att platsen uppfattas som attraktiv, dynamisk och därmed värd att besöka, flytta till 

eller investera i.  

 

Speciellt landsbygdskommuner har stora möjligheter att fokusera på dess fysiska miljö, 

rekreationsmöjligheter och kvaliteten på de tjänster som kommunen erbjuder i sina 

marknadsföringskampanjer i syfte att locka nya invånare. Urbanisering, teknisk utveckling och 

globalisering skapar inte bara utmaningar, de genererar också stora potentiella motkrafter och 

möjligheter som landsbygdskommuner kan dra nytta av. Med gemensamma satsningar kan en 

kommun lyckas lyfta fram områdets kvaliteter och förstärka dess erbjudande gentemot 

potentiella målgrupper. De kan locka till sig företag och utveckla ett näringsliv som skapar nya 

arbetstillfällen som kan få folk att stanna kvar och skapa en flyttström till dessa orter. 

 

I denna studie kartläggs därför hur svenska landsbygdskommuner med negativ 

befolkningsutveckling arbetar med platsmarknadsföring och varumärkesbyggande insatser i 

syfte att locka nya invånare. Kartläggningen görs genom sju semi-strukturerade intervjuer i fem 

utvalda kommuner och syftar till att identifiera orsakerna till de eventuella problem och brister 

som finns i landsbygdskommunernas arbete med frågorna. Genom att undersöka hur 

integrerade de varumärkesbyggande insatserna är i arbetet med platsmarknadsföring syftar 

studien även till att skapa förståelse för vilken roll en kommuns varumärkesarbete har i arbetet 

med att vända en negativ befolkningsutveckling.  
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1. Inledning 
 

I det här kapitlet introduceras begreppet platsmarknadsföring för att skapa förståelse för 

läsaren. Dessutom ges en kort beskrivning av urbaniseringens konsekvenser för svenska gles- 

och landsbygdskommuner. Vidare diskuteras platsmarknadsföringens historia, demografisk 

utveckling och kommuners erbjudande. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i studiens 

frågeställningar och syfte. I slutet presenteras även studiens avgränsningar och en disposition 

över kommande kapitels innehåll.  

1.1    Bakgrund 
 

“The rapid advance of globalization means that every country, every city and every region 

must compete with every other for its share of the world’s consumers, tourists, investors, 

students, international sporting and cultural events, and for the attention and respect of 

the international media, of other governments and the people of other countries.” 

 

(Anholt 2007) 

 

Idag lever mer än var femte svensk i en storstad och Sverige är det EU-land som urbaniseras 

allra snabbast (Eurostat 2012). Utvecklingen kan delvis härledas till en strukturomvandling i 

ekonomin, från en industriell till en post-industriell ekonomi, med stark tillväxt i branscher som 

driver den urbana utvecklingen (Sveriges Radio 2014). Sverige har sedan 2005 varit det EU-

land som haft den överlägset största tillväxten i storstäderna, där statistik från Eurostat (2012) 

visar att landets mest tätbefolkade delar ökade med 17,3 promille under 2010, mer än tre gånger 

snabbare än EU-genomsnittet. Befolkningsutvecklingen och urbanisering sker dock på 

bekostnad av en folkminskning i många lands- och glesbygdskommuner. Mellan åren 2013-

2014 minskade 42 av landets kommuner sin befolkningsmängd trots att folkökningen i Sverige 

var den högsta som någonsin uppmäts mellan två enskilda år (Statistiska Centralbyrån 2015). 

Mellan åren 2012-2013 minskade 85 kommuner sin befolkningsmängd och åren dessförinnan 

har cirka 130-140 kommuner minskat i invånarantal (Statistiska Centralbyrån 2014). En 

utveckling som får konsekvenser och som genererar stora utmaningar för många av landets 

kommuner belägna utanför de kraftigt växande storstadsregionerna.  

 

Den demografiska utvecklingen sett till åldersfördelning i Sverige följer det mönster för vilket 

de flesta andra länder i västvärlden också utvecklas enligt Eurostat (2012). Förändringarna 

medför stora regionala skillnader vilket avspeglas i landsbygdskommuner där hela regioner 

åldras snabbare på grund av åldersselektiv migration (Amcoff & Westholm 2007). I Sverige 

avspeglas den åldersselektiva migrationen i att människor i yngre åldrar flyttar från regioner till 

förmån för storstadsregioner. En utveckling som medför välfärdsutmaningar för kommuner 

med en åldrande befolkning, då allt färre i yrkesverksam ålder skall försörja allt fler. Det 

svenska skattesystemet är direkt beroende av befolkningsmängd eftersom kommunalskatten är 

den skatt som genererar resurser till välfärden och statliga skattepengar fördelas delvis utifrån 

befolkningsmängd (Lundholm 2015).  

 

I Sverige finns idag 290 kommuner som i många fall samarbetar men som också konkurrerar 

om invånare, investeringar och turism. En kommunorganisations erbjudande till dess invånare 

är enligt Dahlqvist och Melin (2010) tvådelat. Kärnerbjudandet består av den kommunala 

organisationen och dess kärnverksamhet likt omsorg, utbildning och kommunal service. Den 
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andra delen består av platsen och dess erbjudande, likt natur, arbetstillfällen och föreningsliv. 

En kommuns avvägning vad gäller platsmarknadsföring består därför enligt Dahlqvist och 

Melin (2010) i valet om attraktionskraften skall stärkas för platsen eller för den kommunala 

organisationen. Enligt författarna bör arbetet handla om att skapa attraktionskraft för platsen, 

med hjälp av ett starkt varumärke för den kommunala organisationen.  

 

Nästan alla platser, kommuner eller regioner, står någon gång inför utmaningar. Runt om i 

världen finns regioner som i värsta fall är utdöende eller som haft en långvarig negativ 

utveckling och som ofta saknar de resurser som krävs för att återhämta sig efter avgörande 

händelser. Vissa är mindre städer eller kommuner som förlorat sin stora industri eller 

arbetsgivare och som plågas av en bestående hög arbetslöshet, butiker som stänger igen och 

övergiven egendom (Kotler, Haider & Rein 1993). I Sverige har de ofta utgjorts av bruksorter 

som förlorat sitt bruk eller industrikommuner som fått se sina stora arbetsgivare lämna orten 

som ett led i den strukturomvandling som pågår i den globala ekonomin. Människor och 

företag lämnar orten i brist på arbete och kvar lämnas en försvagad skattebas som ska 

finansiera skolor, vård och andra offentliga tjänster (Kotler, Haider & Rein 1993). En negativ 

utveckling som riskerar att fler väljer att flytta på grund av försämringar i välfärdssystemen 

och ett försämrat serviceutbud. 

 

Under 1900-talets andra hälft förlorade många kommuner sina stora arbetsgivare som ett led i 

att industri flyttade till utvecklingsländer för att nå effektiviseringar och lägre 

produktionskostnad. Flertalet kommuner och städer präglas fortfarande av svårigheter och 

vissa är mycket känsliga för konjunkturrörelser på grund av sin mix av branscher och 

tillväxtföretag. Genom platsmarknadsföring, vilket enligt Syssner (2012) är ett långsiktigt och 

strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats, lyckas 

dock många genomgå framgångsrika transformationer i samband med rätt investeringar vilket 

skapar nya villkor för att förbättra sin attraktivitet. Enligt Kotler, Haider och Rein (1993) har 

därmed många platser, kommuner eller regioner stor potential till återhämtning kopplat till 

historiska, kulturella och politiska tillgångar som skulle kunna medföra en vändning om rätt 

ledarskap och visioner framträder. 

 

1.2    Problemdiskussion 
 

Trots att allt fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor idag arbetar med information, 

kommunikation och marknadsföring, så är fortfarande nivån på kommunikationsbudgeten för 

många kommuner bara någon promille av den totala budgeten (Dahlqvist & Melin 2010). 

Erbjudandet är i det stora hela det samma för samtliga av Sveriges 290 kommuner och Dahlqvist 

och Melin (2010) menar att det kan vara en av förklaringarna till att det ibland återfinns en viss 

skepsis gentemot begreppet marknadsföring inom den kommunala sektorn. Eftersom 

erbjudandet redan anses givet ses marknadsföringen som överflödig. Ett synsätt som inte kunde 

vara mer fel. När samtliga kommuner erbjuder samma grunderbjudande blir den mentala bilden 

av erbjudandet som finns hos potentiella inflyttare av ännu större vikt. Investeringar i 

marknadsföring och varumärkesutveckling för kommunerna blir då tvärtom av extra stor 

betydelse (Dahlqvist & Melin 2010). 

 
Genom historien har olika platser marknadsfört sina attraktioner och varumärken i syfte att 

locka nybyggare, kunder, besökare, handlare och investerare (Anholt 2010). Ingen vet däremot 

riktigt när arbetet med att marknadsföra och strategiskt framhäva städer, kommuner, regioner 

eller länder tog sin början. Vissa menar att konkreta strategier för platsmarknadsföring 
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utvecklades först på 1990-talet och då på nationell nivå, i turismintensiva länder som Australien 

och Spanien (Syssner 2012). Andra menar att man i storstäder som Las Vegas och Tokyo arbetat 

med strategisk platsmarknadsföring mycket längre än så. Bakgrunden till dagens 

platsmarknadsföring går framförallt att härleda till de strategier som utvecklades för att möta 

1970-talet urbana kriser.  

 

Oavsett hur länge arbetet med att skapa platsrelaterade varumärken har pågått är idag så gott 

som varje svensk kommun och region numera är föremål för någon form av strategiskt 

varumärkesarbete. Detta är inte unikt för Sverige; samma trend går att se i hela EU och i stora 

delar av Västvärlden. Idéerna om att en stads, regions eller kommuns varumärkesimage är 

viktig för dess ekonomiska tillväxt har blivit väl etablerade inom den lokala och regionala 

utvecklingspolitiken (Syssner 2012). Frågan om platsers varumärken har under det senaste 

decenniet utvecklats från att primärt handla om insatser för att locka turister till att i många fall 

bli en del av en sammanhängande strategi för att utveckla en plats i en viss riktning. Det beror 

bland annat på att städers och regioners ekonomiska utveckling inte sällan påstås vara beroende 

av att platsen uppfattas som attraktiv, dynamisk och därmed värd att besöka, flytta till eller 

investera i. Att sätta staden, kommunen eller regionen ”på kartan” har därmed blivit en viktig 

politisk målsättning i Sverige och i många andra länder (Syssner 2012).  

 

Platsen och framförallt dess invånare, näringsliv och andra aktörer är enligt Hanna och Rowley 

(2011) kärnan i platsens varumärke och bidrar därför till utformningen kring uppfattningen av 

varumärket. Allt som en kommun består av, allt som sker där och görs genom platsen, 

kommunicerar också budskap om kommunens varumärke. Ett strategiskt arbete för att stärka 

en kommuns varumärke skiljer sig därför betydligt från ett mer traditionellt varumärkesarbete. 

Kommuners uppgift begränsas inte till att identifiera och prioritera faktorer i sitt arbete, utan 

kräver även ett samspel med kommunens intressenter, de aktörer, invånare, näringsliv och 

föreningar som finns i kommunen och som förkroppsligar varumärket. Kavaratzis (2012) menar 

att det är en plats intressenter som tar de avgörande besluten rörande platsens varumärke, 

tillskriver det mening och därmed också äger platsens varumärke.  

 

Strategisk platsmarknadsföring som koncept utvecklades och presenterades av Kotler, Haider 

och Rein (1993) då de som några av de allra första tog uttrycklig ställning för att platser behövde 

drivas som företag och därmed också marknadsföra sig som företag. Anledningen ansågs vara 

behovet av användbara strategier för att möta de ökade hoten som global konkurrens, teknisk 

utveckling och urbaniseringen förde med sig (Kotler, Haider & Rein 1993). I 

platsmarknadsföringen diskuteras vanligen fyra typer av målgrupper när en kommun, region 

eller nation skall utforma marknadsplaner: besökare/turister, näringsliv/företag, invånare och 

investeringar (Kotler, Haider & Rein 1993). Målgrupperna näringsliv och investeringar 

sammanförs i följande teori och analys till en målgrupp benämnd näringsliv. I denna uppsats 

kommer inriktningen att avgränsas till att kretsa kring målgruppen invånare, dels befintliga men 

främst en kommuns möjligheter att marknadsföra sig gentemot och attrahera nya invånare och 

återvändare. 

 

Studier i Sverige har visat att en möjlig förskjutning av fokus i platsmarknadsföringens 

kampanjer håller på att växa fram i landet. De betonar vikten av att locka nya invånare istället 

för turism eller näringsliv (Niedomysl 2004). Speciellt små och landsbygdskommuner har stora 

möjligheter att fokusera på dess fysiska miljö, rekreationsmöjligheter och kvaliteten på de 

tjänster som kommunen erbjuder, likt barnomsorg och skola, i sina marknadsföringskampanjer 

i syfte att locka nya invånare (Niedomysl & Borgegård 2004). I uppsatsen kommer därför de 

faktorer, utmaningar och möjligheter som kan möjliggöra för kommuner med negativ 
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befolkningsutveckling att identifieras i syfte att vända trenden genom strategisk 

platsmarknadsföring mot potentiella invånare och återvändare.  

 

De utmaningar som glesbygds- och landsbygdskommuner står inför drivs på av att en växande 

och allt mer välutbildad befolkning kommer att fortsätta flytta till större tätorter där utbudet av 

arbetstillfällen, men också möjligheter till kultur, fritid och nöje, är stort. Utvecklingen leder 

samtidigt till att glesbygden avbefolkas på yngre personer i arbetsför ålder. Om inga drastiska 

åtgärder vidtas är denna utveckling relativt säker även framöver. Den demografiska 

utvecklingen sett till åldersfördelningen bygger dock inte bara problem, den möjliggör en stor 

potential för återflyttning i framtiden (Lundholm 2015). Den nuvarande skaran äldre omfattar 

en stor grupp av både rika och friska människor som förmodligen kan leva ett aktivt liv under 

många år som pensionärer innan deras hälsa försämras. Under 2010 hade Sverige den fjärde 

högsta andelen personer i åldern 65 år och äldre i förhållande till befolkningen i EU27 

(Europeiska kommissionen 2010). Det faktum att vi lever längre och blir friskare kan medföra 

att återvändandet av denna grupp kan väntas öka i framtiden (Lundholm 2015). Särskilt 

personer födda på landsbygden är mer benägna att välja landsbygdskommuner i allmänhet och 

inte nödvändigtvis den specifika plats där de tidigare levt (Fejiten, Hooimeijer & Mulder 2008). 

 

Urbanisering, teknisk utveckling och globalisering skapar inte bara utmaningar, de genererar 

också stora potentiella motkrafter och möjligheter som landsbygdskommuner kan dra nytta av. 

Med gemensamma satsningar kan kommuner lyckas lyfta fram områdets kvaliteter och 

förstärka erbjudandet gentemot dess potentiella målgrupper. De kan locka till sig företag och 

utveckla ett näringsliv som skapar nya arbetstillfällen och kan få folk att stanna kvar på orten 

och skapa en flyttström till dessa orter (Boverket 2012). En kommun måste arbeta, dess företag 

måste ges möjlighet att starta och växa. Dess medborgare måste erbjudas bra transporter, energi 

till en låg kostnad, goda levnadsvillkor och dess skolor och äldreomsorg måste leverera hög 

kvalitet (Kotler, Haider & Rein 1993). Nya möjligheter till att distansarbeta, utan krav på ett 

fysiskt kontor, kan möjliggöra för människor att kombinera ett liv nära naturen i attraktiva lägen 

med arbete trots att arbetsplatsen ligger långt därifrån. Enligt den statliga myndigheten 

Trafikanalys (2012) kan de nya möjligheterna till distansarbete i kombination med trängsel i 

trafiken, dåligt fungerande kollektivtrafik och dyra levnadsvillkor i storstadsområdena 

möjliggöra en mottrend i att folk istället flyttar från storstäderna. 

 

1.3   Problemformulering: 

 

Tidigare forskning har visat på de svårigheter som finns i arbetet med platsmarknadsföring. Det 

återfinns ibland en viss skepsis gentemot begreppet inom den kommunala sektorn och de 

eventuella teorier eller modeller som används är allt som oftast inlånade från traditionell 

marknadsföringsforskning (Kavaratzis & Ashworth 2005). Samtidigt påträffas urbanisering och 

befolkningsutvecklingens konsekvenser högt upp på många landsbygdskommuners dagordning 

vilket medfört att intresset för platsmarknadsföring och varumärkesbyggande insatser har 

aktualiserats. Med tanke på den stora mängd offentliga medel som årligen spenderas på 

platsmarknadsföringsinsatser, många med okänt utfall, är ett besvarande av de frågetecken som 

finns inom forskningsfältet en brådskande uppgift för såväl akademiker som beslutsfattare. 

Bakgrunden visar att det finns ett stort behov av en fördjupad diskussion kring hur 

landsbygdskommuner arbetar med platsmarknadsföring, vilken roll kommunernas varumärke 

har i processen och vilka eventuella brister och problem som finns i kommunernas arbete. 

Studien ämnar därmed att fördjupa diskussionen kring arbetet med frågorna.  



 

 - 5 - 

1.4   Frågeställningar 

 

Hur arbetar landsbygdskommuner med negativ befolkningsutveckling med 

varumärkesbyggande insatser och platsmarknadsföring i syfte att locka nya invånare? 

 

Vilka eventuella problem och brister finns i arbetet och vilka orsaker finns till dessa? 

 

Hur integrerade är landsbygdskommuners varumärkesbyggande insatser och arbetet med 

platsmarknadsföring i syfte att locka nya invånare?  

 

1.5   Syfte 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur svenska landsbygdskommuner med negativ 

befolkningsutveckling arbetar med platsmarknadsföring och varumärkesbyggande insatser i 

syfte att locka nya invånare. Kartläggningen syftar till att fördjupa diskussionen kring 

forskningsfältet genom att identifiera orsakerna till eventuella problem och brister som finns i 

landsbygdskommunernas arbete med frågorna. Genom att undersöka hur integrerade de 

varumärkesbyggande insatserna är i arbetet med platsmarknadsföring syftar studien även till att 

skapa förståelse för vilken roll en kommuns varumärkesarbete har i arbetet mot att vända en 

negativ befolkningsutveckling.  

 

1.6    Avgränsningar 
 

Studien avgränsas till att beröra landsbygdskommuner i Västra Götalands län som haft en 

sammanlagt negativ befolkningsutveckling över 2 % mellan år 2000 till 2014. 

Platsmarknadsföringen och varumärkesarbetet avhandlar inte kommunernas arbete i syfte att 

attrahera turism, näringsliv eller investeringar utan avgränsas i studien till att enbart innefatta 

aktiviteter för att locka fler invånare.   

 

1.7   Disposition 

 
I kapitel två presenteras den teoretiska referensramen, en uppsättning av de teorier som använts 

som underlag för denna studie. Kapitlet inleds med en kort inledning till forskningsfältet 

platsmarknadsföring. Vidare presenteras bakgrunden till platsmarknadsföringens framväxt och 

teori kopplat till en kommuns image och identitet, dess varumärke, kommuninvånarnas roll 

samt attraktioner och infrastrukturens roll i marknadsföringen. Kapitlet avslutas med en 

presentation av forskningsfältets begränsningar.  

 
Det tredje kapitlet behandlar studiens tillvägagångssätt och metod. Redogörelser och 

motiveringar till studiens val av ansats och metod återfinns samt bakgrunden till urvalet av vilka 

kommuner och respondenter som ingår i undersökningen. Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion som utvärderas studiens kvalitet.  
 
Uppsatsens tredje kapitel presenterar studiens empiriska redovisning. Texten baseras på en 

sammanställning av de sju semi-strukturerade intervjuer i de fem utvalda kommunerna som 
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genomförts. Varje kommun presenteras med en inledande beskrivning och empirin från 

intervjuerna presenteras sedan genom de tre underrubrikerna: varumärket, 

befolkningsutvecklingens konsekvenser och platsmarknadsföring samt kommunens 

erbjudande. Texten är sammanställd utifrån de transkriberingar som genomförts efter varje 

avslutad intervju.  
 
I studiens femte kapitel analyseras den empiriska redovisningen från de sju genomförda 

intervjuerna i de fem utvalda kommunerna. Här diskuteras hur respondenterna beskrivit 

kommunernas arbete med varumärkesarbetet, befolkningsutvecklingens konsekvenser, arbetet 

med platsmarknadsföring samt kommunernas målgrupper och erbjudande. Diskussionen tar sin 

utgångspunkt i den presenterade och beskrivna teoretiska referensramen. 

 

I det avslutande kapitlet besvaras studiens frågeställningar utifrån det tidigare analyskapitlet. 

Här presenteras de slutsatser som studien gett möjlighet att presentera utifrån de genomföra 

intervjuerna och analyserna. I kapitlet återfinns rekommendationer för hur kommuner bör 

arbeta med platsmarknadsföring utifrån den presenterade teorin och det empiriska material som 

uppsatsen genererat. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom området.  
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2. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen redogörs för de teorier som använts som underlag för denna 

studie. Kapitlet inleds med en kort inledning till forskningsfältet platsmarknadsföring. Vidare 

presenteras bakgrunden till platsmarknadsföringens framväxt och teori kopplat till en 

kommuns image och identitet, dess varumärke, kommuninvånarnas roll samt attraktioner och 

infrastrukturens roll i marknadsföringen. Kapitlet avslutas med en presentation av 

forskningsfältets begränsningar.  

2.1   Vad är platsmarknadsföring? 

 

Platsmarknadsföring är enligt Syssner (2012) ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att 

förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats. Platsmarknadsföringen är dock ett 

komplext begrepp. Enligt Syssner (2012) är såväl förledet plats som efterledet marknadsföring 

många gånger oprecist. Platser är en del av vår existens och identitet och människors relationer 

till platser är minst lika komplexa som relationer mellan människor, om än av annat slag (Ek & 

Hultman 2007). En plats är många gånger ett komplext och svårtolkat begrepp vilket 

följaktligen gör marknadsföringen av den mer komplicerad än den i de mer typiska 

sammanhang inom vilka mycket av den traditionella marknadsföringen utvecklats (Warnaby & 

Medway 2013). En plats kan enligt Massey (1994) beskrivas som en blandning av sociala, 

politiska, ekonomiska och kulturella faktorer. Den är inte definitiv utan under ständig 

utveckling och förändring. Därmed är en plats inte något ting, utan en process. Definitionen av 

platser måste därför ständigt revideras då de utvecklas både fysiskt och i vilken känsla som de 

förmedlar. Ytterligare faktorer som gör begreppet plats komplext är att den saknar gränser. 

Trots officiella kommun- eller stadsgränser finns det inget som hindrar utomstående från att 

känna tillhörighet till en plats som sträcker sig över kommungränser (Massey 1994).  

 

2.2   Varför marknadsförs kommuner i högre utsträckning? 

 

Platsmarknadsföring är ett snabbt växande forskningsområde som lockar till sig intresse från 

en rad olika aktörer och forskningsfält vilket ger upphov till en litteratur som snabbt ökar i 

omfattning (Niedomysl & Jonasson 2012). Under de senaste decennierna har olika former av 

platsmarknadsföring fått ett allt större genomslag i lokal, regional och även i viss mån 

nationell politik. Frågor kring hur kommunen, regionen eller nationen framstår har tillskrivits 

en allt större betydelse och har kommit att engagera och involvera allt fler beslutsfattare, 

tjänstemän och marknadsförare (Syssner 2012). 

 
Ett av de vanligaste svaren på frågan om varför länder, regioner och kommuner marknadsförs 

i ökad omfattning är att den globala konkurrensen har gjort det nödvändigt. Enligt Simon 

Anholt (2007) har globaliseringen idag medfört att alla kommuner, städer, regioner eller 

kommuner tävlar med varandra om dess del av världens konsumenter, turister, investerare, 

studenter och invånare. Uppfattningen delas av Mukthar-Landgren (2009) som menar att det 

finns en utbred uppfattning om att såväl kommuner som regioner idag är utsatta för en 

omfattande konkurrens.  
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2.3 Förhållandet mellan image och identitet  

 

I den ökade globala konkurrensen har uppfattningen om att de platser som har en positiv image 

klarar sig bättre än de som har en dålig image blivit allt mer vedertagen (Syssner 2012). Något 

som skapat förutsättningar för platsmarkandsföringens ökande omfattning. Enligt Kotler, 

Haider och Rein (1993) finns det fyra strategier för vilka en kommun kan välja att marknadsföra 

sig. Kategorierna delas upp i vad en kommun väljer att lyfta fram i sin platsmarknadsföring: 

image, attraktioner, infrastruktur eller människor. För att stärka en plats image behöver dock 

alla kategorier samspela. En platsmarknadsföringsstrategi som lyfter fram image är oftast den 

minst kostsamma, detta trots att utomstående konsulter eller reklambyråer oftast anlitas i syfte 

att identifiera, utveckla och sprida en bra image för kommunen (Kotler, Haider & Rein 1993). 

Strategin kräver i sin tur inga investeringar i attraktivitet eller infrastruktur utan syftar endast 

till att kommunicera dess nuvarande funktioner till utvald målgrupp. Kostnaden och 

effektiviteten styrs därför av kommunens befintliga tillstånd, image och verkliga fördelar. Vissa 

platser eller regioner har utifrån strategin agerat i tron att ett framgångsrikt imagearbete innebär 

att utforma en smart slogan (Kotler, Haider & Rein 1993). Något som inte minst avspeglas i 

hur svenska kommuners arbetat med platsmarknadsföring under de senaste decennierna. 

Fyndiga slogans kan fånga uppmärksamhet men är inte en komplett strategi när det kommer till 

utvecklandet av en kommuns image. En kommuns image måste vara grundad i verkliga faktorer 

och kommuniceras på ett differentierat sätt i flertalet kanaler om de ska lyckas och bidra till 

verklig skillnad (Kotler, Haider & Rein 1993). En image är inte lätt att utforma, utveckla eller 

förändra. Det kräver god vetskap om hur invånare och utomstående ser på kommunen samt 

inspiration och förmågan att göra svåra val mellan motstridiga bilder och uppfattningar.  

 

Enligt Horlings (2012) finns det tre olika processer som måste samverka för att skapa och 

förstärka en image hos en plats. Först måste platsens territorium identifieras, dess geografiska 

fördelar och dess befintliga innehåll. Nästa steg består i analyserandet av vilka tjänster och 

produkter som platsen har att erbjuda. Med förutsättningarna utkristalliserade kan sedan 

intressenter införlivas i arbetet för att gemensamt skapa en image för platsen. 

 

Enligt Dahlqvist och Melin (2010) bör en kommun klargöra skillnaderna mellan image och 

identitet innan varumärket utvecklas. Identitet avser vad ett varumärke står för, vad som ger det 

mening och vad som gör det unikt. Ett varumärkes identitet utvecklas alltid internt och ansvaret 

ligger på organisationens medarbetare. Image däremot består av hur identiteten tolkas av 

omgivningen och det som ger upphov till en bild i medvetandet hos människor. Ett komplext 

fenomen som är summan av de associationer som finns förknippade med ett varumärke. Mot 

bakgrund av en organisations identitet bör kommuner inleda sin varumärkesbyggande process 

med att identifiera kärnvärden, ett antal ledstjärnor i processen som syftar till att stärka 

varumärkets långsiktiga konkurrenskraft (Dahlqvist & Melin 2010). Vid utarbetandet av 

kärnvärdena bör kommuner enligt författarna utgå från fyra olika kriterier. För att nå framgång 

bör ett kärnvärde vara värdefullt, kommunicerbart, samt unikt för att särskilja kommunen från 

dess konkurrenter. Kärnvärdena ska vara förankrande internt i den kommunala organisationen 

men också ge utrymme för en strategisk intention.  

 

2.4   Kommunens varumärke 

 

Enligt Kotler och Armstrong (2012) kan ett varumärke definieras som ett namn, ett uttryck, en 

symbol, en design eller en kombination av dessa som identifierar tillverkaren eller säljaren av 

en produkt samt särskiljer dem från dess konkurrenter. Definitionen av en plats varumärke 
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skiljer sig dock enligt Anholt (2010) från denna definition och inbegriper vanligtvis fyra olika 

delar: ett namn som skapar associationer, en designad identitet, organisationen bakom platsen 

och organisationens och platsens rykte. Kerr (2006) pekar på att en kommuns varumärke är en 

blandning av platsens infrastruktur, invånare och näringsliv.  

 

Många kommuner strävar idag aktivt efter att arbeta mer professionellt med sina varumärken. 

För att nå framgång i arbetet är det enligt Dahlqvist och Melin (2010) av stor betydelse att det 

varumärkesbyggande arbetet tar sin utgångspunkt i den offentliga sektorns uppdrag och 

verksamhetslogik.  En organisation inom offentlighetens tjänst får inte alltför okritiskt anamma 

de sätt att bygga varumärken som tillämpas i näringslivet. Enligt Kerr (2006) finns det ett par 

bärande idéer som rör varumärkesstrategi som är av stor vikt i arbetet med att marknadsföra 

och utveckla en plats varumärke; varumärkets arkitektur och varumärkets portfolio. 

Varumärkets arkitektur avser hur organisationen, vars varumärke syftar till att stärkas, 

organiserar sig och arbetar med varumärket. En grundförutsättning för ett lyckat 

varumärkesarbete är enligt Kerr (2006) att det finns en stark och välorganiserad organisation 

bakom. Varumärkets arkitektur definieras enligt Petromilli, Morrison och Million (2002) som 

det sätt på vilket ett företag organiserar sig, hanterar och agerar på marknaden med sina 

varumärken. Varumärkets arkitektur utför ofta ansiktet utåt för affärsstrategin och måste 

anpassa sig och stödja de uppsatta målen för verksamheten.  

 

Varumärkets portfolio består enligt Kerr (2006) av alla de varumärken som ingår i det 

övergripande. De måste sammanfogas och fungera bra tillsammans för att resultera i ett tydligt 

varumärke. Chailan (2009) pekar på att ett varumärkes portfolio avser kopplingarna mellan ett 

varumärke och ett annat och sträcker sig bortom konkurrensförhållanden för att istället fokusera 

på samexistens och balans mellan flera varumärken inom en organisation. De två begreppen 

motsvarar två skilda verkligheter av ett varumärke. Portfolion fokuserar på vilket antal 

samspelande varumärken som krävs för att täcka en marknad och vilka roller de innehar. 

Arkitekturen definierar vilken typ av relationer, hierarkier och förhållanden som finns mellan 

en organisations varumärken (Chailan 2009). 

 

Hankinson (2001) identifierar i en studie tre nyckelfaktorer som påverkar regioner och 

kommuners varumärkesutveckling. Den första faktorn rör organisatorisk komplexitet och 

kontroll. För att ett varumärkesarbete ska kunna bli ett effektivt verktyg för att främja en plats 

måste förändringar göras i enlighet med hur den berörda kommunen eller regionen är 

organiserad. Frånvaron av lämpliga organisationsstrukturer kan enligt Hankinson (2001) 

resultera i att det kan uppstå motstridiga målkonflikter för olika marknadsföringsaktiviteter. Det 

riskerar att undergräva den andra nyckelfaktorn för ett lyckat varumärkesarbete; en konsekvens 

i vad varumärket står för. En gemensam målbild och en central, konsekvent och tydligt 

identifierad position för varumärket måste ligga till grund för platsens varumärkes strategiska 

utveckling. Något som enligt Hankinson (2001) kräver ett upprättande av en lämplig 

organisationsstruktur. 

 

Den sista nyckelfaktorn är platsen, kommunen eller regionens produkter. En förutsättning för 

ett lyckat varumärkesarbete är möjligheten att definiera gränserna för platsen, så att den bildar 

en produkt eller tjänst som upplevs som attraktiv av dess målgrupp och som uppfyller de löften 

den ställer ut. Därför måste de produkter, tjänster eller upplevelser som platsen erbjuder vara 

riktad till de målgrupper som platsmarknadsföringen av en kommun eller region syftar till att 

nå och attrahera dem till platsen. I de flesta fall kan detta enligt Hankinson (2001) endast uppnås 

genom inrättandet av rätta samarbeten. Skall platsmarknadsföringen av en kommun få 

genomslag krävs också möjligheter till att mäta dess effekter. Precis som i mer traditionell 
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marknadsförings finns det ett tydligt behov av att kunna uppvisa att platsmarknadsöringen är 

ett effektivt verktyg för såväl kommuner som regioner. På många håll finns det begränsade 

resurser till att utveckla platsers varumärke, en förutsättning som sannolikt inte kommer att 

förändras så länge det inte finns tydliga bevis och mått på hur ett varumärkes kapital kan 

utvecklas genom platsmarknadsföring (Hankinson 2001).  

 

Varumärkesarbete är enligt Anholt (2010) en process som till största del pågår i konsumentens 

medvetande där åsikter och preferenser gentemot varumärket etableras. Därmed kan inte 

varumärkesarbete ses som en enskild teknik eller uppsättning tekniker som direkt bygger 

preferenser eller tyckande. Anholt (2010) menar att processen för att bygga varumärken måste 

ta sin utgångspunkt i att en kommuns marknadskommunikation skapar intresse, vilket leder till 

konsumtion av platsen och resulterar i konsumenternas upplevelse av produkten, som vid 

tillfredsställelse kan resultera i ett ökat och stärkt värde av varumärket. Det är endast då 

konsumenterna är nöjda av upplevelsen som platsens varumärke kan byggas och få en förstärkt 

betydelse. Hanna och Rowley (2011) har i kontrast mot Anholt (2010) en annan bild av hur 

varumärkesbyggande processer bör se ut när det gäller platser. Författarna menar att 

varumärkesbyggande består av olika processer, dels för att stärka varumärkets grund men också 

för att utveckla det existerande varumärket. Platsers varumärken är enligt Hanna och Rowley 

(2011) komplexa konstruktioner och det är därför inte lätt att konstruera modeller och teorier 

för hur processerna av dess utveckling bör se ut.  

 

2.5   Varumärkesportfölj 

 

En kommuns olika varumärkeskontakter behöver samspela och andra organisationer behöver 

engageras i arbetet med platsmarknadsföring. Arbetet måste göras mot samma mål och sända 

ut samma budskap. En plats och dess intressenter står därför enligt Hanna och Rowley (2011) 

inför ett avgörande val; de kan antingen uttryckligt försöka hantera processerna runt 

varumärkets utveckling eller lämna dem åt att leva sitt eget liv. Många av processerna sker 

enligt författarna utan något ingripande. De besökare, invånare och företag som besöker eller 

verkar på platsen kommer få en upplevelse alldeles oavsett om den har styrts av marknadsförda 

budskap eller inte. Ett aktivt varumärkesarbete för platser bör syfta till att öka samstämmigheten 

av upplevelsen, stödja en effektiv användning av resurser för att maximera målgruppens 

upplevelser och generellt försöka framhäva och befästa en stolthet i platsen som kan ligga till 

grund för kommunikationen. Det är enligt Hanna och Rowley (2011) av största vikt att 

varumärkesarbete i kommuner är en interaktiv utvecklingsprocess. Det får inte begränsas till 

några enskilda insatser eller satsningar utan måste ständigt återkopplas och utvärderas.  

 

Det engagemang som återfinns hos externa intressenter i en kommuns organisation är 

avgörande för varumärkesarbetet. Föreningar, näringsliv och invånare har en stor roll att spela 

och hanteringen av deras engagemang, intressen och potentiella konflikter är avgörande i 

processen för skapande och utvecklande av en plats varumärke (Hanna & Rowley 2011). 

Dynamiken mellan intressenterna och varumärkets infrastruktur är central för skapandet av 

varumärkets identitet. Platsen och framförallt dess invånare, näringsliv och andra aktörer är 

kärnan i platsens varumärke och bidrar därför till utformningen av upplevelsen av varumärket, 

inte minst genom word-of-mouth (Hanna & Rowley 2011). Vidare menar Hanna och Rowley 

(2011) att nyckeln till framgångsrika resultat av ett varumärkesarbete inte ska syfta till att leda 

till stärkt varumärkesimage, utan stärkt varumärkesupplevelse. Utvecklingen av en plats 

varumärke måste vara väl grundat i dess verklighet och inte begränsas till kommunikationen av 

dess image. 
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En annan nyckelfaktor är enligt Hankinson (2001) hanteringen av samarbeten. Kommuner eller 

regioner kan inte utvecklas av de lokala myndigheterna utan effektivt engagemang av andra 

organisationer, speciellt från näringslivet. Dessa aktörer utövar ett stort inflytande på 

utformningen av en plats varumärke, vilket kan vara både positivt och ömsesidigt fördelaktigt 

om rätt samarbetsformer uppstår, eller kontraproduktivt då det saknas en hög grad av 

samförstånd. Vikten av samarbete med näringslivet förstärks av Horlings (2012) som också 

pekar på vikten av att få hela näringslivet i regionen att arbeta mot samma mål och sända ut 

samma budskap. För det krävs en gemensam historia som kommunen vill berätta och som 

genomsyrar näringslivet för att skapa enhetlighet och gemensam platsmarknadsföring. Såväl 

regioner som kommuner behöver därför ett starkt samarbete med näringslivet för att gemensamt 

kunna skapa en sammanbunden identitet (Hankinson 2001).  

 

2.6   Attraktioner och infrastruktur 

 

Allt för många platsmarknadsförare är enligt Kotler, Haider och Rein (1993) av uppfattningen 

att marknadsföringen av en plats enbart innebär framställandet av en plats. De ser 

platsmarknadsföring som byggandet av en image och förväxlar det ofta med att enbart se till 

själva framhävandet, trots att det egentligen är en av de minst viktiga uppgifterna för 

platsmarknadsföring. Li, Holm och Lindgren (2009) menar att många kommuner med negativ 

befolkningsutveckling har genomfört olika platsmarknadsföringskampanjer av just detta slag i 

syfte att stärka dess försvagade image. Att enbart framhäva en kommun i försök att stärka dess 

image hjälper enligt Kotler, Haider och Rein (1993) inte kommuner, utan kan däremot stjälpa 

dem då intressenter ges möjlighet att upptäcka dess brister. Ett argument som enligt Niedomysl 

(2004) kan ligga till grund för de svaga resultat som många platsmarknadsföringskampanjer 

uppvisar. Trots att nästan hälften av Sveriges kommuner arbetar aktivt med olika kampanjer för 

att locka nya invånare, kunde inte Niedomysl (2004) i en analys uppvisa några positiva 

korrelationer mellan platsmarknadsföringskampanjer och inflyttning. 

  
Kotler, Haider och Rein (1993) menar istället att platsmarknadsföring borde handla om 

utformandet av en plats för att tillfredsställa behoven hos dess målgrupper. Det kan bara lyckas 

då invånare och näringsliv är nöjda med deras kommuner och då de förväntningar som finns 

hos besökare och investerare uppfylls. En undersökning av Li, Holm och Lindgren (2009) 

avhandlar vilka faktorer som är viktiga för tillfredsställa invånarnas behov vid utformandet av 

en plats. Analyserna visade att fysiska faktorer är av mindre vikt jämfört med socioekonomiska 

faktorer som påverkas av den betydande roll som demografiska faktorer spelar i utformningen 

av en plats attraktionskraft. Regionens arbetsmarknad och dess möjligheter spelar därefter en 

stor roll för vilken attraktionskraft en plats innehar. Niedomysl (2010) menar att människor som 

migrerar baserar sitt val av bostadsort på en sammanvägning av hushållets behov, krav och 

preferenser samt vilka resurser och möjligheter som finns på orten. Niedomysl (2010) menar 

att en plats först måste uppfylla en migrants basala krav likt en bostad och möjligheter till att 

leva ett drägligt liv. En migrants krav berör exempelvis ett passande och välbetalt arbete på en 

utmanande arbetsmarknad, medan preferenser utgörs av de känslor och föreställningar som en 

migrant har inför en plats. En kommun som vill locka till sig såväl nya invånare som återvändare 

måste därmed uppfylla de tre stegen behov, krav och preferenser för att få ett positivt flöde av 

migranter.  

 

Ett utvecklande av en kommuns image är dessvärre inte tillräckligt för att garantera dess 

välstånd. En ytterligare strategi som kommuner kan välja att marknadsföra sig med är enligt 
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Kotler, Haider och Rein (1993) genom att lyfta fram attraktioner. En kommun kräver speciella 

egenskaper för att tillfredsställa dess invånare och för att attrahera utomstående. Vissa platser 

är lyckligt lottade och innehar naturresurser som skapar attraktivitet, andra drar nytta av ett arv 

av historiska byggnader eller egenskaper likt grönskande parker, ett rikt restaurangliv eller 

porlande vatten. Många städer söker också möjligheter till att erbjuda attraktion genom 

möjligheter till sport, kultur, föreningsliv, shopping eller boendemiljöer som skapar livskvalitet. 

De viktigaste faktorerna för att locka utomstående till en kommun handlar dock inte om 

attraktioner, utan enligt Kotler, Haider och Rein (1993) är de viktigaste faktorerna den 

kommunala välfärdens kärna och dess invånares möjligheter till arbete och entreprenörskap. 

De egenskaper som ofta förknippas med attraktiva kommuner, när det gäller konkurrenskraft 

och framgång, är ett starkt näringslivsklimat, socialt kapital, traditioner och lokal kultur. Dessa 

faktorer används som resurser av kommunala aktörer för att marknadsföra och stärka en 

kommuns varumärke. Det sociala kapital som inger förtroende eller positiva känslor och som 

är associerade med vissa regioner, är enligt Cassel (2008) däremot svåra att definiera. 

 

Studier i Sverige har visat att en möjlig förskjutning av fokus i platsmarknadsföringens 

kampanjer håller på att växa fram i Sverige och som istället betonar vikten av att locka nya 

invånare (Niedomysl & Borgegård 2004). Speciellt små och landsbygdskommuner fokuserar 

på dess fysiska miljö, rekreationsmöjligheter och kvaliteten på de tjänster som kommunen 

erbjuder i sina marknadsföringskampanjer i syfte att locka nya invånare (Niedomysl & 

Borgegård 2004). En möjlig anledning för landsbygdskommunernas ökade fokus på att locka 

invånare med platsmarknadsföring är enligt Cassel (2008) att den lokala, sociala och fysiska 

miljön nu spelar en viktigare roll än tidigare i besluten kring migration. De dominerande 

ekonomiska teorier och förklaringar som betonar arbetsmarknaden som den avgörande faktorn 

vid beslut om migrations utmanas nu enligt Cassel (2008) av ett nytt synsätt. Istället för att 

flytta till jobb, är människor i allt större utsträckning benägna att flytta till attraktiva 

boendemiljöer. Anledningarna till skiftet i synsätt kan diskuteras både i förhållande till en mer 

flexibel och rotlös arbetsmarknad, med utvecklad teknologi som möjliggör arbete utan fast 

kontor, men också som ett exempel på den ökade betydelsen av bilder och symboler knutna till 

olika platser. Attraktiva boendemiljöer har beskrivits i termer av både fysiska och sociala 

aspekter. De positiva associationerna till en viss miljö är till stor del individuella och knutna till 

de erfarenheter och den bakgrund en individ har till en viss plats. 

 

2.7  Kommuninvånarna 

 

Trots att platser på många sätt kan vara de mest påtagliga och konkreta produkterna med en 

historia som sträcker sig över århundraden, menar Warnaby och Medway (2013) att de 

paradoxalt nog förstås bäst i termer av berättelser. Storytelling har därmed blivit ett väl använt 

marknadsföringsverktyg i platsmarknadsföring, inte minst för att skapa en gemensam målbild 

mellan en kommun och dess invånare. Enligt McLellan (2006) kan storytelling användas för att 

stärka konsumenters kopplingar till ett varumärke, eftersom betydelsen av ett varumärke för en 

konsument utgörs av de berättelser som konstruerats och införlivats i varumärket. Genom 

berättande kan utformningen av information berörande en plats göras förståelig, meningsfull 

och minnesvärd och erbjuder därför kraftfulla verktyg för kommunikation, problemlösning och 

innovation (McLellan 2006). 

 

Storytelling är enligt McLellan (2006) en strategi som skapar förståelse för socialt konstruerade 

strukturer, inte minst när människor delar sina historier och tillsammans skapar mening åt dem. 

Förutsättningarna för att förstå platser genom berättelser och storytelling återspeglas i det 
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faktum att en plats i sig är något som skapas och produceras av människor och deras handlingar, 

antingen individuellt eller inom ramen för olika organisationer. Från det perspektivet framträder 

begreppet plats inom platsmarknadsföringen som en socialt konstruerad produkt vars natur 

konstant utvecklas, omdefinieras och omtolkas i oändlighet av den kreativa kraft som finns i 

mänskliga handlingar (Warnaby & Medway 2013). Marknadsföringen av en plats handlar om 

att medvetet synliggöra vissa aspekter av platsen. Syftet kan variera men i regel avser det att 

attrahera köpkraft och förflytta konsumtion, oavsett om det handlar om nya företag, invånare 

eller turister (Ek & Hultman 2007).   

 

Utöver tidigare nämnda strategier menar Kotler, Haider och Rein (1993) att det finns två 

ytterligare strategier för vad som presenteras i en kommuns platsmarknadsföring; infrastruktur 

och människor. Varken image eller olika attraktioner kan ge hela svaret gällande en kommuns 

utveckling, de kan inte kompensera eller skyla över för en kommuns brister. De fundamentala 

faktorerna som en kommun måste inneha och ges möjlighet att marknadsföra kretsar kring 

infrastruktur. En kommun måste arbeta, dess företag måste ges möjlighet att starta och växa. 

Dess medborgare måste erbjudas bra transporter, energi till en låg kostnad, bra dricksvatten och 

dess skolor och äldreomsorg måste leverera hög kvalitet. Människor måste kunna känna sig 

trygga i sina hem och på kommunens offentliga platser. Samtliga är de kärnfaktorer inom den 

offentliga välfärden och av största vikt för en kommuns attraktivitet.  

 

Enligt Kotler, Haider och Rein (1993) har kommuner utöver tidigare nämnda strategier stora 

möjligheter att marknadsföra sig genom dess invånare. Glada och nöjda kommuninvånare har 

stor möjlighet att vara ambassadörer för och en kommuns bästa marknadsförare, men det kräver 

också att de utomstående har en god bild av dess invånare (Kotler, Haider och Rein 1993). 

Enligt Andersson och Ekman (2009) ses ambassadörer som trovärdiga vittnesmål om en plats 

och dess attraktivitet. Genom word-of-mouth kan de påverka andra genom ett kostnadseffektivt 

kommunikationsverktyg som dessutom enligt författarna är betydligt mer effektivt än 

traditionell reklam. Ambassadörer bör dock inte enbart ses som en kommunikationskanal i en 

plats marknadsföring, utan också som en utvecklingsresurs. Genom nätverk kan ambassadörer 

inte enbart nyttjas för marknadsföring, utan också som en källa till kompetens, kunskap och 

kreativitet. Dessutom kan ambassadörer användas för att mobilisera den lokala stoltheten och 

stärka självförtroendet hos en plats intressenter genom kommunikation som sträcker sig bortom 

det traditionella och inkluderar dess intressenters beteende och sätter fokus på verkligheten 

snarare än image (Andersson & Ekman 2009). 

 

Betydelsens av ett införlivande av kommunens intressenter, alltså dess invånare, näringsliv och 

andra aktörer, delas av resonemang som Kavaratzis (2012) framför. Enligt honom fungerar 

kommunens invånare som ambassadörer för platsen, regionen eller kommunens varumärke. 

Allt en plats består av, allt som sker på platsen och görs där, kommunicerar budskap om dess 

varumärke. Det är därmed en plats intressenter som tar besluten rörande platsens varumärke, 

tillskriver det mening och därmed också äger platsens varumärke. Kavaratzis (2012) presenterar 

mot denna bakgrund tre skäl för varför intressenters betydelse för varumärkesarbetet i en 

kommun borde stärkas.  

 

För det första är en plats varumärkesarbete både politiskt och offentligt och behöver därmed 

stöd från allmänheten för att lyckas. Därmed menar författaren att det finns ett akut behov av 

att stärka kommunikationen mellan intressenter och en plats organisation, i varje skede av 

processen för en plats varumärkesarbete bör därför det ges möjlighet för intressenternas 

deltagande. Det andra skälet benämner Kavaratzis (2012) som deltagande varumärkesarbete. 

Författaren menar att trenden inom varumärkesarbete går mot att i högre grad införliva 
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intressenter och pekar på vikten av interna målgrupper och betonar det faktum att varumärken 

faktiskt skapas av en mängd människors uppfattningar, upplevelser och inställningar. 

Medskapande av varumärken är viktigt i en tid då konsumenter tar allt större makt över 

varumärken.  

 

Det tredje skälet som Kavaratzis (2012) presenterar för varför intressenter bör införlivas i 

varumärkesarbete i högre grad, rör det uppkopplade samhällets nya möjligheter. En faktor som 

påverkar förutsättningarna för marknadsföring och varumärkesarbete och ökat betydelsen av 

konsumentens åsikter. Den traditionella kommunikationsvägen mellan varumärke till 

konsument har genom internet och sociala medier fått konkurrens av kommunikation från 

konsument till varumärke. Det har dessutom förenklat möjligheterna för interaktion mellan 

konsumenter och engagerat konsumenter i en högre utsträckning. De nya möjligheterna har 

enligt Kavaratzis (2012) därmed stärkt förutsättningar för samskapande varumärkesprocesser, 

vilket ökat betydelsen av ett införlivande av kommunens intressenter i varumärkesarbetet. 

 

2.8  Platsmarknadsföringens begränsningar 

 

Enligt Gertner (2011) har platsmarknadsföring varit ett begrepp som sedan länge använts inom 

marknadsföringen. Forskningsfältet platsmarknadsföring är däremot ett relativt nytt fenomen 

vilket medför vissa begränsningar. I en studie utforskade Gertner (2011) 212 av de 

vetenskapliga artiklar som publicerats inom fältet mellan 1990 till 2009. Resultatet visade att 

validiteten på dessa artiklar var väldigt låg då majoriteten saknade teoretiskt grund och modeller 

att förankra teorierna på. Bristen på empiriskt baserat material kräver att platsmarknadsföringen 

utvecklas och lägger ett större fokus på framtagandet av teori och särskiljandet av olika typer 

av platsmarknadsföring (Gertner 2011). Forskningsfältets svagheter och utmaningar bekräftas 

av Niedomysl och Jonasson (2012) som anser det både originellt och oskyldigt, samtidigt som 

platsmarknadsföringens forskningsfält är långt ifrån väletablerat eller respekterat i den 

akademiska världen, något som utmärker sig främst genom fyra faktorer. Den första avspeglas 

i de upprepade antalet gånger som den nästan totala avsaknaden av evidensbaserad forskning 

omnämns i litteraturen på området. Det medför svårigheter att fastställa den verkliga 

effektiviteten av platsmarknadsföring, mycket eftersom det ofta är svårt att urskilja 

platsmarknadsföringen från rådgivning och enligt Dinnie (2004) beror det på det stora praktiska 

inslaget som forskningsfältet innefattar. 

 

Den andra faktorn utgörs av den stora mängden kvalitativa och beskrivande fallstudier som 

forskningsfältet byggs på. Lucarelli och Berg (2011) redogör i en studie för det faktum att 

ungefärligen 65 % av alla vetenskapligt publicerade tidskriftsartiklar inom området består av 

fallstudier som behandlade en till tre städer. Niedomysl och Jonasson (2012) menar att 

statistiken vittnar om ett snabbt växande forskningsområden där fallstudier är väsentliga för att 

skapa en grundläggande förståelse vilka är både motiverande och värdefulla för sitt eget syfte. 

Den snabba utvecklingen av forskningsfältet, där platser strävar efter att urskilja sig gentemot 

sina konkurrenter, gör det dock svårt för de verksamma inom forskningsfältet att hålla sig 

uppdaterade.  

 

Det medför problem kopplade till den tredje faktorn som enligt Niedomysl och Jonasson 

(2012) utmärker platsmarknadsföringen, nämligen att förefaller att finnas en motvilja hos 

forskare inom forskningsfältet till att göra generaliseringar utifrån deras empiriska arbete. De 

eventuella teorier eller modeller som används är allt som oftast inlånade från traditionell 

marknadsföringsforskning. Det kan skapa problem då marknadsföringens forskningsfält lätt 
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antar att platser är spatialt utökade produkter som enbart kräver speciell uppmärksamhet som 

en följd av deras spatialitet (Kavaratzis & Ashworth 2005). En plats som föremål för 

marknadsföring och varumärkesbyggande aktiviteter är ett mångfacetterat fenomen, betydligt 

mer komplext än många av de stereotypa produkter eller tjänster som marknadsföringens 

teorier och praktik har utvecklats efter (Warnaby 2009). 

 

Problemet att införliva teorier och modeller från traditionell marknadsföring medför ytterligare 

komplikationer kopplade till den fjärde faktor som enligt Niedomysl och Jonasson (2012) 

medför svårigheter och begränsningar för platsmarknadsföringen, nämligen att den inte är 

avgränsad till ett vetenskapligt fält. Istället är det tvärvetenskapligt område som omfattar en hel 

rad olika vetenskapliga perspektiv. Niedomysl och Jonasson (2012) menar att oavsett om man 

delar litteraturens syn på platsmarknadsföring, så finns det en risk att forskningen inom 

platsmarknadsföring avstannar om den inte snabbt når en mer mogen förståelse. Med tanke på 

den stora mängd skattemedel som varje år spenderas på platsmarknadsföringsprojekt, många 

med okända utfall, är ett besvarande av de frågetecken som finns inom forskningsområdet enligt 

Niedomysl och Jonasson (2012) en brådskande uppgift för såväl akademiker som beslutsfattare. 
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3.   Metod 
 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt och metod. Redogörelser och 

motiveringar till studiens val av ansats och metod återfinns samt bakgrunden till urvalet av 

vilka kommuner och respondenter som ingår i undersökningen. Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion som utvärderar studiens kvalitet.  

3.1  Kvalitativ fallstudie  

 

Eftersom målet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för hur landsbygdskommuner 

arbetar med platsmarknadsföring och varumärkesutveckling för att locka nya invånare och 

återvändare fick metoden för uppsatsen en kvalitativ karaktär. Metoden syftar till att skapa en 

insikt i hur kommuner arbetar med de beskrivna frågeställningarna med utgångspunkt i de 

erfarenheter som återfinns hos de respektive ansvariga för frågorna i de olika kommunerna. 

Valet av arbetssätt stärks av Bryman och Bell (2011) som menar att det är fördelaktigt att 

studera ett ämne utifrån insikten från involverade personer om avsikten med studien är att 

generera djupare förståelse. Studiens empiriska redovisning kommer därmed baseras på de 

insikter och erfarenheter som intervjuerna generar och fokusera på resonemangen och 

analyserna som leder fram till valda platsmarknadsföringsinsatser och varumärkesutvecklande 

arbete i de utvalda kommunerna. Genom insikterna kan förståelse skapas för den sociala världen 

och de handlingar som begås, något som enligt Bryman och Bell (2011) anses vara ett 

kännetecken för kvalitativ forskning.   

 

Studien begränsas inte till att kartlägga ett enskilt fall utan genomförs i multipel fallstudiedesign 

där jämförelser görs mellan de fem kommuner som valts ut att ingå i undersökningen. Fokus i 

studien ligger på de utvalda fallen och deras unika kontexter vilket enligt Bryman och Bell 

(2011) leder till en utvidgning av fallstudiesynsättet. Multipla fallstudier, även kallade 

flerfallstudier, är enligt Bryman och Bell (2011) en förhållandevis vanligt forskningsdesign 

inom företagsekonomi då jämförelser görs mellan två eller fler organisationer. Det 

huvudsakliga argumentet för att använda flerfallstudier är enligt Bryman och Bell (2011) att en 

jämförelse av flera fall skapar större trovärdighet och en bättre utgångspunkt för att besvara 

studiens frågeställningar. Utgångspunkten för studiens analys- och resultatdel blir därför att 

beskriva fallen var för sig i syfte att skapa en helhetsförståelse för hur arbetet med frågorna 

genomförs, något som enligt Bryman och Bell (2011) betecknas som ett holistiskt synsätt.  

 

I syfte att generera en helhetsförståelse kommer frågorna att främst riktas mot hur de utvalda 

kommunerna, genom respondenterna, resonerat sig fram till de valda insatserna. Därför delas 

såväl intervjuerna, analysen och resultatet upp i två delar. Först analyseras varumärkesarbetet 

och sedan platsmarknadsföringsinsatserna för att generera ett resultat som kretsar kring hur 

integrerat arbetet är.  

 

3.2   Ansats  

 

Vid uppstartsskedet av denna uppsats fanns en avsaknad av omfattande kunskap inom 

forskningsfältets teori. För att kunna formulera forskningsfrågor och en teoretisk referensram 

präglas därför denna studie av en deduktiv ansats. Enligt Bryman och Bell (2011) representerar 

den deduktiva processen den vanligaste uppfattningen för hur förhållandet mellan teori och 

praktik ser ut inom samhällsvetenskapen. Utifrån kännedomen inom ett visst forskningsfält eller 
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område härleder forskare med en deduktiv ansats teorin till valda hypoteser eller 

forskningsfrågor. I denna uppsats ligger litteraturen och tidigare forskning som presenterats till 

grund för de frågeställningar som upprättats. Bryman och Bell (2011) menar att forskning styrd 

av en deduktiv ansats utformar forskningsfrågor eller hypoteser utifrån den identifierade teorin 

inom området vilka sedan underkastas en empirisk granskning. Studiens resultat bygger på de 

forskningsfrågor som framställts med bakgrund av den teoretiska referensramen, vilket medför 

att studien kan betecknas som en kvalitativ studie med deduktiv ansats. Utifrån ansatsen ämnar 

studien att tillföra ett teoretiskt bidrag till forskningsfältet genom att göra anspråk på att 

fördjupa diskussionen kring arbetet med platsmarknadsföring och varumärkesbyggande 

insatser samt de eventuella brister och problem som finns i landsbygdskommuners arbete med 

frågorna.  

 

3.3   Insamling av litteratur 

 

Den initialt begränsade förståelsen för forskningsfältet medförde att uppsatsskrivandet startade 

med en fördjupning inom tidigare teorier. Studien inleddes därför med en omfattande 

litteratursökning, vars intention var att skapa en både bredare och djupare bild över 

forskningsfältet platsmarknadsföring. Innan den teoretiska referensramen utformades skedde 

insamling och genomläsning av vetenskapliga artiklar samt litteratur i form av böcker. 

Insamlingen har skett via sökverktyget Summon som finns tillgängligt via Högskolan i Borås 

biblioteks hemsida. Sökverktyget möjliggör sökningar i alla 460 miljoner poster i form av 

böcker, artiklar, uppsatser och avhandlingar som finns arkiverade i bibliotekets samling men 

kan även utökas till hela Summons index som innehåller fler än 1 miljard poster (Högskolan i 

Borås 2014). Databaser som använts i anslutning till sökverktyget är Emerald Insight, Business 

Source Elite och Proquest. De sökord som använts för att finna lämplig och användbar litteratur 

till denna studie var främst: place marketing och place branding. För att skapa en bredare 

litteraturöversikt har de två huvudsakliga sökorden kompletterats med: place attractiveness, 

destination brand, brand architechture, storytelling, demography och migration.  

 

3.4   Urval av kommuner och respondenter 

 

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur kommuner med en negativ 

befolkningsutveckling arbetar med platsmarknadsföring och varumärkesutveckling i försök att 

vända en negativ trend. Statistiska Centralbyrån genomför årliga beräkningar av 

befolkningsstatistik vilket också varit den data som legat till grund för urvalet av kommuner att 

ingå i den multipla fallstudien. Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter kring 

folkbokföringsadress som Skatteverket lämnar till SCB, vilket redovisas varje månad, kvartal 

och helår innehållandes uppgifter om folkmängd och befolkningsförändringar (SCB 2015).  

För att identifiera kommuner med en negativ befolkningsutveckling, i enlighet med uppsatsens 

syfte, vägdes resultaten från Statistiska Centralbyråns tabell rörande folkmängden i riket, län 

och kommuner samt befolkningsförändringar under det senaste året samman. Den senaste 

statistiken berör 2014 och för att skapa en långsiktig trend och bättre översikt över 

kommunernas långsiktiga utmaningar räknades befolkningsförändringarna från år 2000 till 

2014 samman. Enligt Eisenhardt (1989) finns det inget idealiskt antal fall för att en multipel 

fallstudie skall anses mer trovärdig. Däremot rekommenderas ett antal mellan fyra och tio fall 

som ett tänkbart spann. Med färre än fyra utvalda fall menar Eisenhardt (1989) att det är svårt 

för en studie att generera teori med stor komplexitet och att dess empiriska grund med stor 

sannolikhet kommer sakna övertygelse, om inte det finns en rad olika fall att studera inom 
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respektive fall. Med fler än tio utvalda fall menar författaren att det snabbt kan bli komplicerat 

att hantera den komplexitet som följer med en stor volym av data. Med bakgrund av Eisenhardts 

(1989) teorier har därför fem fall valts ut för att skapa möjligheter till trovärdighet för studien 

samtidigt som volymen av utvald data inte blir svår att hantera. De kommuner som valts ut att 

ingå i studiens undersökning är Dals-Ed, Mellerud, Bengtsfors, Essunga och Vara. 

Kommunerna har haft olika befolkningsutveckling mellan år 2000-2014 men samtliga har haft 

en negativ befolkningsutveckling med minst 2 % över vald tidsram (se bilaga 1). 

 

Enligt Yin (2013) genomförs vanligtvis ett medvetet urval i kvalitativ forskning genom ett 

avsiktligt urval, något utgör urvalsform i denna uppsats. Kommuner belägna i Västra Götalands 

län med en negativ befolkningsutveckling har valts ut för möjlighet att genomföra fysiska 

intervjuer. Urvalet av kommuner har genomförts för att generera talrika data som är relevanta 

för studiens ämne, något som enligt Yin (2013) kännetecknar ett avsiktligt urval. Enligt Yin 

(2013) är det också av stor vikt att enheterna som väljs ut också kan ge motstridiga data eller 

synpunkter kring ämnet. Därför har kommuner med olika geografiska lägen inom Västra 

Götalands län, skillnader i näringslivsstruktur och med olika resurser kopplat till 

befolkningsmängd valts ut.  

 

Studien syftar till att generera förståelse för vilka resonemang och analyser som ligger till grund 

för valda platsmarknadsföringsinsatser och varumärkesutvecklade arbete i de valda 

kommunerna. Detta genom att ta del av de insikter och erfarenheter som återfinns hos ansvariga 

tjänstemän i kommunerna. Intervjuerna avgränsades till tjänstemän och inte politiker i 

kommunerna då resonemang och strategi, snarare än vision och ideologi, är vad som står i fokus 

i uppsatsens undersökning. Utifrån den sammanvägda statistiken rörande 

befolkningsutveckling togs därför kontakt med de utvalda kommunerna. Genom respektive 

kommuns hemsida eftersöktes personal ansvariga för marknadsföring, kommunutveckling eller 

kommunikation. I de flesta fall saknades uppgifter till ansvarig personal och i flera av 

kommunerna saknades ansvarig för området helt. I de fall kontaktades respektive kommunchef 

eller kommundirektör, den högst ansvariga tjänstemannen med ansvar för bland annat ledning 

och samordning, i syfte att bli vidarebefordrad till respektive kommuns ansvarig för frågorna. 

Totalt intervjuades sju respondenter i de fem utvalda kommunerna (se bilaga 2). I Bengtsfors 

och Essunga gavs möjlighet att intervjua två respondenter som båda ansvarar för frågorna. I 

övriga kommuner intervjuades en person.  

 

3.5   Datainsamling 

 

För att kunna skapa en större bredd och djup i den inhämtade teorin har de vetenskapliga 

artiklarna och litteraturen kompletterats med statistik och information från hemsidor. I de fallen 

har sökmotorn Google använts för att inhämta den efterfrågade informationen. Datainsamlingen 

har även genomförts i syfte att skapa trovärdighet för uppsatsens frågeställningar och 

problemdiskussion.  Datainhämtningen har avgränsats till avsändare och källor som är 

tillförlitliga och trovärdiga, exempel på avsändare i studiens teori är de statliga myndigheterna 

Statistiska Centralbyrån, Trafikanalys och Boverket samt pressmeddelanden från Europeiska 

Kommissionen. Ifrån Statistiska Centralbyrån har datamaterial och statistik rörande 

befolkningsutveckling i landets kommuner inhämtats. Data som sedan legat till grund för såväl 

problemdiskussionen, frågeställningarna samt urvalet av kommunerna som ingår i uppsatsens 

undersökning. Från de statliga myndigheterna Trafikanalys och Boverket har uppgifter och 

resonemang rörande urbaniseringens effekter på samhället och samhällsplanering erhållits. 

Pressartiklar har inhämtats från public service genom Sveriges Radio där en professor i stads- 
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och kommunhistoria kommenterat övergången från ett industriellt till ett postindustriellt 

samhälle.  

 

Den kvalitativa fallstudien har genomförts genom semi-strukturerade intervjuer för att 

säkerställa att rätt frågor behandlas under intervjuerna och för att kunna styra dem vid behov. I 

genomförandet av en flerfallstudie valdes ostrukturerade intervjuer bort till förmån för en mer 

strukturerad metod som ansågs nödvändig för att kunna göra jämförelser av resultaten och för 

att säkerställa objektivitet i rollen som forskare. Intervjuformen semistrukturerade intervjuer 

används med fördel enligt Bryman och Bell (2011) då intervjuaren vill använda sig av en 

uppsättning specifika frågor och teman, men samtidigt ge respondenten stor frihet att utforma 

svar och resonemang utan begränsningar. Enligt Trost (2005) utmärker sig kvalitativa intervjuer 

av dess uppbyggnad kring enkla och raka frågor som genererar komplexa, innehållsrika svar. 

Frågorna behöver inte hanteras i enlighet med intervjuguidens dagordning, utan skapar 

möjligheter till flexibilitet. Mot den bakgrunden valdes semi-strukturerade intervjuer som 

intervjuform för att skapa bästa möjliga förutsättningar för respondenterna att kunna prata fritt 

kring resonemangen bakom de valda marknadsföringsinsatserna. Därmed avser upplägget 

medföra att intervjuerna kan röra sig i olika riktningar och därmed generera kunskap om vad 

respondenterna upplever vara relevant och viktigt.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) bör forskare som genomför semistrukturerade intervjuer 

använda sig av en uppsättning specifika teman som skall beröras, utan att förhindra 

intervjupersonens möjlighet att utforma svaren på sitt eget vis. Trost (2005) menar att det 

viktigaste är att intervjuaren lyssnar aktivt och ställer frågor utan att framstå som ifrågasättande. 

Yin (2013) pekar på vikten av att inte styra respondenten i allt för hög grad, målet måste vara 

att låta deltagarna beskriva världen så som de uppfattar den. Listan över specifika teman, 

vanligen benämnd som intervjuguide, upprättades därför inför intervjuerna i syfte att skapa 

ordning och struktur (se bilaga 3) utan att vara för styrande eller ifrågasättande. Intervjuguiden 

uppdelades i tre olika delar där den första kretsade kring kommunens varumärkesarbete, den 

andra fokuserade på kommunens platsmarknadsföringsinsatser och den tredje ställe frågor 

kring kommunens erbjudande. I enlighet med syftet görs uppdelning för att vidare kunna 

analysera och generera ett resultat kring hur integrerat arbetet med varumärket och 

platsmarknadsföringen är i kommunerna. I respektive del togs därefter ett antal kärnfrågor fram 

som syftar att täcka de resonemang som var av intresse och som samtliga intervjuer sedan utgått 

ifrån. För att säkerställa kvaliteten på intervjuerna skickades intervjuguidens tre övergripande 

teman (se bilaga 3) ut till respondenterna drygt 2-3 arbetsdagar innan intervjun för att ge 

möjlighet till förberedelser och inhämtande av nödvändig information. Intervjuerna 

genomfördes sedan under 50-75 minuter.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i intervjupersonens hemmiljö på en plats som denne valt ut. 

Trost (2005) pekar på att intervjupersoner känner sig tryggare i sin hemmiljö vilket också 

underlättar för mer utförliga och korrekta svar under intervjun. I syfte att minska olikheten 

mellan de olika intervjuernas resultat valdes vid samtliga tillfällen klädsel i enlighet med 

intervjupersonens arbetsmiljö. Enligt Trost (2005) är klädseln en betydelsefull del av den 

interaktions- eller kommunikationsprocess som en intervju utgör. Den bör därför inte vara 

varken för elegant eller torftig utan måste signalera respekt mot både respondenten och 

situationen. Under genomförandet av intervjuerna anpassades därmed klädseln för att såväl 

intervjuare som respondenten skulle känna sig tillfreds med de yttre förutsättningarna. 

 

Samtliga intervjuer inleddes med samma inledande beskrivning av uppsatsen och dess syfte i 

försök att skapa ett intresse hos intervjupersonen. Därefter genomfördes en personlig 
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presentation innan respondenten ombads presentera sig och sin yrkesroll, information som 

skapar bättre förståelse i den vidare analysen av undersökningens empiriska redovisning. Innan 

intervjun sedan gick vidare till intervjuguiden uppmanades intervjupersonen att känna stora 

möjligheter till utsvävande och fritt tänkande svar. Enligt Yin (2013) är det vid stor vikt att 

intervjuaren talar måttligt mycket under intervjun. Målsättningen var därför att ställa frågor som 

möjliggjorde långa utläggningar samt att förbli neutral under intervjuns gång, för att inte 

påverka respondenternas svar.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktioner i både dator och mobiltelefon. För 

att minimera risken att tekniska förutsättningar skulle påverka intervjuerna genomfördes 

inspelningen på två enheter samtidigt under intervjuerna. Detta för att skapa möjlighet till 

uppbackning med en kopia. Samtidigt fördes minnesanteckningar under intervjun som underlag 

för en avslutande diskussion om den genomförda intervjun och dess innehåll. Allt för att 

undvika missförstånd mellan respondenten och intervjuaren. Intervjuerna lyssnades därefter 

igenom och transkriberades i enlighet med intervjuguidens struktur för att skapa goda 

möjligheter till jämförelser mellan de olika intervjuerna. 

 

3.6   Etiska aspekter 

 

Genom hela uppsatsens arbetsprocess har etiska frågeställningar aktualiserats för att minimera 

riskerna för falska förespeglingar, brutna överenskommelser eller intrång och skada i 

respondenternas privata sfär. För att säkerställa att etiska aspekter uppfyllts och att respekt 

visats för såväl berörda personer som inför den personliga rollen som representant för 

Högskolan i Borås, utgick arbetet med uppsatsen från Bryman och Bells (2011) etiska principer 

rörande frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som varit föremål 

för intervjuer under uppsatsens gång. Informationskravet har uppfyllts genom att 

respondenterna getts fullständig information om uppsatsens syfte och intervjuns intentioner, 

såväl i inledande mailväxling som vid inledningen av intervjuerna. För att uppfylla 

samtyckeskravet informerades respondenterna om att deras medverkan sker på helt frivillig 

basis innan godkännande att delta i undersökningen fastställdes. Dessutom säkerställdes 

samtycke att inspelning av intervjuerna genomfördes och respondenterna erbjöds efter avslutad 

intervju att ta del av en intervjusammanfattning.  

 

Samtliga medverkande gavs möjligheten till att både de och deras kommuner kunde vara 

anonyma i undersökningen om de så önskade. Detta för att inte riskera att skada de intervjuade 

personerna i deras yrkesroller och därmed infria konfidentialitet- och anonymitetskravet. 

Uppgifter om de personer som ingår i undersökningen har inte heller publicerats utan 

godkännande och de fullständiga inspelningarna som genomförts under intervjuerna har inte 

publicerats. Detta för att säkerställa att den information som samlats in endast använts för det 

beskrivna forskningsändamålet och därmed uppfylla vad Bryman och Bell (2011) benämner 

som nyttjandekravet. Från den första kontakten med förfrågan till respondenterna har 

uppsatsens syfte och ändamål beskrivits utförligt och korrekt. Genom processen har 

informationen sedermera upprepats för att inte ge vilseledande information eller falska 

förespeglingar. Genom att uppfylla de ovanstående etiska principerna har undersökningen 

syftat till att minimera risken för missförstånd, oegentligheter eller brutna löften mellan 

forskaren och de berörda respondenterna.  
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3.7   Metodreflektion 

 

Enligt Yin (2013) rör den centrala frågan vid en kvalitetsprövning av kvalitativ forskning 

studiens och rönens validitet. En giltig studie ska ha samlat in och tolkat data på ett skäligt vis 

så att slutsatserna korrekt skildrar och återspeglar den del av verkligheten som studerats. 

Bryman och Bell (2011) menar att validitet tillsammans med reliabilitet utgör de två främsta 

kriterierna för evaluering av företagsekonomisk forskning. Det finns dock kvalitativa forskare 

som menar att bedömning och utvärdering av kvalitativa studier bör göras utifrån andra 

kriterier. Kritiken mot validitet och reliabilitet som utvärderingskriterier grundar sig enligt 

Bryman och Bell (2011) i att det förutsätter att det är möjligt att nå fram till en absolut och enda 

bild av den sociala verkligheten. Guba (1981) föreslår av den anledningen att trovärdighet ska 

ses som ett enskilt centralt kriterium för utvärdering av kvalitativa undersökningar. 

Trovärdigheten innehåller dessutom fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering. Det är också utifrån dessa fyra kriterier som denna följande metodreflektion 

utgår från. 
 

Den första av de fyra delkriterierna kopplat till trovärdighet är tillförlitlighet som enligt Guba 

(1981) motsvarar kriteriet intern validitet som ofta återfinns i kvantitativ forskning. Enligt 

författaren innebär kriteriet att de resultat som en kvalitativ studie presenterar ska anses 

tillförlitliga för läsaren, utifrån det sätt för hur de framställts. Det förutsätter att forskningen 

genomförts i enlighet med de riktlinjer och vedertagna arbetsformer som finns. I denna studie 

görs därför inga egna antaganden i metodavsnittet utan resonemangen utgår uteslutande från 

etablerad litteratur som utvärderats genom regelbundna avstämningar med handledaren. 

Studiens teorier har byggts på olika typer av författare, källor och data. Guba (1981) menar att 

en forskare som använder en mängd olika datakällor från olika forskare och perspektiv kan 

åstadkomma triangulering. Därför byggs studiens teoretiska referensram på både artiklar 

kopplade till platsmarknadsföring och traditionell marknadsföring, med en rad olika 

geografiska perspektiv. Dessutom kompletteras teorin och bakgrunden med myndighetskällor 

för att skapa en bredd av datakällor. På så vis syftar metoden till att öka tillförlitligheten för 

läsaren genom att uppfylla Gubas (1981) kriterier för triangulering. Ytterligare åtgärder som 

vidtagits för att stärka studiens tillförlitlighet är vad Guba (1981) benämner som members check 

och Bryman och Bell (2011) kallar respondentvalidering. En process där respondenterna får ta 

del av studiens empiriska redovisning i syfte att få en bekräftelse av att forskaren tolkat 

intervjuerna på ett korrekt sätt. I syfte att stärka tillförlitligheten erbjöds därför tre respondenter 

från undersökningen att ta del och läsa igenom resultatet från den respektive genomförda 

intervjun. Genom ett godkännande från respondenterna kan därför tillförlitligheten till att 

studiens empiriska redovisning stämmer överens med verkligheten säkras.  

 

Överförbarhet är enligt Guba (1981) det andra kriteriet för att utvärdera kvalitativ forskning 

och motsvarar extern validitet som ofta återfinns i kvantitativ forskning. Författaren menar att 

en vanlig svaghet i kvalitativ forskning är att dess fokus riktas mot en mindre grupp 

respondenter med snarlika egenskaper. Sådana studier resulterar ofta i djupa snarare än breda 

teorier. Det kan medföra att studiens resultat blir svårt att applicera och därmed överföra till 

andra situationer eller sammanhang. Utifrån syftet att undersöka hur landsbygdskommuner 

arbetar med de presenterade frågeställningarna skapades därför en bredd av 

landsbygdskommuntyper i urvalet, med skiftande egenskaper kopplat till befolkningsmängd, 

resurser, personal, utveckling och näringslivsstruktur. Därmed syftar metoden till att skapa en 

överförbarhet för studiens resultat och användbarhet för kommuner i liknande situation. 

Problem kopplat till överförbarhet försöker även undvikas genom att vara tydlig och utförlig i 

beskrivningarna av utmaningarna på området i både problemdiskussionen och den teoretiska 
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referensramen. Guba (1981) menar att en utförlig beskrivning av sammanhanget förenklar 

möjligheterna till att överföra en studies resultat till andra miljöer. Genom att ge läsaren en god 

bild av hur den sociala verkligheten ser ut syftar metodavsnittet därför till att förenkla för 

läsaren genom att skapa förståelse för studiens resultat och hur de kan överföras till andra 

sammanhang. 

 

Det tredje kriteriet som Guba (1981) presenterar är pålitlighet, något som enligt författaren kan 

jämställas med reliabilitet. För att öka studiens pålitlighet har en rad olika åtgärder vidtagits 

under uppsatsens arbetsprocess. Metodavsnittet har utformats utförligt med tydliga 

beskrivningar av studiens tillvägagångssätt. Målsättningen för studiens metodavsnitt är att den 

skall vara så pass tydlig att det möjliggör en replikering av studiens resultat för en utomstående 

forskare. För att stärka pålitligheten från studiens intervjuer har samtliga transkriberats, ord för 

ord, för att inte förlora viktigt empiriskt material. Dessutom har de funnits tillgängliga för de 

respondenter som har haft intresse av att läsa dem. I studiens empiriska redovisning redogörs 

därefter för intervjuernas innehåll så omfattande som möjligt i syfte att inte förlora viktiga 

inspel. En utförlig empirisk redovisning ger också läsaren möjlighet att dra egna eller 

kompletterande slutsatser, vilket stärker pålitligheten för studien. Under studiens gång har 

studien under upprepade tillfällen granskats av en handledare. Dessutom har studenter från både 

Högskolan Borås och Uppsala universitet fått möjlighet att granska och kommentera uppsatsen.  

 

Det sista kriteriet som Guba (1981) framhåller för att granska en studies trovärdighet är 

konfirmering. Kriteriet motsvarar vad den kvantitativa forskningens benämner som objektivitet. 

För att kunna konfirmera en uppsats menar Guba (1981) att forskaren, utifrån insikten om att 

kraven för fullständig objektivitet aldrig går att uppfylla, ändå inte medvetet tillåter att 

personlig, subjektiv eller teoretisk inriktning påverkar studiens resultat. Mot den bakgrunden 

har en uppsats fri från ideologisk övertygelse, personliga värderingar eller tidigare erfarenheter 

inom området försökt skrivas. För att stärka objektiviteten byggde intervjuerna på en 

intervjuguide med tydlig koppling till den teoretiska referensramen och samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades. Alvesson (2003) menar att intervjuer visserligen har många 

fördelar som insamlingsmetod, men att den också medför en rad olika risker. Intervjusituationen 

förvandlas enligt Alvesson (2003) lätt till en onaturlig företeelse och en komplex situation. Det 

riskerar att medföra att respondenten ger svar som påverkas av den socialt komplexa 

situationen. För att minimera riskerna för vinklade resultat genomfördes därför intervjuerna i 

respondentens hemmiljö för att skapa en naturlig stämning och ett samtal som generade legitima 

och ärliga svar. Genom en ordagrann transkribering lämnades sedan inget utrymme för 

snedvridning eller tolkningsfel i den empiriska redovisningen. Det går givetvis inte att bortse 

från att subjektiva värderingar riskerar att påverka delar av uppsatsen men den arbetsform som 

använts har dock minimerat riskerna för att studiens resultat färgas av personliga åsikter. 

Sammanfattningsvis syftar de fyra ovanstående och berörda kriterierna till att garantera studiens 

trovärdighet för läsaren.  

 

Trots flerfallstudiers många fördelar, som tidigare presenterats i denna uppsats, finns det 

forskare som kritiserar flerfallstudier som metodval. Dyer och Wilkins (1991) menar att den 

mest kritiska avvägningen en forskare som väljer flerfallstudier som metodval, berör 

avvägningen mellan en djupare förståelse för en viss social miljö och de fördelar som återfinns 

i jämförande insikter. De menar att de fördelar som Eisenhardt (1989) tillskriver flerfallstudier 

i själva verket försummar de styrkor som finns i en mer klassisk fallstudiemetod. Enligt Dyer 

och Wilkins (1991) riskerar de forskare som anammar Eisenhardts teorier att begränsas i sin 

forskarroll och dess studiers beskrivningar kommer bli tunnare. Då fokus ligger på ytlig data i 

ett flertal fall snarare än att försöka förstå en djupare social dynamik i ett enskilt fall. Genom 
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att fokusera för mycket jämförelser riskerar metodvalet att missa en djupare kontext. Dyer och 

Wilkins (1991) menar att argumentet kring en flerfallstudies fördelar, där ett större antal fall 

genererar bättre teori och skapar möjligheter till jämförelser och större trovärdighet, inte 

stämmer. Istället riskerar ett sådant metodval att förlora själva essensen av vad en mer 

traditionell fallstudiedesign syftar till. Där en noggrann undersökning av ett enskilt fall leder 

forskaren till att se nya teoretiska relationer och ifrågasätta gamla.  

 

Den mest kritiska avvägningen vid valet av metod blev därför att väga fördelarna mellan en 

djup förståelse för en viss social miljö mot fördelarna med jämförande insikter. Dyer och 

Wilkins menar att desto fler sammanhang som en forskare väljer att undersöka, desto mindre 

kontextuell insikt kan kommuniceras. Därför var det av stor vikt att under uppsatsen 

genomförande ha stor medvetenhet om metodvalets komplikationer. Utifrån de utvalda 

frågeställningarna föll valet på att en komparativ design, där ett flertal fall jämförs för hitta 

samband och mönster, utgör det mest lämpliga alternativet för denna uppsats. Dyer och Wilkins 

(1991) menar den centrala frågan egentligen inte berör antalet fall eller uppsatsens längd. Den 

centrala frågan är istället om forskaren kan förstå och beskriva de samband som finns i den 

sociala dynamiken i de respektive fallen och därefter göra sammanhanget begripligt för läsaren 

genom att utveckla teorier i förhållande till detta sammanhang. Därför föll valet på en 

flerfallstudie, där stor vikt lades på att förstå de enskilda fallen genom god struktur och relevanta 

frågor. Därigenom syftar uppsatsens metodval till att generera teorier utifrån de beskrivna 

sambanden som görs begripliga för läsaren.  
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4.  Empirisk redovisning 
 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska redovisning. Texten baseras på en 

sammanställning av de sju semi-strukturerade intervjuer i de fem utvalda kommunerna som 

genomförts. Varje kommun presenteras med en inledande beskrivning och resultatet från 

intervjuerna presenteras sedan genom de tre underrubrikerna: varumärket, 

befolkningsutvecklingens konsekvenser och platsmarknadsföring samt kommunens erbjudande. 

Texten är sammanställd utifrån de transkriberingar som genomförts efter varje avslutad 

intervju.  

4.1 Dals-Eds kommun 

 

Dals-Eds kommun är en kommun i Västra Götalands län och en av fem kommuner som tillhör 

landskapet Dalsland. Centralorten är Ed. Kommunen är med sina 4 764 invånare Västra 

Götalands läns minsta kommun sett till invånarantalet. Dals-Eds kommun beskriver sig som 

möjligheternas, vildmarkens, näringslivets och framförallt – människornas kommun (Dals-Eds 

Kommun 2015). Med en yta på 730 km2 och en befolkning på knappt 4 700 invånare menar 

kommunen att alla får gott om plats och det finns rum för fler. Kommunen har under den valda 

tidsperioden minskat från 5 047 till 4 764 invånare, en negativ befolkningsutveckling om 5,7 

% vilken redovisas i tabellen nedan: 

 

 
Tab. 1 – Tabell över befolkningsutvecklingen i Dals-Eds kommun mellan år 2000 och 2014 

 

 

Dals-Eds marknadsföring utgår främst från kommunens två slogans: ”Där det goda livet 

erbjuds” och ”Kommunen som vill lite mer”. Som liten kommun menar Peder Koldéus1 att de 

alltid får anstränga sig lite mer än andra i arbetet med frågorna men att de också får jubla lite 

mer för varje nytt arbetstillfälle och varje nyinflyttad invånare. I kontrast mot större kommuner 

har organisationen möjlighet att ha en större kontroll över utvecklingen på arbetsmarknaden 

och kring befolkningsutvecklingen. Trots en negativ statistik under den utvalda mätperioden 

påvisar Koldéus att befolkningen nu ökar något, det flyttar dit människor från närområdet och 

nya svenskar bosätter sig i kommunen. En anledning som delvis kan härledas till det som 

                                                 
1 Peder Koldéus, kommunchef i Dals-Eds kommun. Personlig intervju 2015-04-09. 
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kommunen tycker de gör annorlunda jämfört med andra. De försöker vara lite mer offensiva, 

ha mycket dialog och uppfattas som positiva och trevliga att ha och göra med.  

 

”Vi ska fokusera på det vi kan påverka, det är ingen idé att skälla på regeringar eller regionen, 

utan det vi kan påverka här och nu ska vi göra optimalt. Har vi då lite tur kan vi få med andra 

aktörer också. Det finns alltid lösningar, det är bara inte alltid som de är optimala. Problem 

kan man hitta i tusental i vår organisation och i Dals Ed. Vi har hur mycket svagheter som 

helst, egentligen. Rent statistiskt skulle vi vara döda vid det här laget om vi inte hade haft ett 

annat förhållningssätt.” – Peder Koldéus 

 

Några av framtidsutmaningarna som kommunen står inför är enligt respondenten 

centrumutveckling, rekrytering av kvalificerad arbetskraft och bostadsbyggande, det finns 

förnärvarande knappt en enda bostad ledig i kommunen. Koldéus betonar upprepade gånger att 

just den positiva attityden och ett lösningsorienterat arbete är nyckeln till framgång. 

Målsättningen för kommunen är därför att fortsatt försöka ha en positiv utveckling genom nya 

möjligheter till attraktivt boende och en tillväxt av arbetstillfällen.  

 

4.1.1 Varumärkesarbetet 

 

I kommunens organisation finns inga renodlade experter, utan de anställda får vara med på 

allting. Som liten kommun menar Koldéus att man måste vara generalist. Alla som jobbar och 

bor i Dals Ed måste därför vara ansvariga för varumärket, det är något som kommunen ofta 

talar om. Vid rekryteringar läggs stor vikt vid att de anställa ska representera kommunen och 

vara dess ambassadörer. De anställdas arbete med att representera varumärket är viktigt då 

kommunen idag saknar en utarbetad och fastslagen strategi för hur de ska arbeta med 

varumärket. Istället är arbetet mer övergripande med fokus på att alla, inte kommunalrådet eller 

någon enskild person, ska vara ambassadörer. 

 

Respondenten tillskriver ett starkt kommunalt varumärke stor vikt, framför allt ger det 

möjligheter att skapa ett gott företagsklimat. Näringslivsklimatet har en stor betydelse för 

varumärket Dals Ed och är också det som kommunen vill att varumärket ska symbolisera. Som 

liten kommun ges enorma fördelar att vara mer informella och agera snabbare än de flesta av 

sina grannkommuner. I arbetet med näringslivet menar Koldéus att det är inställning, och inte 

resurser som är avgörande.   

 

Koldéus framhåller att varumärkets kärnvärden kretsar mycket kring att vara ”kaxigt ödmjuk” 

genom att arbeta mycket externt och vara både kompromissvilliga och lösningsorienterade. 

Kommunens värderingar är av stor vikt vid kommunens rekryteringar, en felaktig värdegrund 

finns det ingen fortbildning i hela världen som kan råda bot på, menar han. Det kontinuerliga 

arbetet med värdegrunden för att skapa både ambassadörer och kärnvärden medför att 

respondenten tror att såväl den externa bilden som kommuninvånarnas uppfattning, 

överensstämmer i stora drag med den interna identiteten.  

 

Intressenterna har enligt Koldéus en oerhört stor roll i kommunens varumärkesarbete. Det är en 

av anledningarna till att kommunhuset har utformats med öppna dörrar. I 

medborgarundersökningar framhäver kommuninvånarna frekvent att det faktum att det är 

enkelt att komma i kontakt med både politiker och tjänstemän som något positivt. Dialogen är 

enligt respondenten av stor vikt och speciellt i en liten kommun kan inte tjänstemännen isolera 

sig. I en liten kommun träffar man alla på Willys eller Konsum och då måste man kunna gå 
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rakryggad menar Koldéus. Utan dialog och öppenhet kan inte invånarna göras till 

ambassadörer, de måste känna närheten och alltid få chansen att kontakta kommunen om det är 

något, även om de inte alltid kan få som de vill.  

4.1.2 Befolkningsutvecklingen och arbetet med platsmarknadsföring 

 

I Dals Ed har frågan kring befolkningsutveckling varit en av de tre viktigaste frågorna under de 

senaste 10-15 åren vilket medfört att kommunen gjort en ordentlig och medveten satsning på 

företagsklimatet. Koldéus menar att varken kommunen eller näringslivet kan vända en negativ 

trend på egen hand, det måste göras tillsammans. Arbetstillfällen blev därför nyckeln. Genom 

att försöka få fler av de som pendlar in till kommunen att också bosätta sig, gjordes en 

marknadsföringsinsats på en av kommunens stora arbetsgivare. Via enkäter ställdes frågor om 

vad som skulle kunna göra att de som arbetar men inte bor i kommunen, skulle vilja bosätta sig 

i Dals Ed. En satsning som inte gav större framgångar men som enligt respondenten också 

påverkas av det faktum att det är brist på lediga bostäder. 

 

Trots en negativ befolkningsutveckling över den utvalda tidsperioden har inte kommunen 

någon fastslagen strategi för hur de ska arbeta med platsmarknadsföring. Koldéus menar att det 

främst finns informella strategier kring attraktivt boende och den yttre miljön. Genom en 

kombination av låg arbetslöshet, attraktiva boendemiljöer och färdiga tomter för näringslivet så 

hoppas kommunen kunna få fler att flytta in.  

 

Kommunen arbetar aktivt med att locka återvändare samt med ambassadörer runt om i världen 

för att locka näringsliv. Genom att skicka exemplar av lokaltidningen Dalslänningen försöker 

kommunen hålla kontakten med de som flyttat ifrån kommunen. Koldéus menar att det finns 

ett stort intresse av att veta vad som händer i sin gamla hemkommun och att satsningen 

eventuellt kan få fler att vilja vända tillbaka. Arbetsformen är något som kommunen tror på och 

därför följs även de ungdomar som väljer att studera på annan ort genom nyhetsbrev. Koldéus 

pekar på att de har pratat om att förlänga arbetet upp i åldrarna, men ännu inte hittat någon form 

för det, mycket på grund av begränsade resurser.  

 

”Nästan alla som kommer upp här säger att det är så vackert i Dals Ed, och det är det verkligen. 

Men på hur många platser i Sverige är det inte det? Det räcker inte. Vi har inte resurser att 

satsa på allting utan har valt att fokusera på näringsliv och arbetstillfällen. Det är grunden, 

det räcker inte ens med attraktivt boende.” – Peder Koldéus 

 

Dals Ed har valt att inte paketera erbjudandet gentemot enskilda medborgare i så stor 

utsträckning, istället har de försökt att paketera och marknadsföra sig gentemot de som vill 

etablera företag på orten. Koldéus tillskriver dock platsmarknadsföring stor betydelse och 

menar att de egentligen skulle vilja ha ett ännu mer utvecklat arbete när det kommer någon som 

är intresserad av att flytta till kommunen, men att det saknas resurser till arbetet. Det räcker 

dock inte att, likt många andra kommuner, enbart kommunicera den yttre miljön. Istället 

fokuserar kommunen på grunderna jobb och näringsliv, för att stärka bilden av kommunen. 

 

Respondenten menar att de inte ser sina grannkommuner som konkurrenter i första hand, istället 

samarbetar de i hög utsträckning. Det finns mer att hämta i att samarbeta än i att konkurrera, 

menar Koldéus.  
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4.1.3 Målgrupperna och erbjudandet 

 

Den primära målgruppen för kommunens platsmarknadsföring är likt de flesta andra kommuner 

barnfamiljer. Då gäller det att det finns bostäder som klarar deras plånbok och tillgång till bra 

skolor och förskolor menar Koldéus. När det gäller efterfrågan från potentiella inflyttare på 

kommunens erbjudande menar Koldéus att det förändrats radikalt, framförallt när det gäller 

företagsetableringar.  

 

 ”En sak som är intressant är att när du pratar med en VD idag så har synsättet förändrats 

radikalt. För ett par år sedan var det viktigaste att ha tillgång en billig industritomt eller bra 

lokaler. Idag svarar en VD istället att det viktigaste är en bra skola, äldreomsorg eller 

förskolor. Det har svängt oerhört mycket. Deras anställda ska känna att det är attraktivt att 

flytta hit. Egentligen så är det oerhört sunt. Strategierna kring att skänka tomter och sådant, 

den tiden är förbi.” – Peder Koldéus 

 

På frågan kring vilka faktorer som respondenten menar kännetecknar en attraktiv kommun, 

förutom arbetstillfällen, så pekas den yttre miljön ut som något som spelar stor roll, något som 

samtidigt finns nästan i alla kommuner. Istället handlar det enligt Koldéus om atmosfären, hur 

man blir bemött och hur snabbt det går att komma in i nätverk. Därför handlar det inte om hur 

trevliga kommunens personal är, utan hur trevlig befolkningen är. Dals-Eds erbjudande är i 

dagsläget svårt att peka ut, mycket på grund av att det inte finns några lediga bostäder. 

Kommunen genomför intervjuer med de som väljer att flytta dit och svaren landar ofta förutom 

i självklarheter som bostad och jobb även i just att det är trivsamt att bo i kommunen. Trots att 

det är något som är svårt att sätta fingret på och marknadsföra, så särskiljer det kommunen 

gentemot andra.  

  

Koldéus tror att kommuninvånarna till stora delar känner igen sig i det erbjudande som 

kommunen väljer att lyfta fram gentemot potentiella invånare. I många kommuner har 

invånarna grundinställningen att allt som har med kommunen att göra är fel, även sådant som 

den inte har med att göra. Enligt respondenten finns inte den inställningen hos gemene man i 

Dals Ed. Istället är invånarna väldigt stolta över sin kommun, något som Koldéus tror kan ha 

att göra med storleken, är man liten måste man tycka om sin kommun för att överleva. Det går 

inte att tycka synd om sig själv. Näringslivsstrukturen i kommunen präglas av 

småföretagsamhet och entreprenörskap, det handlar om att själv fixa saker. Något som Koldéus 

menar också påverkar människors inställning till livet och samhället. Genom att en sådan 

mentalitet genomsyrar kommunen kan också invånarnas stolthet stärkas. 

 

Kommunikationen av Dals-Eds erbjudande gentemot potentiella invånare görs i dagsläget i 

liten utsträckning. Mycket på grund av en kraftigt begränsad marknadsföringsbudget. Det 

ställer enligt Koldéus stora krav på att alltid vara där ingen annan är och våga sticka ut ur 

mängden. Kommunen har därför genom åren bland annat annonserat på inrikesflygen, för att 

vara där ingen annan är. Det finns ingen anledning att synas där 40-50 andra kommuner också 

exponeras menar Koldéus. I framtiden finns planer på att utveckla arbetet för att bättre ta hand 

om dem som väljer att flytta till kommunen. Enligt Koldéus måste kommunen prioritera den 

interna marknadsföringen framför den externa, för det är också då den externa utvecklas. 

Genom att få de befintliga invånarna att trivas än bättre ska de stärkas i sina ambassadörsroller. 

Den lilla marknadsföringsbudgeten och den lokala stoltheten gör invånarna till kommunens 

viktigaste marknadsföringskanal.  
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Som liten kommun menar Koldéus att det hela tiden handlar om att kämpa för få ett tågstopp, 

ett jobb eller en satsning till. Samtidigt som kommunen hela tiden måste slåss för tillväxt så 

måste de alltid försvara det som finns. Det går aldrig att slappna av. Större kommuner kan alltid 

sikta framåt, mot nya satsningar och nya mål, utan att behöva bevaka sina egna intressen. Ibland 

kan det kännas jobbigt att få försvara segrar man vunnit förra året berättar Koldéus. 

 

Utav platsmarknadsföringens tre områden näringsliv, turism och invånare har Dals-Ed 

fokuserat merparten av sitt arbete gentemot näringslivet. Det har varit en medveten nisch då 

kommunen vill att varumärket associeras med ett gott näringslivsklimat och entreprenörskap. 

Koldéus menar att det handlar om att också ta vara på de fördelar kommunens småskalighet ger 

i form av korta beslutsvägar och snabb service. Han menar att turismen förvisso kan bidra med 

intäkter till kommunen, men att det inte är avgörande för att det flyttar in folk. Istället försöker 

kommunen att fokusera sina arrangemang och kultursatsningarna gentemot de egna invånarna, 

istället för turisterna. Koldéus menar att det är viktigare att de egna medborgarna som bor och 

skattar i kommunen tycker att det är trivsamt att bo och leva. Genom nöjda kommuninvånare 

som blir ambassadörer kan kommunen sedan locka fler turister. Många kommuner satsar enligt 

respondenten helt tvärtom mer på sina turister än på sina invånare. För en kommun med små 

resurser likt Dals-Ed menar Koldéus därför att de måste läggas på att invånarna känner sig 

nöjda, glada och stolta. Fokus ligger därför i första hand internt och i andra hand externt.  

 

4.2 Melleruds kommun 

 

Mellerud är en kommun i Västra Götalands län och en av de fem kommuner som utgör 

landskapet Dalsland. Centralorten är Mellerud. Kommunen beskriver sig som något av ett 

Sverige i miniatyr. I öster finns kusten mot Vänern, i söder jordbrukslandskap, i väster reser sig 

Kroppefjäll och i norr finns gott om skog och sjöar. Inom kommunens gränser finns mer än 80 

mil sjöstrand, nästan 100 meter per invånare (Melleruds kommun 2015). Kommunen har under 

den valda tidsperioden minskat från 9 902 till 8 936 invånare, en negativ befolkningsutveckling 

om 9,8 % vilken redovisas i tabellen nedan: 

 

 
Tab. 2 – Tabell över befolkningsutvecklingen i Melleruds kommun mellan år 2000 och 2014 
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Helena Stor Hansson2 ansvarar för marknadsföring, turism och näringsliv i kommunen och 

arbetar tätt med både kommunchef och kommunalråd för att minska gränsdragningen mellan 

olika förvaltningschefer. Genom samverkan över förvaltningsgränserna syftar arbetet till att 

varumärkesarbetet och ambassadörskapet ska gå hand i hand bland de anställda. Mellerud har i 

dagsläget fastslagna strategier för hur varumärkesarbetet i kommunen ska bedrivas och det finns 

en antagen marknadsplan som löper under hela mandatperioden och som utgår från 

målgruppsindelning. Den primära målgruppen är de befintliga medborgarna, utöver dem består 

de potentiella målgrupperna av barnfamiljer i större städer och av nederländare. 

 

4.2.1 Varumärkesarbetet 

 

Stor Hansson tillskriver ett starkt kommunalt varumärke oerhört stor betydelse, minst 9,5 på en 

skala mellan ett till tio menar hon. Främst fyller ett starkt kommunalt varumärke en funktion 

för de befintliga invånarna. För att det ska vara trevligt att bo i en kommun så vill man känna 

stolthet, något som ett starkt kommunalt varumärke kan bidra till. Ett varumärke kan upplevas 

både internt hos medborgarna, externt eller båda delarna och det är lika viktigt för medborgarna 

i kommunen som för dem utifrån menar Stor Hansson. Eftersom kommunens primära målgrupp 

är de befintliga invånarna ser hon varumärkets funktion främst som byggare av en lokal stolthet. 

Vid tidpunkten för intervjun är kommunen mitt i en process kring vad kommunens varumärke 

ska fyllas med då det saknas fastslagna kärnvärden för varumärket. Däremot har kärnvärden 

tagits fram bland kommunens chefer för vad organisationen skall förknippas med. Det handlar 

om stabilitet, trygghet, en öppenhet för förändring, nyfikenhet och lärande. En rad olika 

kärnvärden som alla symboliserar och kan förknippas med värden kopplat till drivkraft menar 

Stor Hansson.  

 

Respondenten menar att uppfattningen av varumärket skiljer sig betydligt mellan 

kommuninvånarna och en extern målgrupp. Utifrån ett externt perspektiv så upplevs Mellerud 

som framåt och drivande på grund av att det går att läsa och se mycket om kommunen i media. 

Internt så brottas kommunen med synen på näringslivsfrågorna, där det finns delade åsikter 

utifrån vilken position och ställning man befinner sig i. Vissa tycker enligt Stor Hansson att 

Mellerud är en dålig kommun bara för att det inte sätts upp flaggor på torget i syfte att göra det 

mysigare. Medan andra tycker att kommunen är bra eftersom den egna verksamheten är 

framgångsrik och för att kommunen lyssnar. Det finns därför en stor spridning i uppfattningen 

av varumärket bland kommunens näringsliv.  

 

Stor Hansson berättar att kommunen jobbar aktivt med att ladda om varumärket, något som 

också finns beskrivet i den antagna marknadsplanen. Arbetet bedrivs främst genom att synas på 

olika mötesplatser där Mellerud marknadsförs som etableringsort när det kommer till natur- och 

sjönära boende. Parallellt så pågår ständigt ett arbete med att utveckla kommunens skolor, 

eftersom skola, vård och omsorg är en stor del i varumärke. Därför så utvecklas 

kommunikationen och dialogen aktivt över förvaltningsgränserna. Stor Hansson menar att 

skolcheferna måste veta hur det påverkar varumärket att ha en bra skola i kommunen, därför så 

jobbar de nu stenhårt med att bygga varumärken kring Melleruds skolor. 

 

I arbetet med varumärket framhåller respondenten kommunens invånare som viktiga 

ambassadörer. Därför försöker rollerna förtydligas genom ökad information och dialog mellan 

kommunen och intressenterna. Stor Hansson menar att just dialogen däremellan är en tydlig 

                                                 
2 Helena Stor Hansson, kommunutvecklare i Melleruds kommun. Personlig intervju 2015-04-09. 
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och avgörande del i kommunens varumärkesbyggande arbete. Det handlar om att skapa ett ”vi” 

och att bygga en ”vi-känsla” i Mellerud på olika sätt.  

 

4.2.2 Befolkningsutvecklingen och arbetet med platsmarknadsföring  

 

”Även om vi minskar i befolkningsantal så ska vi se till att vi som bor och verkar här har ett 

samhälle som vi är stolta över! Vi ska ha god kvalitet i skola, vård och omsorg utifrån de 

resurser och förutsättningar vi har.” – Helena Stor Hansson 

 

På frågan kring hur en negativ befolkningsutveckling har påverkat Melleruds arbete menar Stor 

Hansson att det viktigaste är att skapa kvalitet i levnadsstandarden för de som väljer att bo och 

arbeta i kommunen. Invånarna behöver känna att de bor och verkar i ett samhälle som präglas 

av förändringsvilja och utveckling. Den känslan är av största vikt och måste alltid försvaras 

även om kommunen tappar i invånarantal under enskilda år eller över tid. De konsekvenser som 

den negativa befolkningsutvecklingen och urbaniseringen medför märks främst i svårigheter att 

rekrytera rätt kompetens. Enligt respondenten kan konsekvenserna skönjas oavsett 

yrkeskategori då såväl vården, som plåtfirmorna och kommunen skriker efter kompetent 

personal. Där känns förändringarna av som allra tydligast menar Stor Hansson.  

 

Arbetet med platsmarknadsföring kretsar mycket kring marknadsplanens tredje utpekade 

målgrupp; nederländare.  Ett projekt i syfte att locka nya invånare från Nederländerna har pågått 

i fyra år och finns kvar i den antagna marknadsplanen. Rent konkret innebär det deltagande på 

en skandinavisk mässa vilket har resulterat i drygt 20 personer som flyttat till kommunen. Vid 

tidpunkten för intervjun hade respondenten dessutom ytterligare tre intervjuer inbokade med 

potentiella inflyttare. Stor Hansson beskriver att det tagits fram en metodik för hur 

etableringsprocessen ska kunna tryggas för personerna i syfte att förenkla flytten till Mellerud. 

Kommunen är inte ensam om att rikta in sig mot målgruppen nederländare då liknande 

satsningar finns i ett flertal av Sveriges kommuner.  

 

Melleruds kommun har under de senaste åren gjort en medveten satsning för att öka 

kommunikationen och marknadsföringen av kommunen. När Stor Hansson tillträdde sin tjänst 

fanns ingen antagen marknadsplan, något som gavs i uppdrag och som enligt henne får ses som 

en medveten satsning från kommunens sida. Utöver satsningen pekar respondenten på ett arbete 

för en förbättrad infrastruktur, såväl med fibernät för att kunna jobba med digitala verksamheter 

som kommunikationsmässiga förbättringar som förenklar möjligheterna till pendling. De är de 

viktigaste strategiska arbetsområden som kommunen arbetar med för att förbättra 

förutsättningarna för platsmarknadsföring.  

 

I dagsläget arbetar inte kommunen med att locka återvändare till kommunen. Arbetet utgörs 

mest av slumpmässiga kontakter med människor som bott i Mellerud. Enligt Stor Hansson finns 

det en grundstolthet över sin egen kommun men saknas det tjänster att erbjuda återvändare går 

det inte att locka tillbaka någon. Då blir den lokala stoltheten svår att utnyttja i 

marknadsföringen mot återvändare. Stor Hansson menar istället att de som vill återvända till 

kommunen håller koll på vilka jobb som finns eller vilka hus som är till salu. De hemvändare 

som vill hem kommer på så vis hem utan att man behöver locka dem.  

 

I framtiden planeras arbetet med marknadsföring att kretsa ytterligare kring att marknadsföra 

natur och sjönära boende men också att visa den trygga boendemiljön som många idag saknar. 

Där menar respondenten att kommunen även kan vända sig till äldre som blir allt oroligare av 
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att bo i städer som blir allt otryggare. Helena Stor Hansson menar dock att kommunen inte 

särskiljer sitt varumärkesarbete och sin platsmarknadsföring, marknadsföringen görs genom ett 

starkt varumärke.   

 

Stor Hansson ser inte grannkommunerna som konkurrenter i arbetet. Som liten kommun med 

begränsade resurser går det inte att se varandra som blodiga konkurrenter, snarare tvärtom, 

menar hon. Istället präglas synen på konkurrenterna av att de kompletterar varandra. Det finns 

mer att hämta i samarbete än i motsatsen. Stor Hansson ser inte heller det närliggande 

kommunerna som konkurrenter om potentiella invånare. Istället bidrar konkurrensen till att 

utveckla arbetet och har positiva effekter.  

 

4.2.3 Målgrupperna och erbjudandet 

 

På frågan vilka faktorer som utmärker en attraktiv kommun för en invånare pekar Stor Hansson 

ut vård, skola och omsorg som det viktigaste. Generellt så handlar det dock om en känsla av 

positivism och förändringsbenägenhet menar hon. Det handlar om att invånarna förstår vad 

kommunen vill och att det finns tydliga målsättningar från både tjänstemän och politiker. Stor 

Hansson menar att potentiella invånare främst tittar på skola, vård och omsorg vid val av 

kommun att bosätta sig i. Välfärdens kärna får därför anses vara det centrala i erbjudandet.  

 

När det kommer till Melleruds erbjudande pekas påverkansmöjligheterna och det rika 

föreningslivet ut som attraktiva faktorer.  Stor Hansson menar också att möjligheter till natur 

och sjönära boende är en stor del av kommunens erbjudande gentemot potentiella inflyttare. I 

kombination med erbjudandet vill också kommunen förmedla en positiv helhet som skapar 

nyfikenhet. Just känslan av att bo i en förändringsbenägen kommun som utvecklas framåt menar 

Stor Hansson är avgörande för att erbjudandet ska vara attraktivt. Trots att skolrankingen pekar 

åt rätt håll är det inte något som kommunen marknadsför eftersom det fortfarande är en bit kvar 

till den önskade nivån. Kommunens kommunikation av erbjudandet görs främst genom 

deltagande på mässor, via hemsidan, artiklar, annonser och sociala medier.  

 

Stor Hansson menar att kommuninvånarna känner igen sig i det beskrivna erbjudandet och ser 

dess roll som ambassadörer i platsmarknadsföringen som oerhört viktig. Därför jobbar 

kommunen aktivt med att sätta medborgaren i första hand genom aktiviteter som skapar en 

samhörighet kring arbetet med skola, näringsliv och kommun. Det handlar enligt Stor Hansson 

om att jobba med vi-känslan och att identifiera den genom rätt aktiviteter. Under 2015 läggs 

stort fokus på just skola, näringsliv och kommun. Syftet är enligt respondenten att skapa känslan 

av att trots att Mellerud är så litet så händer det faktiskt saker. Den bilden är enligt respondenten 

nästan det viktigaste av allt när det kommer till marknadsföringen av en plats. För Melleruds 

del handlar det om att skapa känslan av att både vara en förändringsbenägen och trygg plats. 

Stor Hansson menar dock att det finns stora utmaningar och svårigheter i arbetet som heller 

aldrig tar slut.  

 

”Även om jag kommunicerar den bild jag vill se så har ju kommuninvånarna sin egen bild i 

huvudet. Så det är bara att nöta på. Vi har ju inget konkret att ge, bara abstrakta löften som vi 

ska hålla. Då måste ju alla vara med och hålla de löftena. I den här organisationen jobbar 9 

000 personer, alla våra invånare. Därför är det så viktigt att jobba med ambassadörskapet så 

att vi känner att vi levererar samma produkt till den potentiella etableraren eller inflyttaren.” 

– Helena Stor Hansson 
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Stor Hansson menar att det finns stora risker med att måla upp sin kommun i allt för positiva 

ordalag. Kommunikationen består endast av abstrakta löften och det är därför viktigt att inte 

lova saker som man inte kan hålla. I första hand handlar det om att förädla det som kommunen 

redan har utan att lova för mycket. Genom att jobba inifrån och ut med de befintliga invånarna 

i första hand så tror Stor Hansson att arbetet kan skörda framgångar. Därför blir det enligt Stor 

Hansson naturligt att sätta de befintliga invånarna som den primära målgruppen. Utöver dem 

så försöker kommunen, likt många andra, att locka barnfamiljer i större städer som vill bosätta 

sig på landsbygden. Därför deltar kommunen på bomässor i Karlstad och Vänersborg som är 

större städer med ett överkomligt avstånd till Mellerud i syfte att locka potentiella inflyttare. 

Stor Hansson menar att det gäller att synas i rätt sammanhang. Givetvis kostar det att vara med 

på mässor men samtidigt tvingas då kommunen att utveckla sitt erbjudande och presentera det 

via presentationsmaterial vid deltagandet. Arbetet mot den tredje målgruppen bestående av 

nederländare ger också kommunen möjlighet att utveckla sitt erbjudande och mottagande, det 

gäller att ha något att erbjuda när någon väl vill flytta hit menar Stor Hansson.  

 

Betydelsen av marknadsföring innebär enligt respondenten att visa det man har. Precis som ett 

företag så kan en kommun skapa mycket bra men så länge ingen köper det så är det meningslöst. 

Därför måste allt interaktion som kommunen har, oavsett avsändare, ses som marknadsföring 

av kommunen. Utav platsmarknadsföringens tre områden invånare, näringsliv och turism 

menar respondenten att Mellerud fokuserar mest på näringsliv och turism, även om det hela 

hänger ihop. Skulle kommunen enbart välja att fokusera på turismen blir möjligheten väldigt 

liten att kunna använda sig av ambassadörer i industrin. Stor Hansson menar därför att det krävs 

ett holistiskt tänk och förståelse för hur de olika områdena hänger ihop för att lyckas.  
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4.3 Bengtsfors kommun 

 

Bengtsfors är en kommun belägen i Västra Götalands län och är en av de fem kommuner som 

utgör landskapet Dalsland. Centralorten är Bengtsfors. Kommunen beskriver sig som mest känd 

för sina natursköna omgivningar och alla de sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt 

Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Ett rikt föreningsliv och närheten 

till skog och sjö skapar stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv (Bengtsfors kommun 2015). 

Kommunen har under den valda tidsperioden minskat från 10 896 till 9 556 invånare, en negativ 

befolkningsutveckling om 12,3 % vilken redovisas i tabellen nedan: 

 

 
Tab. 3 – Tabell över befolkningsutvecklingen i Bengtsfors kommun mellan år 2000 och 2014 
Bengtsfors har under den senaste 10-års perioden arbetat aktivt med frågor kring 

kommunikation. Till stor del på grund av en rad företagsnedläggelser som drabbade 

kommunen under början på 2000-talet vilket medförde att begreppet ”kriskommunen 

Bengtsfors” förekom frekvent i media. Enligt Solveig Andersson3 var Bengtsfors kommun en 

av de första kommunerna i landet där strukturomvandlingen i ekonomin slog till snabbt och 

med full kraft. Händelser som tvingade kommunen att börja arbeta aktivt med bilden av 

Bengtsfors, både för att invånarna skulle kunna sträcka på ryggen men också för att 

människor skulle vilja bo, flytta till, besöka eller etablera företag i kommunen. Därför blev 

frågor kring varumärket och kommuninvånarnas attityd viktiga för organisationen. Enligt 

Andersson har det medfört att kommunen satsat ovanligt mycket på marknadsföring och 

kommunikation för att vara en så pass liten kommun.  

 

Kommunen har trots det aktiva arbetet med frågorna inte haft någon fastslagen strategi för hur 

varumärkesarbetet skall skötas. En marknadsplan håller dock på att arbetas fram vid tidpunkten 

för intervjun som en följd av ett politiskt uppdrag i den senaste budgeten. Arbetet har tidigare 

utgått från översiktsplanen och visionen, samt en informations- och kommunikationsstrategi 

som kommunen har arbetat fram. Sofia Magnusson4 menar att nedläggelserna som drabbade 

kommunen gjorde det viktigt att försöka kommunicera en positiv och sann bild av kommunen. 

Det ska inte vara någon form av propaganda, utan ge en nyanserad bild med förklaringar till 

varför saker sker gentemot kommuninvånarna menar Magnusson.   

                                                 
3 Solveig Andersson, kommunchef i Bengtsfors kommun. Personlig intervju 2015-04-10. 
4 Sofia Magnusson, kommuninformatör i Bengtsfors kommun. Personlig intervju 2015-04-10.  
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4.3.1 Varumärkesarbetet 

 

Båda respondenterna tillskriver ett starkt kommunalt varumärke stor betydelse utifrån flera 

aspekter. Både för att den egna befolkningen och näringslivet ska känna sig stolta och prata väl 

om sin kommun, men också för att människor ska vilja besöka, flytta till och vilja etablera sig 

i Bengtsfors. Idag förknippas Bengtsfors kommun fortfarande med att vara en brukskommun 

men också som en kommun med stark turism kopplat till Dalslands Kanotmaraton som 

arrangeras varje sommar. På frågan om det är problematiskt att uppfattas som en brukskommun 

menar Magnusson att det delvis kan vara så, eftersom det inte är hela sanningen. Det handlar 

om att stärka självbilden, eftersom det hänt så mycket under den senaste 15-års perioden. Därför 

tittar kommunen mycket på hur varumärket kan laddas om, från att vara en brukskommun till 

att mer förknippas med besöksnäringen eller högskolan som finns i kommunen. För att ladda 

om varumärket handlar det enligt respondenterna om att lyfta fram de värden som kommunen 

faktiskt redan har, men som inte är så kända. Andersson menar att kommunen måste våga 

fundera på vad de är mer än en gammal brukskommun. Visserligen är fortfarande industrin 

viktig med två pappersbruk och tillverkningsindustri baserad på skogen. Andersson menar dock 

att kommunen måste våga ”skruva på självbilden” och låta varumärket innefatta fler värden. 

Från att vara en brukskommun till att också bli en besöks- eller högskolekommun.  

 

Det som kommunen vill förknippas med är enligt Andersson livskraft genom samverkan och 

individuell utveckling. Livskraft kopplat till både näringslivet och befolkningen. Därför satsas 

det mycket på vuxenutbildning för ge invånarna möjlighet att vidareutbilda sig. En satsning 

som också är sprungen ur ambitionen att utvecklas från att enbart vara en brukskommun. 

Bruksmentaliteten har enligt Andersson skapat många fördelar i form av en stark gemenskap 

och ett omhändertagande samhälle. Samtidigt har kommunens historia delvis skapat en 

nedvärdering av högre utbildning, eftersom invånarna kunde få jobb med bra lön direkt efter 

grundskolan på någon av kommunens bruk eller industrier. Magnusson lyfter fram livskvalitet, 

trygghet, en god omsorg samt stora möjligheter till attraktivt boende och en rik fritid. 

Ambitionen att Bengtsfors som uppfattas som en besökskommun är något som båda 

respondenterna framhåller där en av plattformarna är marknadsföring av Dalslands 

Kanotmaraton. Idag saknas kärnvärden för vad varumärket skall förknippas med och det har 

inte heller funnits under de senaste 10-15 åren, men är något som kommunen nu siktar på att ta 

fram.  

 

Båda respondenterna pekar på vikten av kommuninvånarnas insatser i varumärkesarbetet och 

ser dem som ambassadörer. Personalen ses också som viktiga aktörer i varumärkesarbetet och 

de viktigaste marknadsförarna tillsammans med kommuninvånarna. Andersson menar att det 

finns mycket att göra när det kommer till värdskap för att besökare ska känna sig välkomna i 

kommunen. Genom att arbeta för att stärka självbilden på olika sätt kan kommuninvånarna 

stärkas i arbetet. En utmaning för kommunen i arbetet med dess ambassadörer utgörs enligt 

Magnusson av den splittring som finns bland invånarna kring synen på kommunen. I de 

medborgarundersökningar som genomförts visar det sig att många är av uppfattningen av ens 

personliga situation är bra, men att det går desto sämre för Bengtsfors kommun. Det finns en 

tydlig skiljelinje mellan de som varit i kontakt med kommunens verksamheter, där nöjdheten 

är hög, och en allmän attityd som är betydligt sämre. Inte minst avspeglas det i Svenskt 

Näringslivs ranking över företagsklimatet. Trots att grannkommunen Dals-Ed är belägen i 

samma arbetsmarknadsregion och att företagen där använder sig av samma infrastruktur, så 

upplever företagen i Bengtsfors vägarna som betydligt sämre än företagen i Dals-Ed. 

Magnusson menar att det visar på en viss mentalitet som finns i delar av kommunen och som 

utgör en utmaning. Mentaliteten kan enligt respondenten delvis härledas till bruksmentaliteten 
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där det ständigt fanns någon att lägga ansvaret på, något som idag existerar i form av vad 

respondenten kallar för någon-annan-ismen. Därför arbetar kommunen med olika 

attraktivitetsmedel för att försöka lämna över mer ansvar till befolkningen och stärka 

civilsamhället.  

4.3.2 Befolkningsutvecklingen och arbetet med platsmarknadsföring 

 

För första gången på över 20 år ökade Bengtsfors i invånarantal under 2014, något som enligt 

Andersson kan anses marginellt men som är en viktig symbolfråga. Den negativa 

befolkningsutvecklingen ses som ett stort problem men samtidigt som något en enskild 

kommun har svårt att lösa då det är många faktorer som påverkar. Idag arbetar inte Bengtsfors 

utifrån ett fastslaget befolkningsmål. Tidigare har kommunen, likt många andra, haft höga mål 

om befolkningsutveckling som nu ansetts orealistiskt och reviderats. Andersson menar att 

kommunen visserligen måste ha målsättningen att ha en försiktigt positiv utveckling men att 

verkligheten också kräver planering och ett långsiktigt budgetarbete. 

 

Kommunen har under de senaste åren arbetat med enkäter till in- och utflyttare i syfte att försöka 

kartlägga vad som får människor att flytta. Svaren har till största del kretsat kring den aktuella 

familjesituationen eller arbete. Andersson menar att attraktiviteten i den offentliga miljön är av 

stor vikt för en kommun som tappar invånare och är därför något som Bengtsfors nu försöker 

satsa på. Där pekar respondenten på den svåra balansgång en kommun med negativ 

befolkningsutveckling står inför. Samtidigt som skatteintäkterna minskar till följd av ett 

minskat skatteunderlag, måste kommunen bedriva en god kärnverksamhet för medborgarna där 

det krävs investeringar för att möta behoven hos en åldrande befolkning. Magnusson menar att 

det i själva verket inte är in- och utflyttningen som skapar de största problemen, utan ett negativt 

födelsenetto, det föds för få i förhållande till de som avlider. Samtidigt som kommunen står 

inför utmaningar kopplat till ett vikande skatteunderlag och en åldrande befolkning måste de 

dessutom investera i den offentliga miljön, fritidsmöjligheter och attraktivitet i syfte att försöka 

vända den negativa trenden och för att kommunens image inte ska försvagas. En svår 

balansgång för många av Sveriges kommuner i liknande situation.  

 

”Det räcker ju inte med en fasad eller en klatschig kampanj i Stockholms tunnelbana. Det 

funkar inte. Du måste ju också ha något att erbjuda när de kommer hit. Det behövs jobb, 

attraktiva bostäder och en snygg offentlig miljö” – Sofia Magnusson 

 

Trots den negativa befolkningsutvecklingen har inte kommunen arbetat aktivt med 

platsmarknadsföring i syfte att locka fler invånare under den senaste 20-års perioden. Arbetet 

har begränsats till enskilda varumärkesstärkande aktiviteter och gemensamma projekt med 

kommunerna i Dalsland. Där har bostadspriserna jämförts med Göteborgs för att påvisa 

prisvärdheten. Istället ligger mycket av arbetet med platsmarknadsföring framåt i tiden då en 

marknadsplan håller på att upprättas. Anledningen är enligt Magnusson att kommunen ansett 

att det inte räcker med uppmålandet av en fasad, det måste också finnas ett erbjudande för de 

som eventuellt väljer att flytta till kommunen. Till följd av företagsnedläggelserna så har 

kommunen tidigare valt att prioritera information och kommunikation mot de befintliga 

invånarna. För 10 år sedan var den högst prioriterade utmaningen att försöka behålla de som 

fanns i kommunen och förhindra att allt för många flyttade. Magnusson menar dock att det nu 

finns förutsättningar att höja blicken och satsa på ett större arbete. Då krävs det också attraktiva 

bostäder, därför står det kommunala bostadsbolaget nu inför investeringar i nybyggda 

hyresrätter. 
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I det framtida arbetet menar Andersson att ett sätt att eventuellt marknadsföra kommunen i 

större utsträckning finns i form av turismen. Det stora antalet fritidshus ägs till stor del av tyskar 

och norrmän, många med stora kontaktnät och inflytande vilket medför att det finns potential 

att hämta i de fritidsboende. Andersson menar också att turismen i form av Dalslands kanal och 

framförallt Bengtsfors kanotmaraton är två starka varumärken som kommunen kan dra större 

nytta av. De människor som besöker kommunen eller som är bosatta under perioder utgör två 

starka grupper när det kommer till platsmarknadsföring för att locka nya invånare. Turismen 

kan på så vis utgöra en murbräcka i arbetet med att locka fler invånare menar respondenten.  

 

Idag finns inget aktivt arbete för att locka återvändare till kommunen. Användandet av kända 

ambassadörer för att stärka varumärket existerar heller inte då kommunen saknar kända 

personer med tydlig koppling till platsen. Däremot ser båda respondenterna stor potential i 

gruppen återvändare och pekar på att det är aktuellt som en del i den nya marknadsplanen. 

Magnusson menar att det stor potential finns i att börja locka dem som har en relation till 

Bengtsfors. De som haft en fin uppväxt i kommunen återvänder säkert gärna, men då krävs det 

attraktiva tjänster för bägge två om man är ett par. Magnusson pekar också på potentialen i den 

stora gruppen nya svenskar som bosatt sig i kommunen.  

 

Betydelsen av platsmarknadsföring ses av respondenterna främst som förmedlandet av en 

positiv känsla och att det är bra att leva i kommunen. I dagsläget används hemsidan och sociala 

medier som kanaler för kommunens kommunikation mot befintliga och potentiella invånare. 

Dessutom görs försök med att få genomslag i media genom att lyfta fram satsningar och saker 

som händer av positiv karaktär eftersom en artikel enligt Magnusson ger betydligt större 

genomslag än en annons.  

 

Såväl Magnusson som Andersson menar att de närliggande kommunerna både är 

samarbetspartners och konkurrenter. Samtidigt som det finns övergripande samarbeten så vill 

kommunerna också behålla sina befolkningar. Därför konkurrerar man om investeringar i 

infrastruktur och serviceutbud. I synen på om det existerar en kamp om potentiella invånare går 

respondenternas åsikter något isär. Andersson menar att flödena över gränserna i regionen leder 

till att det synsättet inte existerar, man bosätter sig och arbetar ofta i olika kommuner. 

Magnusson pekar dock på att man nästan måste se det som en konkurrens om potentiella 

invånare, eftersom det ge så pass stort utslag i den kommunala ekonomin.  

 

4.3.3 Målgrupperna och erbjudandet 

 

På frågan kring vilka faktorer som utmärker en attraktiv kommun framhåller båda 

respondenterna goda möjligheter till arbete. Andersson pekar vidare på möjligheten till att hitta 

ett attraktivt boende, bra skola, vård och omsorg samt ett rikt utbud till fritidsaktiviteter. 

Magnusson framhåller en god livskvalitet, där det finns en rimlig levnadsstandard till ett bra 

pris och en god kvalitet i den service som finns. Bengtsfors erbjudande beskrivs enligt båda 

respondenterna som tillgång till attraktiva boendemiljöer i natursköna omgivningar. 

Magnusson pekar också på hög kvalitet i kommunens verksamheter samt att det finns goda 

möjligheter till arbete då det i dagsläget är svårt för både näringsliv och kommun att rekrytera 

kompetent personal. Andersson lyfter fram ett rikt förenings- och kulturliv samt bra 

förutsättningar för utbildning även för vuxna. När de båda respondenterna ombeds sammanfatta 

de främsta argumenten för att flytta till kommunen blir svaren: strandnära boende, trygghet, bra 

priser, jobb, attraktiva boendemiljöer och möjligheter till en rik fritid. 
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När respondenterna efter de utvalda argumenten ombads beskriva vad som särskiljer 

erbjudandet från övriga kommuners pekar Magnusson på att priserna i kommunen sticker ut. 

Andersson väljer istället att lyfta fram att det är få kommuner som har så mycket natur ända in 

i centrum av centralorten och det stora utbudet som finns på en relativt begränsad yta. Dessutom 

framhålls kanotmaraton som något unikt, en internationell miljö som växer och har potential att 

särskilja kommunen från övriga kommuner.  

 

Målgrupperna som Bengtsfors platsmarknadsföring och dess erbjudande syftar till att locka är 

enligt Andersson främst de som idag bor i fritidshus i kommunen. Vidare lyfts de med tidigare 

anknytning till Dalsland fram, återvändare som känner kommunen eller bygden. Magnusson 

tillägger att möjligheten till arbete i kommunen gör nyexaminerade till en attraktiv målgrupp, 

de är oskrivna kort och beredda att flytta dit man får jobb. I första hand utgörs målgrupperna 

därmed av de som har tidigare anknytning, antingen i form av uppväxt eller fritidsboende, och 

i andra hand genom möjligheten till arbete. Erbjudandet kommuniceras främst genom hemsidan 

till de potentiella målgrupperna, men även genom word-of-mouth från de som har anknytning 

eller besökt kommunen. 

 

”Pratar inte våra egna anställda eller vår befolkning väl om Bengtsfors kommun, då gör ju 

ingen annan det heller. Där har vi mycket att göra.” – Solveig Andersson  

 

Kommuninvånarna känner enligt båda respondenterna igen sig i det beskrivna erbjudandet och 

har en stor roll i arbetet med platsmarknadsföring. De ses som de viktigaste aktörerna i arbetet 

genom sina roller som ambassadörer för kommunen. Därför pratar kommunen mycket om 

värdskap och satsningar på att utbilda både den egna personalen men också erbjuda det till 

näringslivet. Ett gott bemötande anses ha betydligt större effekt än vilket erbjudande som helst 

och behöver inte heller kosta någonting. I arbetet med att stärka sina kommuninvånare i 

ambassadörsrollerna bidrar dock den gamla bruksmentaliteten till vissa problem, även om 

kommunen utvecklats betydligt under den senaste 10-års perioden.  

 

Utav platsmarknadsföringens tre områden invånare, näringsliv och turism så ser Andersson 

turismen som en murbräcka och något som kommunen kommer fokusera mer på i framtiden. 

Området ses enklare att arbeta med och mindre komplicerat än de övriga som kan dra positiva 

effekter av turismen. Magnusson pekar på invånarna, att kommunen nu också måste höja 

blicken och även fokusera på de potentiella invånarna. 
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4.4 Essunga kommun 

 

Essunga är en kommun belägen i Västra Götalands län, söder om Vänern och drygt en timmas 

bilresa nordost om Göteborg. Centralorten är Nossebro. Kommunen beskriver sig själv en 

kommun i en historisk bygd, med en av landets allra bästa skolor och med populära evenemang. 

Bland annat en populär marknad som lockar besökare från både när och fjärran (Essunga 

kommun 2015). Kommunen har under den valda tidsperioden minskat från 5 835 till 5 538 

invånare, en negativ befolkningsutveckling om 5,1 % vilken redovisas i tabellen nedan: 

 

 
Tab. 4 – Tabell över befolkningsutvecklingen i Essunga kommun mellan år 2000 och 2014 
 

Essunga kommun saknar i dagsläget fastslagna strategier för hur varumärkesarbetet i 

kommunen skall genomföras. Kjell Karlsson5 framhåller dock att det genomförts arbete genom 

informella strategier under den utvalda tidsperioden men utan fastslagen inriktning då 

kommunen inte kunnat avsätta större strategiska resurser till arbetet. Istället har kommunen 

försökt gå bakvägen genom att göra saker som skapat ett namn i regionen i övrigt. Ett exempel 

är kommunens skolor som på några år gick från botten till den absoluta toppen i landets 

skolranking. Kommunens skolor var under en period känd i hela norra Europa och genererade 

mycket gratis marknadsföring i form av uppmärksamhet i media. 

 

Frågan om det kommunala varumärket har varit flitigt diskuterad i kommunen under en längre 

tid då kommunens namn är betydligt mer okänt än centralortens, en relativt unik situation. 

Nossebro är idag kommunens centralort och dess mest kända varumärke medan kommunens 

namn är Essunga. Förutsättningar som på många sätt gör varumärkesarbetet mer komplicerat 

och som enligt Karlsson visar sig enligt genomförda undersökningar i Göteborgs Regionen där 

varumärkeskännedomen kopplat till kommunens varumärke är relativt låg. Ansvaret för 

marknadsföring och varumärket ligger sedan drygt ett år tillbaka på kommunutvecklaren 

Joakim Gustafsson6, dessförinnan arbetade kommunen inte speciellt mycket med frågor kring 

varumärket även om det funnits en anställd kommunutvecklare under en längre tid.   

 

                                                 
5 Kjell Karlsson, kommunchef i Essunga kommun. Personlig intervju 2015-04-21. 
6 Joakim Gustafsson, kommunutvecklare i Essunga kommun. Personlig intervju 2015-04-21. 
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4.4.1 Varumärkesarbetet 

 

Båda respondenterna tillskriver ett starkt kommunalt varumärke stor vikt. Gustafsson menar att 

det är själva syntesen av ett varumärke, det som styr vad man tänker och känner i både magen, 

hjärtat och huvudet. Varumärkes frågor är därför viktiga för kommunen där man självklart vill 

att varumärket skall vara starkt och associeras med vissa saker. Karlsson väljer att lyfta fram 

näringslivsfrågorna bland flera skäl till varför ett starkt varumärke är av stor betydelse. Har en 

kommun ett positivt varumärke har man vunnit mycket redan initialt i det arbetet. För 

landsbygdskommuner med utmaningar kopplat till kompetensförsörjning har varumärket extra 

stor betydelse. Ett starkt varumärke kan enligt Karlsson underlätta vid rekrytering, i synnerhet 

om man lyckas ”krydda” varumärket och få det att förknippas med en attraktiv arbetsgivare 

med hyggliga löner och bra ledarskap.  

 

Kommunerna är inte duktiga på detta och har heller aldrig varit det. De stora och medelstora 

kommunerna har ju under de senaste 10-15 åren börjat jobba med frågorna. Vi jobbade ju inte 

med det på 1970-talet, det ansågs inte behövas. Idag är det en stentuff konkurrens på ett helt 

annat sätt. – Kjell Karlsson 

 

Enligt Karlsson saknar många kommuner kompetens kring platsmarknadsföring och 

varumärkesarbete. Många är enligt respondenten väldigt ”svenska” i sitt arbete och har svårt att 

sticka ut ur mängden genom varumärket. Essunga kommun har under de senaste åren börjat 

jobba med frågorna i högre utsträckning men har begränsade resurser att avsätta vilket medför 

att det saknas experter och att kommunen får jobba övergripande och ta sig framåt på andra sätt. 

En stor del i arbetet med varumärket består enligt Gustafsson i att försöka sammanfoga de två 

varumärkena Essunga och Nossebro för att skapa större kännedom. I kommunikationen 

använder sig kommunen därför av båda namnen. 

 

Kommunens varumärke förknippas idag enligt respondenterna med Nossebro marknad, 

ytterligare evenemang kopplat till besöksnäringen och den framgångsrika utvecklingen av 

skolan. Frågan kring vad kommunen vill att varumärket ska förknippas med kommer vara 

föremål för ett framtida arbete. Innan värden sätts på pränt menar Gustafsson att kommunen 

behöver undersöka och utreda saken noggrant. Det kommer dock förmodligen handla om 

kärnvärden likt närhet, den lilla bygden, enkelheten och närheten till det stora. Gustafsson 

menar att det finns tendenser att nästan skämmas över ”litenheten”, något som istället borde 

lyftas fram som något positivt. Vid framgångar likt Essunga kommuns uppgång i skolrankingen 

menar Gustafsson att det gärna lyfts fram som en del av varumärket och går man från botten 

till toppen är det naturligt och rätt. Ett varumärke som enbart byggs på värden som riskerar att 

inte vara konstanta ser dock kommunen som ett problem. Varumärket får inte falla så fort det 

kommer en undersökning som inte visar lika positiva resultat. Istället skall Essungas varumärke 

byggas på värden som existerar över tid, likt närhet och enkelhet. Karlsson lyfter också fram 

värden kring närhet och styrkor som gör att kommunen kan möta varje individ eller företag med 

en personlig service. Slogans likt ”den goda kommunen” menar Karlsson är intetsägande och 

konstig då det inte finns någon kommun som inte är god. Istället vill han lyfta fram det 

naturnära, kontakten och servicen i kombination med utvecklingspotential. En kommun där det 

bara är gott att leva räcker inte, det måste och finnas en tillväxt- eller utvecklingspotential för 

att ett varumärke ska andas framtidstro.  

 

För att ladda om varumärket planerar kommunen att se över sin vision och strategiska plan. 

Gustafsson menar att arbetet måste göras långsiktigt genom att skapa politisk enighet från höger 

till vänster. Det måste finnas en enighet i vilka värden som kommunen ska lyfta fram i sitt 
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varumärkesarbete för att kunna nå framgång, det ska inte behöva ändras vid maktskiften eller 

personalomsättning. Gustafsson menar att det är ett långsiktigt arbete som kräver att alla är med 

på vad som ska göras och att det får ta tid. Karlsson lyfter fram sociala medier som ett effektivt 

verktyg för att kunna ladda om varumärket genom kommunikation. För en liten kommun med 

små resurser är de sociala medierna en viktig plattform och något som kommunen måste bli 

bättre på.  

 

Båda respondenterna tillskriver intressenterna stor betydelse när det kommer till det 

varumärkesbyggande arbetet. Näringslivet måste vara välkomnande och erbjuda god 

tillgänglighet. Möts besökare istället av en stängd kommun resulterar det snabbt i negativa 

effekter via word-of-mouth som inte kommer invånarna till gagn. Karlsson menar att grunden 

i varumärkesarbetet är att de som bor och verkar i kommunen också tror på arbetet, annars 

kommer det aldrig att lyckas. Företagen och kommuninvånarna måste prata gott om 

kommunen och sprida budskapet. Det är grunden till ett framgångsrikt arbete med frågorna 

menar Karlsson. Båda respondenterna tror att kommuninvånarna känner igen sig i de 

kärnvärden som lyfts fram i varumärkesarbetet eftersom de försöker fokusera på de värden 

som redan bygger kommunen stark.  

 

4.4.2 Befolkningsutvecklingen och arbetet med platsmarknadsföring 

 

Den negativa befolkningsutvecklingen som Essunga innehaft under den utvalda tidsperioden 

har fått frågan att komma högt på dagordningen. I en politisk beredningsgrupp kallad ”vision 

och utveckling” finns nu frågan uppe för diskussion. Karlsson menar att utvecklingen givetvis 

haft konsekvenser och att det framförallt är frustrerande. Gustafsson menar att 

befolkningsutvecklingens främsta konsekvenser är en allt åldrande befolkning som ställer krav 

på investeringar i service och liknande. Enligt Karlsson finns det ofta tendenser till att politiken 

är orealistisk och att man måste våga genomföra en ”planerad reträtt” där man planerar för en 

mindre kommun. Det finns dock få politiker eller tjänstemän som vill se den verkligheten, utan 

man tror istället på utveckling.  

 

”För 25-30 år sedan så hade kommunerna i Sverige 25 miljoner invånare, fast vi var 8 miljoner. 

När man planerade vill alla ha tillväxt. Så är det fortfarande i viss mån, man sätter sig inte ner 

och gör en plan för regression.” – Kjell Karlsson  

 

Essungas nuvarande vision är utformad mot mer övergripande mål och saknar befolkningsmål. 

Ambitionen är att bibehålla sin befolkning över tid och utvecklas försiktigt positivt. Karlsson 

menar att allt många kommuner har för storslagna målsättningar, som istället kan ge negativa 

effekter. För att kunna vara långsiktig försöker kommun därför kalkylera utifrån och ha 

beredskap inför att kommunen ska tappa ytterligare. Det finns dock en viss problematik i att å 

ena sidan visa på utveckling och tillväxt och å andra sidan planera för en befolkningsminskning. 

Karlsson menar kommunen därför aldrig får stå still, den dagen man säger att man inte ska 

utveckla något utan bara fortsätta, då kommer kommunen att tappa dramatiskt. Därför försöker 

kommunen hitta nya utvecklingsområden för att klara målsättningen med bibehållen befolkning 

och ett näringsliv med motsvarande arbetstillfällen. Enligt Karlsson handlar det om att byta ut 

delar och återskapa något för att klara målsättningen. Det får inte bara vara att ”ställa ut skorna” 

och tro att man kan behålla befolkningstalet, då kommer kommunen fortsätta att tappa.  

 

Kommunen har i dagsläget inga fastslagna strategier för hur arbetet med platsmarknadsföring 

skall genomföras. Däremot har det gjorts några olika nedslag med kampanjer under de senaste 
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åren, bland annat ett projekt där det utannonserades attraktiva tomter för 1 000 kronor. En 

kampanj som lockade ett visst intresse men som inte resulterade i några större framgångar. De 

största insatserna görs via de olika evenemang som arrangeras i kommunen. Karlsson menar att 

en av anledningarna till att det inte finns fastslagna strategier eller ett mer aktivt arbete med 

frågor kring platsmarknadsföring gentemot invånare grundar sig i att det är mycket 

tillfälligheter som styr var man bosätter sig. Genom en praktikant undersöktes flyttströmmarna 

till och från kommunen för några år sedan där det visade sig att bostad, kärlek och jobb var de 

tre avgörande faktorerna. Tillfälligheter som är svåra att påverka via marknadsföring. 

Kommunen arbetar nu istället med att satsa på bostadsbyggande som en del i att locka fler 

invånare. För första gången på länge byggs och planeras det ett större antal lägenheter i 

kommunen. I framtidsplanerna finns också en revidering av både visionen och den strategiska 

planen men också att ta fram en varumärkesprofil. Då krävs ett stort arbete för att ta fram värden 

som kommunen står för tillsammans med både näringsliv och kommuninvånare. 

 

”Det är så starka krafter vi pratar om i urbaniseringen. Ibland känns det som att springa i en 

sandhög. Det är som att kämpa med Goliat, definitivt.” – Kjell Karlsson 

 

På frågan kring vilken betydelse själva marknadsföringen egentligen har är båda 

respondenterna osäkra. Karlsson pekar på de undersökningar som tidigare visat att insatser har 

begränsad effekt och där stora resurser har satsat till ingen nytta. Det är ett av skälen till att 

kommunen inte heller valt att arbeta aktivt med frågorna. Karlsson menar dock att man alltid 

måste försöka, om man inte ens kan berätta för sig själv eller för politiken att man har försökt 

vända trenden, då är det illa. Om inte annat kan arbetet med platsmarknadsföring bli ett sätt att 

visa för omgivningen att man försöker. Gustafsson menar att marknadsföringen kan ha en viss 

effekt om man lyckas skapa en tydlig linje för besökaren vad som finns att uppleva, då blir det 

även lättare för kommuninvånarna att känna stolthet över vad som finns. Som exempel nämns 

Alingsås kommun som under en längre tid arbetat konsekvent med att etablera begreppet 

”kaféstaden Alingsås”. Ett arbete som också gjort det enkelt för kommuninvånarna att prata om 

de värden som finns och vara stolt över det. Gustafsson pekar på vikten av att mötas av allt från 

en snygg hemsida till att det är rent, trevligt och gott värdskap. Det är betydligt viktigare än 

annonsering eller extern kommunikation.  

 

Kommunen arbetar inte aktivt med att locka tillbaka återvändare, åtminstone inte strategiskt. 

Det finns inget arbete med att plocka fram adresslistor och skicka ut information eller 

inbjudningar, ett arbete som enligt Karlsson kan bli tänkbart för framtida strategier men som 

samtidigt inte får bli för påträngande. Respondenterna är däremot överens om att det finns 

potential i att genom ett strategiskt arbete underlätta för de som vill återvända genom att 

identifiera och kommunicera med dem.  

 

I synen på grannkommunerna delar respondenterna samma bild, i första hand ses de som 

samarbetspartners. Kommunen är beroende av att det går bra för sina närliggande kommuner 

och att arbetsmarknadsregionen går framåt. När det läggs ner arbetstillfällen i någon av 

kommunerna runt om påverkar det också Essunga kraftigt. Genom samarbeten i 

kommunalförbund skapas också goda förutsättningar att lyckas tillsammans. Karlsson menar 

att ett arbete för att stärka regionen både kan vara en liten kommuns räddning och hjälp. 

Människor bryr sig inte om i vilken kommun de bor i och gränserna håller på att suddas ut när 

vi rör oss mer över kommungränserna. Det går att dra nytta av både näringslivsmässigt men 

också när det gäller kompetensförsörjning menar Karlsson. 
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Idag finns det delvis en intern splittring i kommunen, där det enligt Gustafsson finns en 

avsaknad av en tydlig centralort. Han menar att det borde ingå i en strategi att prioritera och 

låta centralorten utvecklas. Det finns ingen motsättning i att sätta centralorten framför 

landsbygden, tvärtom kan det vara en nödvändigt för att hela kommunen skall kunna utvecklas. 

Respondenterna ser det inte heller som en kamp om potentiella invånare mellan kommunerna. 

Även om det har en moraliskt och ekonomisk betydelse. Karlsson menar att det ofta är svårt att 

veta varför statistiken utvecklar sig positivt eller negativ under ett enskilt år. Avsaknaden av 

enkla svar eller förklaringar är en av förklaringarna till att kommunen har arbetat med frågorna 

i begränsad omfattning. Det är enligt respondent betydligt enklare att sätta sig in i de konkreta 

frågorna som man måste ta tag i.  

 

Karlsson menar att grunden i platsmarknadsföringen måste vara att erbjuda en väldigt god 

service i den kommunala kärnverksamheten, som därmed också kan få spridning via word-of-

mouth. Därför var kommunens klättring på skolrankingen oerhört positiv i det avseendet, även 

om respondenten menar att han har svårt att se att någon familj valt att flytta till kommunen 

enbart på grund av skolan. Karlsson menar att när det väl kommer till kritan så väljer potentiella 

inflyttare bostadsort efter en rad olika faktorer, då är skolan inte det främsta argumentet. För de 

allra flesta är det självklara faktorer där de som sticker ut ur mängden är snarare de som inte 

levererar.  

 

4.4.3 Målgrupperna och erbjudandet  

 

På frågan kring vilka faktorer som utmärker en attraktiv kommun lyfter Karlsson fram en 

kommunal kärnverksamhet med hög kvalitet, tillväxtfaktorer och ett näringsliv där det skapas 

arbete samt en känsla av att det händer saker. Det måste finnas en positiv känsla av utveckling. 

Gustafsson pekar på att de allra flesta av kommunerna i landet ofta lyfter fram en fantastiskt 

vacker natur, något som enligt respondenten finns i nästintill alla Sveriges kommuner. Det är 

inget som särskiljer ett erbjudande utan snarare ”en hygienfaktor”.  

 

Essungas erbjudande till potentiella inflyttare består enligt respondenterna av en god kommunal 

service med skolan som främsta flaggskepp, attraktiva boendemiljöer till låga kostnader, ett 

näringsliv och en arbetsmarknadsregion med stora möjligheter samt ett rikt utbud av fritid och 

evenemang. Karlsson pekar också på att äldreomsorgen är något som få lyfter fram men som 

genom en framtida demografisk utveckling kan komma att bli något som kommuner väljer att 

lyfta fram. Dessutom består erbjudandet till stor del av trygghet och närhet, en kommun där 

man ser varje individ. Gustafsson menar också att erbjudandet handlar människorna på platsen. 

Mellanmänskliga kontakter som måste ses och upplevas, något som såklart är mycket svårare 

att beskriva i en folder. När respondenterna ombeds att peka på vad som just särskiljer Essunga 

från övriga kommuner nämns också de mellanmänskliga kontakterna och den lilla vänliga 

orten. Något som egentligen inte är unikt, men som skapar en attraktiv helhet när det packas 

ihop med erbjudandet i övrigt. Respondenterna menar att det visserligen är viktigt med 

prisvärda tomter och fastigheter, men att det finns hos de flesta andra. Det handlar i slutändan 

om att potentiella invånare väljer en kommun som man har en koppling till eller där man känner 

någon. Karlsson menar att frågan om vad som särskiljer en kommun gentemot andra är ett stort 

dilemma för hela landsbygden. Det är svårt att skapa något som sticker ut, vilket kan vara en 

av anledningarna till att många kommuner landar i att framhålla natursköna omgivningar. Det 

som särskiljer Essunga blir därför helheten genom de mellanmänskliga kontakterna.   
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Målgrupperna för vilka kommunikationen syftar till att locka är främst barnfamiljer, precis som 

för många andra kommuner. Enligt Gustafsson skapar närheten till hyfsat stora 

arbetsmarknadsregioner goda möjligheter för barnfamiljer som vill bo på landsbygd men jobba 

i storstad. Det i kombination med prisvärda hus, ett komplett serviceutbud och en god utbildning 

ger bra förutsättningar för att rikta sig mot målgruppen familjer som vill bygga bo. Allra helst 

också med någon koppling till Skaraborg. Karlsson menar även att man måste se de befintliga 

invånarna som en viktig målgrupp också när det gäller potentiella inflyttare. Genom att lyckas 

väl med ungdomsfrågorna kan man skapa förutsättningar för människor att återvända till 

kommunen. I synen på en äldre målgrupp går dock åsikterna mellan respondenterna isär. 

Turismen i kommunen lockar många äldre, något som enligt Gustafsson inte erbjuder stor 

potential till inflyttning. Karlsson menar däremot att man lite raljant kan säga att den bästa 

kommuninvånaren är en frisk 80-åring. Karlsson menar att den demografiska utvecklingen där 

det blir allt fler äldre skapar en stor potential i målgruppen. Samtidigt som befolkningen åldras 

blir de också allt friskare och kan leva ett aktivt liv längre upp i åldrarna. Friska äldre är enligt 

Karlsson enormt lönsamma för en kommun och kan säkerligen vara enklare att locka, än en 

yngre målgrupp som är bunden till jobb och karriär. För de flesta blir också sjukdomsperioden 

kortare. Därför kan just målgruppen äldre mycket väl bli något som kommunen tittar närmare 

på som inriktning i framtiden menar Karlsson.  

 

Erbjudandet kommuniceras främst gentemot potentiella invånare under de evenemang som 

anordnas i kommunen. Då utgår kommunikationen ifrån att besökarna skall återkomma, även 

om avsikten givetvis även är att några ska bli intresserade av att eventuellt bosätta sig i 

kommunen. Utöver det saknas idag en omfattande kommunikation utåt. Det är ett område som 

respondenterna menar att kommunen behöver bli bättre på. Då gäller det att hitta smarta sätt 

där man genom små medel kan göra det på ett positivt sätt. 

 

Båda respondenterna tror att kommuninvånarna känner igen sig i det beskrivna erbjudandet och 

tillskriver dem stor betydelse i arbetet för att locka nya invånare. Karlsson menar att det inte 

finns någon bättre marknadsföringskanal än nöjda kommuninvånare som berättar om sin 

kommun. Gustafsson menar dock att kommunen kan använda sig mycket mer av 

kommuninvånarna i det arbetet, något som inte görs i dagsläget. Han menar att det handlar om 

att skapa en stolthet och en tydlighet om varför kommunen gör vissa saker och inte bara skicka 

ut foldrar där man ber kommuninvånarna om hjälp med marknadsföring. Det handlar om att 

bygga underifrån, låta det ta tid och skapa en bred politisk enighet. Kan man då hitta budskap 

som man konsekvent och med viss övertydlighet kan etablera som kärnvärden kan också 

kommuninvånarna ges möjlighet att marknadsföra kommunen.  

 

Utav platsmarknadsföringens tre områden invånare, näringsliv/investeringar och turism så 

menar båda respondenterna att kommunen arbetar mest gentemot turism och näringsliv. Det 

finns idag inget omfattande arbete mot att locka invånare, även om det är något som båda känner 

att de arbetar för lite med. Turismen ses istället som ett område som sticker ut och som något 

som medför att fler kan lockas till kommunen. Genom att hitta faktorer där kommunen kan 

profilera sig och särskilja erbjudandet mot konkurrenterna menar Karlsson att arbetet mot 

invånare också kan öka i omfattningen. Det finns enligt honom många nackdelar med att vara 

små, men det fördelar som det skapar, måste kommunen också ta vara på.  
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4.5 Vara kommun  

 

Vara är en kommun belägen i Västra Götalands län. Kommunen ligger 10 mil nordost om 

Göteborg och dess geografiska läge innebär ett genomkorsande av både E20, riksväg 47, 

Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan. Centralorten är Vara. Kommunen beskriver sig själv 

som en kommun där invånarna har både naturen och en god service tätt inpå knuten. Vid sidan 

av ett starkt jordbruk finns här ett framgångsrikt och världsomspännande näringsliv med över 

700 företag (Vara kommun 2015). Dessutom erbjuds invånarna en värdefull fritid i någon av 

kommunens drygt 400 föreningar. Kommunen har under den valda tidsperioden minskat från 

16 044 till 15 597 invånare, en negativ befolkningsutveckling om 2,8 % vilken redovisas i 

tabellen nedan: 

 

 
Tab. 5 – Tabell över befolkningsutvecklingen i Vara kommun mellan år 2000 och 2014 
 

Vara kommun gjorde under 2013 en omfattande omorganisation där en rad olika strategiska 

kompetenser samlades under en enhet i tillväxt- och utvecklingsenheten. Genom en samlad 

enhet kan kommunen arbeta brett och skapa god intern samordning kring tillväxt och 

utveckling och arbete med frågor kring varumärket, befolkningsutveckling och 

platsmarknadsföring. 

 

4.5.1 Varumärkesarbetet 

 

Johanna Forslund-Kullander7 menar att det är en stor skillnad på varumärken i privat kontra 

offentlig sektor. Verkligheterna och förutsättningarna ser på många sätt olika ut. För Vara 

kommun är det externa arbetet med varumärket av stor vikt och de anser sig ha skapat en positiv 

bild i kommunsverige, främst associerad med en stark arbetsmarknad, starka entreprenörer, ett 

tydligt fokus på utveckling och ett omfattande arbete med internationella frågor. Forslund-

Kullander menar att många kommuner valt att fokusera på att bygga flaggskepp, allt från arenor 

till stora investeringar, en väg som Vara valt att inte ta. Stor vikt läggs vid att politiker och 

tjänstemän skall fungera bra som organisation, med tydliga roller och skiljelinjer emellan. I 

Vara sätter politikerna målen, jobbar fram visionen och sedan jobbas styrdokumenten om vart 

                                                 
7 Johanna Forslund-Kullander, näringslivschef i Vara kommun. Personlig intervju 2015-04-24. 
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fjärde år. Däremellan är det enligt Forslund-Kullander viktigt att det inte ”kladdas” så mycket 

i varandras arbete. Det ses som en framgångsfaktor i en kommun och för ett kommunalt 

varumärke men kanske främst för att skapa en tydlig bild mot invånarna. Där det enligt 

respondenten ofta saknas en förståelse för skillnaden mellan tjänstemän och politiker. 

 

Kommunen har idag strategier för att hantera varumärkesarbetet. Varje mandatperiod pekas ett 

antal framgångsfaktorer ut, värden som inte är att likställa med mål utan faktorer som anses 

viktiga för att Vara kommun skall utvecklas och gå framåt. Faktorerna sätts inte upp utifrån ett 

varumärkestänk utan för att utveckla kommunens verksamheter. Indirekt styr de dock 

varumärkesarbetet och går att likställa med kärnvärden. Under den senaste perioden har 

framgångsfaktorerna varit: entreprenörskap, Vara som mötesplats, kultur, kompetens, 

kommunikation och internationalisering. Med tiden arbetas begreppen om då dess innebörd 

förändras över tid. Framöver kommer bland annat entreprenörskap att ersättas av ”ta-sig-för-

samhet”, ett bredare begrepp som syftar till att skapa en kultur där invånarna och aktörerna 

vågar ta för sig och engagera sig.  

 

Respondenten tillskriver ett starkt kommunalt varumärke en stor betydelse i det externa arbetet 

att locka företag som vill etablera sig men även för potentiella inflyttningar. Ett rykte om sig att 

vara trög i beslut eller sakna ambitioner riskerar istället att försvåra arbetet. Uppfattningen om 

Vara som varumärke förknippas enligt respondenten med att de vågar och ”Vara vågar” har 

länge varit en paroll hos både tjänstemän och politiker. Det gör att kommunen hellre kör och 

att det går snabbt och fel än inte alls berättar Forslund-Kullander. Dessutom finns en stark 

koppling mellan varumärket och ett gott näringslivsklimat. 

 

Forslund-Kullander menar att Vara kommuns varumärke har en otroligt positiv klang i 

kommunsverige men att ryktet inte har samma status internt. Det är enligt respondenten ofta 

svårt att bli ”profet i sin egen hemstad”. Kommunen känner därför att de behöver bli bättre på 

att få dess egna invånare att känna samma känsla. Det aktiva externa arbetet har visserligen 

skapat en känsla av att kommuninvånarna bor i en kommun som är framåt men kan också ha 

skapat en större skillnad mellan den externa och interna bilden än i många andra kommuner. 

Vara har försökt att sticka ut som liten kommun med ett omfattande internationellt arbete, stort 

fokus på framgångsfaktorerna och ett konserthus. Kommuninvånarens igenkänning i 

varumärkesarbetet påverkas enligt Forslund-Kullander till stor del av hur insatta de är. Det finns 

enligt henne en tudelning mellan att kunna känna stolthet men att också ibland känna att 

kommunen nog kan lugna ner sig en aning.  

 

4.5.2 Befolkningsutvecklingen och arbetet med platsmarknadsföring 

 

Forslund-Kullander menar att befolkningsutvecklingen är något som kommunen följer 

kontinuerligt. Det går inte att avfärda siffrorna som oviktiga eftersom hela systemet bygger på 

ett skattesystem beroende av hur många invånare en kommun har. Det viktiga för kommunen 

är dock en positiv nettoinflyttning, en parameter som också utvecklats i rätt riktning. 

Respondenten menar att kommunen egentligen har alla odds emot sig som liten 

varuproducerande kommun men att de ändå lyckas upprätthålla en relativt hög rörlighet. Dock 

är födelsenettot negativt, det föds för få i förhållande till de som avlider. Därför arbetar 

kommunen med nya styrdokument för att driva på utveckling och tillväxt med ett fokus mot att 

en yngre målgrupp skall vilja bosätta sig. 
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”Vi kanske ska sluta tjata så mycket om att vi hela tiden ska ha nya invånare. För det sänder 

någonstans en signal till de vi har att det inte är tillräckligt. Vi behöver liksom ha de som är 

där borta, och de högutbildade, osv. Det vi i grunden vill är ju att skapa kvalitet för de som 

redan finns här.” – Johanna Forslund-Kullander 

 

Respondenten menar att det kan finnas stora baksidor med att ensidigt kommunicera och 

marknadsföra sig i syfte att locka nya invånare. Den befintliga befolkningen riskerar att få 

känslan av att inte vara tillräckliga eller att kommunen inte går åt rätt håll. Istället försöker Vara 

kommun jobba med att försöka öka flöden av människor i kommunen, utan att ensidigt fokusera 

på huruvida de bosätter sig eller inte. Enligt Forslund-Kullander handlar det om att vända på 

resonemanget och skapa en god service för de invånare man faktiskt har.  

 

Den negativa befolkningsutvecklingen har fått konsekvenser för hur kommunen arbetar med 

visionen och den strategiska inriktningen. Tidigare hade kommunen ett mål om att bli 17 000 

invånare som ett av de övergripande och viktigaste målen. Forslund-Kullander menar dock att 

de lika gärna skulle kunna skrika ut att det vill bli 50 000 då det inte är avgörande. Istället 

försöker kommunen nu se en eventuellt positiv befolkningsutveckling som en konsekvens av 

att man gör bra saker på andra områden. Även här försöker kommunen vända på de traditionella 

resonemangen. En av anledningarna är en rad olika forskningsrapporter som visat på hur 

ungdomar som väljer att stanna kvar på orter med hög utflyttning resonerar kring sin situation. 

De upplever enligt Forslund-Kullander sällan att de är önskvärda, utan snarare som de som blev 

kvar. Det blir lätt en stigmatisering och det utgör en av anledningarna till att kommunen 

försöker vända på resonemangen.  

 

Kommunen arbetar därför inte med traditionell platsmarknadsföring idag, åtminstone inte på 

det sättet som ett flertal kommuner valt att hantera arbetet. Det viktigaste har inte varit att sätta 

upp en skylt med en slogan vid E20 eller ett stort antal skyltar som erbjuder industrimark. Enligt 

Forslund-Kullander skapar sådana satsningar lätt känslan av desperation. Det finns därför inga 

fastslagna strategier utan arbetet börjar i en annan ände. Kommunen har heller inte valt att 

exponera sig på bomässor eller liknande. Respondenten menar att många av grannkommunerna 

ofta åker på bomässor eller mässor i Nederländerna. Finns det sedan inga bostäder, en skola 

som är rustad eller andra nödvändigheter så blir arbetet lätt väldigt tokigt menar respondenten. 

 

Forslund-Kullander tillskriver inte heller platsmarknadsföring mot den stora massan någon 

vidare betydelse. Däremot kan marknadsföringen ha stor effekt gentemot de som går i tankar 

att flytta eller som redan har bestämt sig. Däremot menar hon att kommunen har ett stort fokus 

på paketering och inte skulle jobbat så hårt med styrdokument om de inte trodde på innehållet.  

Tidigare har kommunen inte arbetat aktivt med att locka tillbaka återvändare. Inte heller har 

något arbete med speciellt utvalda ambassadörer genomförts, även om det funnits planer på att 

göra olika typer av filmer att lansera via hemsidan. Slutsatsen har dock landat i att människor 

inte väljer sin bostadsort utifrån välgjorda reklamfilmer. Däremot kan det ha effekt för de som 

redan bestämt sig för att flytta eller för människor som vill återvända till kommunen. Under den 

senaste tiden har dock intresset för frågorna kring återvändare ökat och ett arbete med att 

försöka identifiera vilka de är har tagit sin början. Arbetet görs genom att fokusera på framtida 

boplatser och hur målgruppen egentligen ser ut.  

 

”Det finns en tendens kan jag tycka, också hos kommunpolitiker, att de ofta bara är 

intresserade av att titta i det mikroskopiska perspektivet som tills slut inte säger någonting. 

Egentligen så är vi ju intresserade av de stora trenderna och flyttmönstren. Vi gör det i andra 

änden. Vi börjar i det stora och sedan kan vi titta på individer.” – Johanna Forslund-Kullander 
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Enligt respondenten är det viktigt att först förstå vad människor söker för bostadslösningar 

genom att koppla ihop de olika arbetena. Därför ingår nu kommunen i en studie tillsammans 

med ett 10-tal kommuner som tittar på frågorna. Genom att förstå de stora trenderna, främst 

präglade av urbanisering, så vill kommunen skapa förståelse för vilka människorna är som vill 

återvända eller flytta till landsbygden samt vilka bostadslösningar de söker. Kommunen måste 

anpassa sitt arbete och tänka långt fram i tiden menar respondenten. En av anledningarna är 

enligt Forslund-Kullander att beslut om att flytta skiljer se väsentligt mellan generationer. De 

som är något äldre flyttade en gång till ett jobb, först hade man arbetet klart och sedan flyttade 

man. Dagens ungdomsgeneration kan tänka sig att välja en attraktiv boplats och sedan lösa 

arbete i högre utsträckning. Det ställer krav på att hela tiden följa utvecklingen och investera i 

infrastruktur, såväl pendlingsmöjligheter som digital uppkoppling.  

 

Kommunen ser sina närliggande kommuner och regionen främst som samarbetspartners snarare 

än konkurrenter. En stor anledning är att kommunen vill se sig som en del i ett mycket större 

sammanhang där man är medveten om de stora trenderna. När Göteborg halkar efter så menar 

Forslund-Kullander att det också skapar oro i Vara. När inte regionen utvecklas tillräckligt 

snabbt påverkar det också den enskilda kommunens möjligheter. Forslund-Kullander menar att 

man som liten kommun inte kan ta täten, men att man måste vara strategisk och se och förstå 

möjligheterna i samarbeten. Respondenten menar att det givetvis är en kamp om potentiella 

invånare mellan de närliggande kommunerna men att det inte hjälper om man skriker högre. 

Det handlar istället om att vara taktiskt och strategisk, nästintill som ett lobbyist-arbete. Genom 

att odla och förädla det man har så kan man också nå framgång.  

 

4.5.3 Målgrupperna och erbjudandet 

 

På frågan kring vilka faktorer som utmärker en attraktiv kommun för en invånare lyfter 

respondenten fram den kommunala servicen, snabbheten i den interna kommunikationen och 

en god skolverksamhet. Forslund-Kullander menar dock att skolans kvalitet är en försvinnande 

liten del i vad som är avgörande för att någon flyttar eller inte. Det är enligt henne ganska få 

som tar reda på hur skolans kvalitet är innan de väl flyttar. Däremot är det av stor vikt när man 

väl är på plats.  

 

”Jag tror att det är ett framgångsrecept att kommuner backar tillbaka mycket mer och ser till 

att man är riktigt bra på sitt eget uppdrag och inte håller på med massa uppifrån och ner 

projekt.” – Johanna Forslund-Kullander 

 

Varas erbjudande beskrivs bestå av snabb och bra kommunikation internt. Enligt respondenten 

består framgångsreceptet i att fokusera på kärnverksamheten och leverera god kvalitet i vad 

som är dess kärnuppdrag. Det handlar om kundfokus, service och bemötande och proffsighet i 

den kommunala organisationen. Dessutom krävs en tydlig uppdelning mellan politiken och 

tjänstemännen. När respondenten ombeds att lyfta fram tre argument gentemot en potentiell 

invånare väljs ett rikt näringsliv med en god arbetsmarknad, det geografiska läget och en 

småstadskänsla i en landsbygdskommun ut. Det som särskiljer Varas erbjudande gentemot 

övriga kommuners är utbudet i förhållande till kommuntypen. Det finns enligt Forslund-

Kullander ett fåtal landsbygdskommuner med stor tyngdpunkt mot tillverkningsindustrin som 

har så goda kommunikationer och jobbar så hårt med bemötande och service i den kommunala 

organisationen.  
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Kommunikationen av erbjudandet görs idag i begränsad omfattning. Det som görs sker via 

hemsidan även om det i dagsläget inte finns någon ”flytta hit”-länk där erbjudandet 

kommuniceras. Istället läggs mer fokus på näringslivsperspektivet för att få människor att 

etablera sig, snarare än att flytta dit.  

 

Den primära målgrupp som kommunens arbete syftar till att locka är barnfamiljer. Dessutom 

arbetas det aktivt med att få ytterligare en gymnasieskola att etablera sig på orten. En satsning 

som skulle kunna peka ut en yngre målgrupp som potentiella invånare. För att arbetet ska kunna 

fortskrida krävs dock fler lediga hyresrätter i kommunen då det under den senaste 10-års 

perioden har det byggts i begränsad omfattning. En faktor till att det har varit svårt att exponera 

sitt erbjudande på mässor eller via kommunikation. Flyttar man som ung eller till en ny kommun 

är det inte sällan som man söker en hyresrätt istället för att flytta till eller bygga en villa. En av 

satsningarna som kommunen gjort för att göra det mer attraktivt för barnfamiljer och företag 

att etablera sig kommunen är ett väl utbyggt bredband. Kommunen gick aktivt in och valde att 

bygga ut fibernätet i hela kommunen, även på landsbygden. En investering som nu medfört att 

Vara är nominerade till årets IT-kommun. Forslund-Kullander pekar på att behovet att koppla 

upp såväl iPad, dator eller TV är a och o för både barnfamiljer och företag. Det handlar enligt 

respondenten om en grundläggande förutsättning för att ge människor möjligheter att bo och 

flytta till hela kommunen. En satsning som anses långt mycket viktigare för en liten kommun 

än annonser, broschyrer eller reklamfilmer.  

 

Enligt respondenten kan det finnas en annan syn på kommunens erbjudande hos 

kommuninvånarna. Det handlar mycket om vilken grad av information eller kännedom man har 

om kommunens arbete. Mycket av skillnader i uppfattning mellan kommun och invånare 

grundar sig enligt respondenten i avsaknad av information.   

 

Utav platsmarknadsföringens tre områden näringsliv, turism och invånare har Vara fokuserat 

merparten av sitt arbete gentemot näringslivet. Det har varit en medveten nisch mot att uppfattas 

som och bli en näringslivskommun. Genom fler jobb och växande företag kan sedan de två 

övriga områdena dra fördelar av utvecklingen. En viktig aspekt i det arbetet är enligt 

respondenten att tydligt peka ut en centralort och låta den utvecklas. Prioriteringar som är svåra 

för en landsbygdskommun med ett flertal samhällen men som är av största vikt. Enligt 

Forslund-Kullander gör kommuner ofta tvärtom, man försöker sprida ut investeringar för att 

slippa konflikter. Men för att kunna utvecklas som landsbygdskommun menar respondenten att 

man måste våga fokusera på det lilla man har. Utan en stärkt lyskraft i centralorten Vara riskerar 

också landsbygden att släckas ner. Då handlar det också om att politiken vågar leda och sätta 

ner foten. Om politikerna bara ska känna efter och fundera på hur de ska undvika konflikter, då 

finns inga möjligheter till utveckling menar Forslund-Kullander.  
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5. Analys 
I studiens femte kapitel analyseras resultatet från de sju genomförda intervjuerna i de fem utvalda 

kommunerna. Här diskuteras hur respondenterna beskrivit kommunernas arbete med 

varumärkesarbetet, befolkningsutvecklingens konsekvenser, arbetet med platsmarknadsföring samt 

kommunernas målgrupper och erbjudande. Diskussionen tar sin utgångspunkt i den presenterade 

och beskrivna teoretiska referensramen.  

5.1 Varumärkesarbetet 

 

I samtliga av de fem kommuner som besöktes under uppsatsens arbetsprocess framhåller 

respondenterna att ett starkt kommunalt varumärke är av stor betydelse. Ett varumärke fyller en 

rad olika funktioner enligt redovisningen av intervjuerna. De två övergripande och mest 

centrala argumenten för vilken funktion ett starkt varumärke fyller kretsar kring 

näringslivsarbetet och byggandet av en lokal stolthet hos invånarna. Ett starkt kommunalt 

varumärke kan enligt flera respondenter stärka incitamenten för investeringar och etableringar 

men även underlätta för turism och potentiella invånares vilja att flytta till en kommun. Ett 

synsätt som delas av Kotler, Haider och Rein (1993) som framhåller just ett starkt 

näringslivsklimat som en faktor som utmärker attraktiv kommun associerad med 

konkurrenskraft och framgång. Varumärket kan också stärka kommuninvånarnas syn på sin 

kommun och underlätta i deras ambassadörskap enligt ett flertal respondenter.  

 

I tre av de fem kommuner som ingått i studiens undersökning saknas strategier för hur 

varumärkesarbetet skall genomföras. I några fall hänvisas arbetet till kommunens vision, ett 

övergripande dokument som pekar ut inriktningen för kommunen i sin helhet. Istället har 

informella, enstaka eller slumpmässiga insatser gjorts i syfte att stärka varumärket. En avsaknad 

av fastslagna strategier kan enligt Hanna och Rowley (2011) leda till stora problem. Det är 

enligt dem av största vikt att varumärkesarbetet i en kommun är en interaktiv 

utvecklingsprocess. Det får inte begränsas till några enskilda insatser eller satsningar utan måste 

ständigt återkopplas och utvärderas. Vid en avsaknad av fastslagna strategier eller mål får också 

platsmarknadsföringen svårt att få genomslag i en kommun, då det inte går att mäta dess 

effekter. Precis som vid marknadsföring av mer traditionella varor eller tjänster finns det ett 

behov av att tydligt kunna uppvisa och mäta platsmarknadsföringens effekter. I synnerhet då 

det är offentliga medel som används för att stärka bilden av en plats. Fastslagna strategier för 

hur arbetet skall genomföras är därför en central faktor för hur en kommun bör arbeta med 

frågorna.  

 

En viktig förutsättning för att kommuner ska lyckas med sitt varumärkesbyggande arbete är att 

det återfinns förståelse för skillnaden mellan varumärken i privat och offentlig sektor (Anholt 

2010). I några av kommunerna påpekades också vetskapen om skillnaden som en nödvändig 

bakgrund i arbetet. Precis som Kerr (2006) beskriver så är en kommuns varumärke en blandning 

av platsens infrastruktur, dess invånare, näringsliv och andra aktörer. För att nå framgång i det 

arbetet framhåller bland annat Forslund-Kullander att kommuner måste våga backa tillbaka och 

bli riktigt framgångsrika i utförandet av dess kärnuppdrag. Ett påstående som stärks av 

Dahlqvist och Melin (2010) som menar att en avgörande faktor för kommuners 

varumärkesbyggande arbete är att det tar sin utgångspunkt i den offentliga sektorns uppdrag 

och verksamhetslogik. Ett av flera argument för betydelsen av att kommuner inte allt för 

okritiskt anammar de arbetsformer kring varumärkesbyggande åtgärder som finns i den privata 

sektorn.  
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Fler grundförutsättningar för ett framgångsrikt varumärkesarbete är att det finns en stark och 

välorganiserad organisation bakom (Kerr 2006). I flertalet av de utvalda kommunerna har det 

under de senaste åren gjorts medvetna och ökade satsningar på varumärkesarbetet, inte sällan 

genom personaltillsättning med tydliga riktlinjer. Dock finns svårigheter för många av de små 

landsbygdskommunerna som saknar strategiska resurser att avsätta till arbetet. När det saknas 

resurser får istället tjänstemännen bli generalister. Här finns en tydlig skillnad mellan de mindre 

kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga och Mellerud som alla saknar resurser och experter. 

Medan den större landsbygdskommunen Vara har kunnat omorganisera sig genom att samla en 

rad strategiska resurser under samma enhet för att arbeta brett med frågorna genom god intern 

samordning. För de mindre kommunerna gäller det därför att ta tillvara fördelarna med att vara 

just små. Trots avsaknaden av resurser måste möjligheterna till en tydligare överblick tas 

tillvara för att skapa en lämplig organisationsstruktur utifrån sina egna förutsättningar. 

 

Enligt Hankinson (2001) kan frånvaron av en lämplig organisationsstruktur eller tydliga 

ansvarsuppdelningar för att hantera varumärkesfrågorna resultera i motstridiga målkonflikter 

för olika marknadsföringsaktiviteter. Precis som Gustafsson lyfter fram krävs en långsiktighet 

i arbetet genom politisk enighet och fastställda arbetsformer. Forslund-Kullander pekar också 

på vikten att tjänstemännen och politiken fungerar bra som organisation och inte inkräktar i 

respektive arbetsområde. En framgångsfaktor som Forslund-Kullander lyfter fram är att 

organisationen därigenom skapar en tydlig bild gentemot sina invånare. Något som även Stor 

Hansson lyfter fram i Melleruds arbete med att försöka minska gränsdragningarna mellan 

förvaltningarna i syfte att öka medvetenheten kring hur varumärket påverkas av en enhetlig 

målsättning. En rad påståenden som syftar till att skapa en gemensam målbild och en tydligt 

identifierad och konsekvent kommunicerad position för varumärket. Ett arbete som dock 

framförallt kräver ett upprättande av en lämplig organisationsstruktur (Hankinson 2001). 

 

I en majoritet av de utvalda kommunerna saknas i dagsläget kärnvärden för vad varumärkena 

skall symbolisera och associeras med. Det är en faktor som kan skapa problem i det 

varumärkesbyggande arbetet. Några av kommunerna var dock vid skedet för intervjuerna i 

uppstartsfasen med ett arbete för att identifiera kärnvärden. Enligt Dahlqvist och Melin (2010) 

bör kommuner mot en bakgrund av sin identitet inleda sin varumärkesbyggande process med 

att identifiera just kärnvärden. Dess funktion skall syfta till att vara ett antal ledstjärnor i en 

process för att stärka varumärkets kapital och dess långsiktiga konkurrenskraft. Utarbetandet 

bör ske utifrån att kärnvärdena skall vara värdefulla, kommunicerbara, unika samt särskilja 

kommunen från dess konkurrenter. I de kommuner där kärnvärden idag återfinns råder det 

tveksamheter kring om samtliga värden verkligen uppfyller dessa kriterier. Kärnvärdena som 

utarbetas måste enligt Dahlqvist och Melin (2010) även vara ordentligt förankrade i hela 

organisationen.  

 

Flera av kommunerna, inte minst Bengtsfors, har påbörjat ett aktivt arbete för att försöka arbeta 

om sina varumärken till att innefatta fler värden och associationer. Precis som Andersson menar 

handlar det om att våga revidera och stärka sin självbild genom att fundera på vad kommunen 

är mer än de nuvarande associationerna. Vid ett omarbetande av varumärken är det däremot 

enligt Kotler, Haider och Rein (1993) av största vikt att kommunens önskade image är giltigt 

grundad i verkliga faktorer och kommuniceras på ett differentierat sätt i olika kanaler om det 

ska lyckas och bidra till verklig skillnad. Då krävs god vetskap från den kommunala 

organisationen om hur både invånarna och utomstående ser på kommunen samt inspiration och 

förmåga att våga göra svåra val mellan motstridiga bilder och uppfattningar som finns både 

internt och externt. Identiteten avser vad kommunen står för och dess image består av dess 
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tolkning av omgivningen menar Dahlqvist och Melin (2010). Skillnaden mellan de två ses som 

en grundförutsättning som kommunerna måste ha med sig i arbetet.  

 

På frågan kring vad kommunerna vill att varumärket förknippas med finns en stor variation av 

svar. Flera av kommunerna, exempelvis Dals-Ed och Vara, har tydligt nischat sig mot att 

varumärket skall förknippas med deras näringslivsarbete. Mellerud lyfter fram en rad olika 

värden kopplade till drivkraft. Bengtsfors lyfter livskraft genom samverkan och individuell 

utveckling medan Essunga pekar ut värden kring närhet och enkelhet, värden som de menar att 

många landsbygdskommuner nästintill verkar skämmas över. Utöver dessa värden pekar 

samtliga kommuner på att varumärket också skall förknippas med en god kärnverksamhet, 

attraktiva boendemiljöer och rika fritidsmöjligheter. Den teoretiska referensramen i denna 

studie ger inga svar på huruvida vissa associationer är bättre än den andra. Kommunerna har 

olika förutsättningar och pekar ofta på att det handlar om att lyfta fram och förädla det man 

faktiskt har och att utvecklingen av varumärket är välgrundad i kommunens verklighet (Hanna 

& Rowley 2011). Precis som både Gustafsson och Karlsson pekar på så krävs det också att 

varumärket laddas med värden som också är bestående över tid. Utöver alla associationer menar 

Karlsson att det också måste finnas utvecklings- och tillväxtmöjligheter för att varumärket skall 

andas framtidstro.  

 

Ett aktivt och omfattande arbete med den externa uppfattningen av varumärket kan dock leda 

till skillnader i uppfattning mellan den interna och externa målgruppen. I Varas fall menar 

Forslund-Kullander att ett medvetet arbete utifrån de identifierade framgångsfaktorerna har 

skapat en positiv bild externt, men inte genererat samma uppfattning internt.  Ett aktivt och 

imageskapande arbete gentemot en extern grupp kan därigenom skapa en större klyfta mellan 

den externa och interna bilden. Enligt Forslund-Kullander blir det en balansgång och en 

prioritering där kommunen samtidigt måste bli bättre på att få med de egna medborgarna att 

känna samma känsla. Misslyckas man att förmedla samma känsla internt finns det stora risker 

med varumärkesarbetet då det enligt Hankinson (2001) riskerar att istället bli kontraproduktivt 

genom en avsaknad av samförstånd. 

 

Samtliga kommuner tillskriver sina egna kommuninvånare oerhört stor betydelse i arbetet med 

att utforma kommunens varumärke. Respondenterna är helt eniga i sin syn på invånarna som 

ambassadörer för varumärket. Speciellt i en liten kommun med begränsade resurser är det 

viktigt att alla som bor och verkar i en kommun involveras i varumärkesarbetet. En rad 

påstående som tillstyrks av Hanna och Rowley (2011) som anser att dynamiken mellan 

intressenterna och varumärkets är central för skapandet av dess identitet. Utöver invånarna 

menar författarna att också dess näringsliv och andra aktörer utgör kärnan i platsens varumärke 

och bidrar till dess utformning, inte minst genom kraften som finns i word-of-mouth. Även 

Hankinson (2001) menar att kommuners varumärken inte kan utvecklas utan engagemang från 

andra organisationer, speciellt näringslivet. Horlings (2012) pekar även han på vikten av att få 

med hela näringslivet att arbete mot samma mål och sända ut samma budskap. Då krävs tydliga 

och konkreta kärnvärden och arbetsformer för att arbetet skall kunna göras mot samma mål och 

sända ut enhetliga budskap (Hanna & Rowley 2011). Flera av kommunerna menar att det finns 

en skillnad mellan synen på kommunens varumärke mellan intressenterna och organisationen. 

Flera av respondenterna anser att skillnaden i uppfattning grundar sig i bristande kunskap som 

leder till låg förståelse för de varumärkesbyggande insatserna. Koldéus pekar på vikten av att 

kommunen hela tiden utvecklar sin dialog med invånarna och alltid är öppna och tillgängliga 

för att skapa ökad förståelse och nöjdhet bland invånarna. Påståendet stärks av Kavaratzis 

(2012) som menar att en plats varumärkesarbete både är politiskt och offentligt och därmed 

behöver stöd från allmänheten för att bli framgångsrikt. Författaren menar att det idag finns ett 
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akut behov av att stärka kommunikationen mellan intressenterna och en plats organisation, samt 

att i högre grad involvera dem i den varumärkesbyggande processen. Dialog, öppenhet och en 

ökad informationsmängd mot invånarna är därför nödvändigt för att kommuner ska kunna 

undanröja skillnaderna i uppfattningar mellan kommunen och dess invånare samt stärka 

gemenskapen.  

 

5.2 Arbetet med platsmarknadsföring 

 

Samtliga respondenter uppgav under intervjuerna att befolkningsutvecklingen är något som 

kontinuerligt följs och som finns högt på dagordningen i kommunerna. Svaren till trots var det 

endast Mellerud som i dagsläget hade en utarbetad strategi för hur arbetet med 

platsmarknadsföring skulle genomföras i kommunen. Istället har flertalet kommuner arbetat 

med enstaka insatser och utvalda satsningar utan fastslagna arbetsformer. I likhet med det 

varumärkesbyggande arbetet anser Hanna och Rowley (2011) att arbetet måste bedrivas genom 

en interaktiv utvecklingsprocess, där satsningar ständigt återkopplas och utvärderas. Författarna 

menar därför att ett arbete med enskilda insatser sällan leder till framgång i arbetet med 

platsmarknadsföring.  

 

En av anledningarna till att det saknas strategier för arbetet med platsmarknadsföring är att flera 

av kommunerna framhåller att det är tillfälligheter som styr flyttmönstren. I de fall där 

kommunerna undersökt varför invånare flyttar till eller ifrån kommunen har 

familjeförhållanden eller arbete lyfts fram som de mest förekommande svaren. Flera av 

kommunerna lyfter därför fram att det är genom näringslivsarbete och satsningar för fler jobb 

som man kan nå framgångar och att fler potentiella inflyttare kan lockas till kommunen. En 

majoritet av respondenterna är dessutom osäkra eller tillskriver platsmarknadsföringen liten 

betydelse. En av respondenterna pekar också på att utvärderande studier, likt Niedomysl (2004), 

inte kunnat uppvisa någon positiv korrelation mellan platsmarknadsföringskampanjer och 

inflyttning. Avsaknaden av enkla svar eller förklaringar ses som något som gör arbetet mindre 

prioriterat.  

 

Enligt Kotler, Haider och Rein (1993) är alltför många platsmarknadsförare av uppfattningen 

att marknadsföringen av en plats enbart kretsar kring hur den framställs. Forskningsfältet 

begränsas till att endast innefatta imageskapande åtgärder och det är enligt Li, Holm och 

Lindgren (2009) just den utbredda missuppfattningen som medfört att flertalet svenska 

kommuner med negativ utveckling genomfört kampanjer i syfte att enbart stärka dess image. 

Uppfattningen stärks i intervjuerna där flera av respondenterna lyfter fram just denna bild av 

platsmarknadsföringen. I flera av intervjuerna kopplas den skepsis som finns gentemot 

platsmarknadsföringens betydelse och avsaknaden av strategier till att det inte räcker med att 

måla upp en fasad. En inställning som förvisso är korrekt, men synsättet pekar också på den 

missuppfattning som flera författare pekar ut. Kotler, Haider och Rein (1993) menar istället att 

platsmarknadsföring borde handla om hur en plats utformas för att tillfredsställa behoven hos 

dess målgrupper. En marknadsföring av en kommun som enbart syftar till att stärka dess image 

är dessvärre inte tillräckligt för att garantera dess välstånd. 

 

De tydligaste konsekvenserna som en negativ befolkningsutveckling för med sig är enligt ett 

flertal respondenter att rekrytering och kompetensförsörjning försvåras. Under det senaste 

uppmätta året ökade dock flera av kommunerna, en framgång som visserligen kan anses 

marginell men som också är en viktig symbolfråga för flera av kommunerna. Skall möjligheter 

till fortsatta ökningar ges behövs attraktiva bostäder där framförallt bristen på lediga hyresrätter 
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lyfts fram. Den negativa befolkningsutvecklingen får dessutom konsekvenser i form av en svår 

balansgång. Samtidigt som kommunerna tappar i skatteintäkter som en följd av en mindre 

arbetsför befolkning måste det investeras i service och välfärd som ett led i en åldrande 

befolkning. Dessutom önskar flera att göra investeringar den offentliga miljön för att se till att 

de som bor och verkar har ett samhälle att vara stolta över trots den negativa utvecklingen. 

Utmaningen är också något Kotler, Haider och Rein (1993) pekar på då människor och företag 

lämnar orter och lämnar kvar en försvagad skattebas som ska finansiera skolor, vård och andra 

offentliga tjänster. Problembilden delas av de flesta kommunerna i undersökningen. Utan 

investeringar riskerar den negativa befolkningsutvecklingen leda till en negativ spiral, där fler 

väljer att flytta på grund av en försämrad service eller ett sämre serviceutbud. Utmaningarna 

blir inte mindre av att de flesta upplever att utvecklingen inte heller är något som en enskild 

kommun kan påverka, utan styrs och påverkas av större trender.  

 

Förmågan att vända en negativ befolkningstrend är inget som kommunen eller näringslivet kan 

på egen hand menar Koldéus. Det måste istället göras tillsammans. Precis det menar också 

Hankinson (2001) som menar att kommuner inte kan utvecklas utan engagemang från andra 

organisationer, speciellt näringslivet. För att kunna vända en trend måste olika 

varumärkeskontakter samspela genom att andra organisationer involveras i arbetet, bara då kan 

det göras mot samma mål och med tillräcklig kraft för att sända ut ett starkt budskap (Hanna & 

Rowley 2011). Ett resonemang som stack ut under intervjuerna var Varas idéer för att försöka 

vända på de traditionella arbetsformerna. Forslund-Kullanders resonemang om att kommuner 

måste sluta tjata om att man hela tiden ska ha nya invånare, för att de sänder ut signaler till de 

befintliga att de inte är tillräckliga, är både intressant och tänkvärt. Det som 

platsmarknadsföringen i grunden syftar till är precis som Kotler, Haider och Rein (1993) pekar 

på att öka tillfredsställelsen hos de befintliga invånarna. Därför finns stora risker med att 

kommunicera sitt erbjudande på ett felaktigt sätt, där det skapas en känsla av stigmatisering och 

en känsla av att bo i en kommun som utvecklas åt fel håll. En vanlig marknadsföringsinsats som 

pekas ut är skyltandet av billig industrimark eller billiga tomter, insatser som visserligen kan 

locka vissa grupper men som också kan signalera desperation och vara kontraproduktiv.  

 

Arbetssättet kan delvis kopplas till den traditionella målsättningen hos många av Sveriges 

kommuner, där ett befolkningsmål arbetas fram i visionen och fastställs som ett av de viktigaste 

målen att arbeta mot. Flera av respondenterna beskrev att deras kommuner nu har frångått ett 

fastslaget befolkningsmål. I många fall för att politiken lätt blir orealistisk och att det samtidigt 

måste budgeteras långsiktigt utifrån ett prognostiserat skatteunderlag. Det finns dock en 

svårighet att planera för och signalera utveckling, samtidigt som det kan finnas behov av att 

göra upp plan en för en ”planerad reträtt”. Ett sätt att frångå ett fastslaget befolkningsmål och 

fokusera platsmarknadsföringen på rätt faktorer kan vara det som Forslund-Kullander 

framhåller. Genom att vända på resonemanget och istället se en positiv befolkningsutveckling 

som en konsekvens av att man gör bra saker på andra områden. Ett befolkningsmål kan dock 

skapa förståelse gentemot kommuninvånarna till varför kommunen genomför vissa åtgärder. 

Som ett underlag till bostadsbyggande, investeringar i attraktion eller arbetet med 

platsmarknadsföring och varumärkesbyggande insatser, kan befolkningsmålet användas som 

argument. Det får däremot inte bli ett övergripande mål, utan måste nås som en konsekvens av 

att man gör bra saker. För att förbättra dialogen och skapa ökad förståelse gentemot 

medborgarna kan dock ett uppsatt befolkningsmål underlätta arbetet.  

 

De allra flesta respondenter ser dock möjligheter och har framtidsplanerna kopplat till 

platsmarknadsföring. I flera fall paketeras inte erbjudandet mot potentiella invånare, utan görs 

genom att stärka incitamenten för företag att etablera sig på orten. Ett arbetssätt som förtydligas 
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av Li, Holm och Lindgren (2009) som menar att regionens arbetsmarknad och dess möjligheter 

spelar en stor roll i vilken attraktionskraft en plats har. Niedomysls (2010) modell kring behov, 

krav och preferenser vid en migrants val av bostadsort just pekar ut ett passande och välbetalt 

arbete som en central faktor utöver de basala behoven. Flera kommuner pekar ut turismen som 

en möjlighet att stärka attraktionskraften och locka fler invånare. På grund av studiens 

avgränsningar finns dock ingen teori rörande turismens roll i arbetet med platsmarknadsföring. 

Några kommuner lyfter också fram satsningar för att kommunicera den offentliga miljön som 

en möjlighet. Såväl satsningar i turism och kommunikation av den yttre miljön utgör faktorer 

som kan stärka en migrants preferenser. Därför bör kommuner säkerställa att de två primära 

kraven uppfylls innan satsningar görs i denna kategori.  

 

Precis som Gustafsson pekar på finns stora fördelar i en platsmarknadsföring som skapar en 

tydlig bild för invånaren. Genom att vara konsekvent i sin kommunikation och befästa de 

värden eller faktorer som varumärket syftar till att associeras med kan platsmarknadsföringen 

skörda framgång. Då underlättas det för kommuninvånaren att just sprida de identifierade 

värdena via word-of-mouth. Hankinson (2001) menar att just en gemensam målbild och en 

tydligt identifierad och konsekvent kommunicerad position för varumärket kan leda till 

framgång. Då krävs dock en lämplig organisation och en enighet i vad som skall kommuniceras. 

Det finns därför en risk i avsaknaden av kärnvärden som kan leda till en spretig kommunikation. 

Därför pekar Stor Hansson på att varumärkesarbetet inte kan särskiljas från 

platsmarknadsföringen utan att de båda arbetena måste integreras.   

 

Av de utvalda kommunerna var det endast Dals-Ed som arbetade aktivt med återvändare. 

Samtliga såg dock stor potential i att identifiera gruppen och underlätta för dem som vill flytta 

tillbaka till sin kommun eller region. Den stora potentialen delas av Lundholm (2015) som 

menar att den demografiska utvecklingen inte bara skapar problem, utan möjliggör en stor 

potential i återflyttning i framtiden. I takt med att människor lever allt längre och blir friskare 

kan potentialen för återvändande av denna grupp öka. Fejiten, Hooimeijer och Mulder (2008) 

pekar i sin studie på att särskilt personer som är födda på landsbygden är mer benägna att välja 

landsbygdskommuner i allmänhet men inte nödvändigtvis den specifika kommun där de 

tidigare levt. För att utnyttja potentialen i gruppen är det precis som Forslund-Kullander pekar 

på viktigt att förstå de stora trenderna. Skall platsmarknadsföringen möjliggöra återvändande 

måste förståelse skapas för vad folk vill och hur framtida bostadslösningar kan se ut. Dessutom 

krävs det arbetstillfällen att erbjuda återvändare, precis som flertalet respondenter också pekar 

på.  

 

Enligt Anholt (2010) har globaliseringen medfört att alla kommuner idag tävlar mot varandra 

om dess del av världens konsumenter, turister, investeringar och invånare. Mukthar-Lundgren 

(2009) menar att det idag finns en bred uppfattning om att såväl kommuner som regioner idag 

är utsatta av en omfattande konkurrens. Den uppfattningen delas dock inte av merparten av 

studiens utvalda respondenter. De ser istället grannkommunerna som komplement och som 

möjliga parter att samarbeta med och de framhåller att det finns mer att hämta i samarbeten än 

i konkurrens. Som liten kommun går det inte att ha ett annat synsätt, man är beroende av 

varandra och samarbeten ses istället som en mindre kommuns räddning. Givetvis vill samtliga 

behålla sina egna invånare men det hjälper inte att försöka överrösta sina grannkommuner i 

arbetet. Istället handlar det om att vara strategisk och utnyttja fördelarna i samarbeten.  

 

 



 

 - 55 - 

5.3 Målgrupperna och erbjudandet 

 

Varken en förstärkt image eller investeringar i attraktioner kan ge hela svaret på en kommuns 

utveckling och de kan heller inte dölja en kommuns olika brister. De fundamentala faktorerna 

som en kommun behöver i marknadsföringen kretsar istället kring infrastruktur menar Kotler, 

Haider och Rein (1993). Befolkningen måste arbeta, företagen måste ha tillväxt- och 

utvecklingsmöjligheter, den offentliga sektorns kärnuppdrag måste hålla god kvalitet och 

tillgång till livsnödvändigheter måste finnas. Invånarna måste kunna känna sig trygga i 

kommunen. Enligt Kotler, Haider och Rein (1993) är dessa kärnfaktorer inom den offentliga 

välfärden och av största vikt i arbetet med en kommuns attraktivitet. Frågan kring vilket 

erbjudande en kommun har, vill utveckla eller lyfta fram är därför av största vikt i denna studie.  

 

På frågan vilka faktorer som just utmärker en attraktiv kommun svarar respondenterna till stor 

del i enlighet med vad författarna lyfter fram. Det mest centrala är enligt respondenterna en hög 

kvalitet inom kommunernas kärnuppdrag; skola, vård och omsorg. En framgångsfaktor som 

lyfts fram är därför att kommuner måste våga backa tillbaka och fokusera på att just leverera 

dessa tjänster med god service. Utöver välfärdens kärna lyfter samtliga respondenter fram 

möjligheter till arbete och försörjning genom ett starkt näringsliv och en stark arbetsmarknad. 

Det är kanske den viktigaste faktorn för att en kommun skall kunna attrahera potentiella 

inflyttare. Flera av respondenterna menar att just kärnverksamheterna med skolan i centrum är 

av stor vikt men att det samtidigt är få som väljer bostadsort utifrån just det kriteriet. Istället 

blir det desto viktigare för att de befintliga invånarna eller människor som bosätter sig skall 

vara nöjda med sin kommun. Respondenternas syn på vilka faktorer som utmärker en attraktiv 

kommun, välfärd och arbete, överensstämmer därför med Kotler, Haider och Rein (1993) som 

pekar på att de viktigaste faktorerna den kommunala välfärdens kärna och dess invånares 

möjligheter till arbete och entreprenörskap. 

 

Utöver de två utpekade faktorerna lyfter flera av respondenterna fram att det måste finnas en 

positiv laddning och känsla kopplad till kommunen. Invånarna måste känna att man bor i en 

kommun präglad av förändringsbenägenhet och utveckling. Flera pekar ut atmosfären i en 

kommun som nyckeln till attraktivitet men samtidigt som något som inte riktigt går att sätta 

fingret på eller kommunicera i platsmarknadsföringen. Just det sociala kapital som inger 

förtroende eller positiva känslor och som är associerade med vissa regioner, är enligt Cassel 

(2008) dessvärre svåra att definiera.  

 

När kommunerna ombeds att presentera sin egens kommuns erbjudande kretsar de flesta 

resonemangen kring just de utpekade faktorerna som skapar attraktivitet. Flera pekar också på 

möjligheterna till proffsighet i bemötandet, goda påverkansmöjligheter och snabb 

kommunikation mellan kommunen och invånarna. Rika möjligheter till kulturutbud och 

föreningsliv lyfts också fram. I de flesta intervjuer har också potentialen i att lyfta fram den 

yttre miljön likt natursköna omgivningar och attraktiva boendemiljöer diskuterats. Argumenten 

förstärks av Cassel (2008) som menar att landsbygdskommunerna har stor potential i att locka 

nya invånare genom att den lokala, sociala och fysiska miljön nu spelar en viktigare roll än 

tidigare i besluten kring migration. De dominerande ekonomiska teorier och förklaringar som 

betonar arbetsmarknaden som den avgörande faktorn vid beslut om migrations utmanas nu 

enligt Cassel (2008) av ett nytt synsätt. Istället för att flytta till jobb, är människor i allt större 

utsträckning benägna att flytta till attraktiva boendemiljöer. Resonemanget förstärks av 

Forslund-Kullander som menar att det är viktigt för kommuner att förstå att en yngre generation 

kan tänka sig att flytta till attraktivt boende och lösa ett arbetstillfälle i ett senare skede. 

Förändringarna i synsättet på vilka faktorer som är viktiga lyfts också fram av Koldéus som 
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menar att företagsledare inte längre söker billig industrimark eller tomter i första han, utan en 

god offentlig service till sina anställda. Ytterligare ett argument som går att koppla till Forslund-

Kullanders argument om att kommuner marknadsföring av billiga tomter kan signalera 

desperation och att man istället borde backa tillbaka och fokusera på kärnuppdraget.  

 

I flera intervjuer diskuterades hur stor potentialen i att marknadsföra en attraktiv yttre miljö 

egentligen är. Flera av kommunerna lyfte fram dem som bland de främsta argumenten, medan 

andra menade att de snarare är hygienfaktorer. Precis som Karlsson påpekar är frågan om vad 

som särskiljer en kommun gentemot andra är ett stort dilemma för hela landsbygden.  Det är 

svårt att skapa något som sticker ut, vilket kan vara en av anledningarna till att många 

kommuner landar i att framhålla natursköna omgivningar. Kommuner bör därför ha Dahlqvist 

och Melins (2010) kriterier för utarbetandet av kärnvärden med sig i resonemangen. Det handlar 

om att hitta värden som både är värdefulla, kommunicerbara, unika samt särskiljer kommunen 

från sina konkurrenter.  

 

Nästintill samtliga kommuner nämner barnfamiljer som den viktigaste målgruppen. Dels på 

grund av ekonomiska skäl men också för att skapa balans i en demografi med en åldrande 

befolkning. Bengtsfors ser stor potential i turismen i allmänhet och de fritidsboende i synnerhet 

medan Mellerud pekar ut nederländare som en speciellt utvald grupp med en egen utformad 

etableringsprocess. Karlsson lyfter som enda respondent upp den framtida potential som kan 

finnas i gruppen äldre. Precis som Lundholm (2015) menar Karlsson att den nuvarande skaran 

äldre blir både rikare och friskare och har möjligheter att leva ett aktivt liv som pensionärer 

under många år. Den demografiska utvecklingen genom utflyttning av yngre människor från 

landsbygdskommunerna behöver således inte bara innebära problem, utan också möjliggöra en 

stor potential i återflyttning (Lundholm 2015). Oavsett vilken målgrupp en kommun väljer att 

rikta sitt erbjudande mot krävs det dock enligt Hankinson (2001) att kommunen tydligt 

definierar sitt erbjudande så att den bildar en produkt eller tjänst som upplevs som attraktiv för 

den utvalda målgruppen. Precis som Stor Hansson menar får erbjudandet inte heller ställa ut för 

stora löften, de måste också uppfylla de löften som ställs ut.  

 

Samtliga kommuner kommunicerar det beskrivna erbjudandet i begränsad omfattning. 

Interaktionen med potentiella inflyttare sker istället via hemsidan, via evenemang eller på 

bomässor. Det finns idag ingen av kommunerna som köper annonsering eller medieutrymme 

för att kommunicera ut sitt erbjudande mot potentiella invånare. I de fall där det görs handlar 

det om marknadsföring gentemot näringsliv och investeringar. I många fall begränsas 

kommunikationsarbetet på grund av små resurser men också av prioriteringar då den främsta 

målgruppen för kommunerna är den befintliga befolkningen. En liten kommun med begränsade 

resurser måste prioritera den interna målgruppen framför den externa för att få de befintliga 

invånarna att trivas ännu bättre och stärka deras ambassadörsroll.  

 

Fyra av de fem utvalda kommunerna uppger att invånarna känner igen sig i det beskrivna 

erbjudandet. I Vara däremot menar respondenten att det finns en skillnad mellan 

kommuninvånarens syn på erbjudandet. Samtidigt som Vara är den kommun som haft det mest 

omfattande och medvetna arbetet externt så upplever de en stor splittringen i synen på 

erbjudandet. En tänkbar komplikation av ett tydligt externt arbete som genererar stora fördelar 

men som också kan bidra till problem på längre sikt. Enligt Kotler, Haider och Rein (1993) får 

det inte skapas motstridiga bilder av erbjudandet mellan invånare och organisationen i en 

kommun. Kavaratzis (2012) pekar på att varumärkesarbete och platsmarknadsföring i en 

kommun är både politiskt och offentligt och därför behöver stöd från allmänheten för att lyckas. 

Samtliga respondenter tillskriver kommuninvånarna stor betydelse i arbetet med 
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platsmarknadsföring och erbjudandet. Flera av dem talar om att grunden i all 

platsmarknadsföring handlar om nöjda kommuninvånare som talar väl om kommunen. I en liten 

kommun med små resurser avsatta till området blir det av ännu större vikt. För att säkerställa 

kommuninvånarnas ambassadörsroll menar Gustafsson att det handlar om att skapa förståelse 

för varför man gör vissa saker genom dialog och information. En faktor som också Kavaratzis 

(2012) pekar ut. Precis som Stor Hansson lyfter fram så kan kommunen bara erbjuda abstrakta 

löften och då måste alla vara med och hålla dem. Ett verktyg som McLellan (2006) pekar på 

för att underlätta arbetet, men som ingen respondent lyfte fram, är att skapa en gemensam 

målbild genom berättelser. Berättelser kan genom storytelling användas för att stärka 

konsumenternas koppling till ett varumärke, eftersom varumärket just består av olika berättelser 

som har konstruerats och införlivats i varumärket. Genom berättandet och skapandet av en 

gemensam historia kan platsens varumärke och erbjudande göras förståeligt, meningsfullt och 

minnesvärt och erbjuder därför kraftfulla verktyg för kommunikation och marknadsföring 

enligt McLellan (2006).  

 

Flera av kommunerna menar att kommuninvånarna är den viktigaste 

marknadsföringsföringskanalen för en liten landsbygdskommun med begränsade resurser.  

Genom word-of-mouth kan nöjda, glada och stolta kommuninvånarna utgöra ett effektivt 

verktyg för att stärka det sociala kapitalet eller atmosfären i en kommun.  Enligt Andersson och 

Ekman (2009) bör de dock inte enbart ses som en kommunikationskanal, utan också som en 

utvecklingsresurs. Precis som Kavaratzis (2012) framför menar också Andersson och Ekman 

(2009) på att invånarna bör involveras genom nätverk och nyttjas som en källa till kompetens, 

kunskap och kreativitet. Då kan ambassadörerna användas för att mobilisera och stärka den 

lokala stoltheten och självförtroendet genom platsmarknadsföring som sätter fokus på 

verkligheten snarare än image.  

 

Utav platsmarknadsföringens tre områden; näringsliv, turism och invånare återfinns det olika 

prioriteringar bland de utvalda kommunerna.  Dals-Ed och Vara har medvetet valt att nischa sig 

och arbeta aktivt med platsmarknadsföring mot näringslivet för att respektive varumärke skall 

associeras med frågorna. Genom fler jobb och växande företag kan sedan de övriga två områden 

dra fördelar. Mellerud och Essunga menar att de jobbat mest med både turism och näringsliv 

men att det samtidigt hänger ihop. Bengtsfors arbetar mest med turismen och ser den som en 

inkörsport för att nå framgång på de övriga områdena. Ingen av kommunerna har idag något 

omfattande arbete med att marknadsföra sig mot potentiella invånare. Vissa pekar på att arbetet 

mot invånare är mer komplicerat än de övriga två medan andra menar att en avsaknad av 

förmåga att särskilja sig gentemot sina konkurrenter försvårar arbetet. Flera av kommunerna 

menar dock under intervjun att områden kan bli föremål för framtida satsningar genom 

reviderade strategier och arbetsformer.  
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6. Slutsatser  

I detta avslutande kapitel besvaras studiens frågeställningar utifrån det tidigare analyskapitlet. 

Här presenteras de slutsatser som studien utvecklat utifrån de genomförda intervjuerna och 

analyserna. I kapitlet återfinns även praktiska rekommendationer för hur kommuner bör arbeta 

med platsmarknadsföring utifrån den presenterade teorin och det empiriska material som 

uppsatsen genererat.  

 

Studien visar att det finns en stor variation i hur de utvalda landsbygdskommunerna arbetar med 

och resonenerar kring frågor gällande platsmarknadsföring och varumärkesbyggande insatser.  

I bakgrunden till denna uppsats presenteras forskningsfältet platsmarknadsföring som ett 

relativt ungt men kraftigt växande område inom marknadsföring. Utvecklingen kan anses bli 

bekräftad genom det arbete som sker i de utvalda kommunerna. Flera av dem har under de 

senaste åren gjort medvetna satsningar och många var vid tidpunkten för intervjuerna i en 

process där strategier och kärnvärden producerades fram. Ett gemensamt drag för de utvalda 

kommunerna och samtliga respondenter är att ett starkt kommunalt varumärke tillskrivs 

oerhört stor betydelse, inte minst för en kommun med negativ befolkningsutveckling. 

Varumärket fyller flera funktioner för kommunerna där möjliggörandet för byggandet av en 

lokal stolthet för kommuninvånarna, samt näringslivsarbetet lyfts fram som två områden där 

dess funktion kan tillvaratas. En grundläggande faktor i arbetet med varumärket enligt såväl 

flera av respondenterna som Anholt (2010) är att det finns en förståelse för skillnaden mellan 

varumärken i privat kontra offentlig sektor. Kommunernas arbete måste utgå från den 

offentliga sektorns verksamhetslogik genom ett starkt kärnerbjudande.  

 

Ett av de tydligaste gemensamma dragen som utmärker sig i studien av hur 

landsbygdskommuner arbetar med frågorna var avsaknaden av fastslagna strategier, 

kärnvärden eller strategiska arbetsformer. Precis som Dahlqvist och Melin (2010) menar 

identifierar även denna studie att det finns en viss skepsis gentemot begreppet marknadsföring 

inom den kommunala sfären, inte minst gentemot potentiella invånare. Det är därför logiskt 

att flera av respondenterna också tillskriver platsmarknadsföringen relativt liten betydelse som 

verktyg för att locka fler invånare och därför inte har prioriterat att ta fram strategier för 

området. Som en konsekvens av att flera kommuner saknar både fastslagna kärnvärden, 

strategier och tydliga arbetsformer i organisationen har de istället valt att göra enskilda 

insatser för att stärka varumärket. Kommunernas insatser har inte sällan varit av helt olika 

karaktär och med varierande inriktning. 

 

Studien visar att det finns en stor medvetenhet bland kommunerna kring vikten av att vända 

befolkningstrenden tillsammans med näringslivet och andra aktörer, resonemang som delas av 

bland annat Hankinson (2001). Näringslivet framställs därmed som en av de viktigaste 

aktörerna. Utan ett brett engagemang i kommunen och ett arbete mot gemensamma mål kan 

inte platsmarknadsföring eller varumärkesskapande arbeten få genomslag. Kommunerna 

tillskriver därför även sina invånare en stor roll i arbetet med varumärket. För en liten 

kommun är de dess absolut viktigaste marknadsföringskanal genom möjligheter till 

ambassadörskap. Glada och nöjda kommuninvånare som sprider en positiv bild av kommunen 

genom word-of-mouth utgör grunden i majoriteten av de utvalda kommunernas 

marknadsföring.  

 

I arbetet med platsmarkandsföring saknas strategier för att locka återvändare hos flertalet 

kommuner trots att det återfinns en stor potential i målgruppen. Bortsett från de egna invånarna 

utgör barnfamiljer den vanligaste målgruppen för kommunerna i undersökningen. En målgrupp 
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som är attraktiv för kommuner men som samtidigt är föremål för samtliga kommuners 

platsmarknadsföring. För att arbetet med platsmarknadsföring skall kunna bedrivas gentemot 

utvalda målgrupper krävs också ett attraktivt erbjudande. Studien visar att möjligheterna till att 

hitta särskiljande faktorer för erbjudandet är ett stort dilemma för hela landsbygden. Arbetet 

med erbjudande kräver att kommuner vågar backa tillbaka och fokusera på kärnuppdraget 

samtidigt som det gäller att hitta ett erbjudande som sticker ut och är kommunicerbart. Det 

räcker inte med vackra omgivningar eller en positiv atmosfär. Erbjudandet måste göras 

påtagligt för den potentiella invånaren och möjliggöra marknadsföring av något unikt.  

 

Befolkningsutvecklingen är något som påverkar kommunernas arbete med 

platsmarknadsföring och återfinns högt upp på dagordningen hos de allra flesta. De flesta ser 

dock dess konsekvenser som en del i en större trend, en utveckling som inte en enskild 

kommun kan påverka. Därför delas inte Mukthar-Landgrens (2009) uppfattning om att 

kommuner idag upplever sig vara föremål för en omfattande konkurrens. Kommunerna ser 

inte sina grannkommuner som konkurrenter utan främst som samarbetspartners.  

 

Utöver att undersöka hur landsbygdskommuner arbetar med varumärkesbyggande insatser 

och platsmarknadsföring, syftade denna studie till att kartlägga vilka eventuella problem och 

brister som finns i kommunernas arbete samt vilka orsaker som finns till dessa. I det 

varumärkesbyggande arbetet identifierar studien en rad olika utmaningar och svårigheter som 

de utvalda landsbygdskommunerna står inför. Studiens empiriska redovisning visar att det 

finns en avsaknad av både lämplig organisationsstruktur, fastslagna kärnvärden och uppsatta 

mål för varumärkesarbetet i näst intill samtliga kommuner. De flesta saknar även fastslagna 

strategier för arbetet med platsmarknadsföring. Det första steget som en landsbygdskommun 

bör vidta i ett arbete för att stärka dess varumärke är att identifiera och utarbeta ett antal 

kärnvärden för vad varumärket skall symbolisera och associeras med. Utan fastslagna 

kärnvärden finns ingen grund eller riktning för vad arbetet med varumärket syftar till. 

Kommunikationen riskerar att sakna enhetlighet precis som flera av respondenterna också 

påtalar. Kärnvärdena som utformas måste kunna identifieras i verkliga faktorer och förankras 

väl i både organisationen och bland kommunens intressenter. Framförallt behöver de vara 

kommunicerbara samt syfta till att särskilja kommunen gentemot sina konkurrenter. Flera av 

de problem som kommunerna upplever i varumärkesarbetet kan därför enligt studien härledas 

till avsaknaden av kärnvärden.  

 

För att undvika motstridiga målkonflikter i platsmarknadsföringen och skapa enighet krävs en 

lämplig organisation eller fastslagna arbetsformer bakom kommunens varumärke. 

Landsbygdskommuner med negativ befolkningsutveckling har sällan stora resurser att avsätta 

för experter eller uppbyggandet av enheter med samlade strategiska resurser. Det finns dock 

stora risker i avsaknaden av tydliga arbetsformer, ansvarsfördelningar eller organisering 

bakom varumärket. Ett exempel på arbeten som kan minimera risken för motstridiga 

marknadsföringskonflikter är Melleruds arbete för att minska gränsdragningarna mellan olika 

förvaltningar. Genom att hela organisationen är medvetna om varumärkets betydelse och 

målsättningarna i arbetet, kan flera problem undvikas.  

 

Studien identifierar även att arbetet med platsmarknadsföring och befolkningsutveckling 

tidigare har kretsat till stor del kring kommunens vision och uppsatta befolkningsmål. 

Flertalet av kommunerna har dock frångått arbetsformen där ett övergripande mål sätts upp. 

Istället menar flera att en positiv befolkningsutveckling borde ses som en konsekvens av att 

andra saker i kommunen utvecklas positivt. Ett uppsatt mål får aldrig bli det enda styrande 

kriteriet eftersom en befolkningstillväxt inte kommer till enbart på grund av uppsatta mål. 
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Däremot kan ett uppsatt befolkningsmål skapa större förståelse för satsningar på 

platsmarknadsföring eller varumärkesbyggande åtgärder hos såväl organisationen som 

kommunens intressenter. Utan uppsatta målsättningar rörande befolkningsutveckling kan det 

bli svårare för kommunerna att motivera satsningar för ett stärkt varumärke eller 

platsmarknadsföring i syfte att locka fler invånare.  

 

När det inte finns strategier för hur det varumärkesbyggande arbete skall genomföras uppstår 

ofta målkonflikter i marknadsföringen, där en avsaknad av upprepade budskap i 

kommunikationen sällan leder till framgång. Precis som Hanna och Rowley (2011) pekar på 

kan en frånvaro av strategier leda till stora problem. Vid avsaknad av strategier går det inte 

heller att identifiera mål för vad marknadsföringen skall syfta till. Kommunernas 

varumärkesbyggande arbete och platsmarknadsföring bör därför istället ses som en pågående 

utvecklingsprocess som ständigt återkopplas och utvärderas och inte begränsas till några 

enskilda insatser eller satsningar.  

 

När det kommer till kommuninvånarnas syn på kommunernas varumärken uppvisas också 

behovet av fastslagna kärnvärden, strategier och tydliga mål. För att arbetet skall göras mot 

samma mål måste också skillnaden i uppfattningar mellan invånare och kommun undanröjas. 

Genom tydliga mål och en ökad dialog och information kan kommunerna ta vara på den stora 

potential som finns i stolta och nöjda kommuninvånare samt minimera riskerna till 

målkonflikter i marknadsföringen. Ett verktyg för att underlätta för ambassadörerna och skapa 

en gemensam målbild kan vara storytelling. Därför är det av största vikt att kommunen 

identifierar och utarbetar en gemensam historia som både organisationen och kommunens 

intressenter kan kommunicera externt.  

 

En stor del av skepsisen gentemot platsmarknadsföring mot potentiella invånare kan härledas 

till den missuppfattning av begreppet platsmarknadsföring som Kotler, Haider och Rein 

(1993) lyfter fram och som även är framträdande i flera intervjuer. Flertalet respondenter är av 

uppfattningen att platsmarknadsföring enbart kretsar kring hur en kommun framställs, när det 

i själva verket borde handla om hur en plats utformas för att tillfredsställa behoven hos dess 

målgrupper. Platsmarknadsföringen får därför inte begränsas till att endast innefatta 

imageskapande åtgärder eller förminskas till förmedlandet av en image.  

 

De identifierade bristerna och svårigheterna i arbetet kan vara en förklaring till besvarandet av 

studiens tredje frågeställning. Det finns idag ingen tydlig koppling mellan de 

varumärkesbyggande insatserna och arbetet med platsmarknadsföring. Den låga 

medvetenheten om platsmarknadsföringens möjligheter och den bristande tilltron till dess 

effekter skapar en diffus koppling mellan de varumärkesbyggande insatserna och arbetet med 

platsmarknadsföring. Under de genomföra intervjuerna ställdes inte frågorna utifrån 

antagandet att de båda arbetena skulle vara integrerade och det var endast en respondent som 

menade att de båda arbetena inte går att särskilja, utan måste integreras i varandra. Visserligen 

tillskrivs ett starkt kommunalt varumärke en stor betydelse i studien, men inte primärt i syftet 

att locka nya invånare, vilket kan anses vara anledningen som besvarar studiens tredje 

frågeställning och medför att arbetet inte är integrerat i hög utsträckning.  

 

Studien identifierar mot den bakgrunden inga tydliga kopplingar mellan det 

varumärkesbyggande arbetet och platsmarknadsföringen i kommunerna. Ett tecken på att 

arbetet inte är integrerat i högre utsträckning är avsaknaden av kärnvärden. Utan ett varumärke 

med tydligt identifierade kärnvärden som också är etablerade i både organisation och bland 

intressenterna blir kommunikationen lätt spretig. Förhållandet mellan varumärket och 
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platsmarknadsföringen är starkt, det är svårt att utforma en platsmarknadsföring av ett 

varumärke som inte har fastslagna värden att associeras med. Därmed blir det i slutändan svårt 

för kommunerna att också kommunicera sitt erbjudande gentemot potentiella invånare. 

Slutsatserna för denna uppsats blir därför att vägen till en framgångsrik platsmarknadsföring i 

syfte att locka nya invånare och vända en negativ befolkningsutveckling går genom ett starkt 

varumärke. Då måste medvetenheten om platsmarknadsföringens möjligheter öka och 

varumärkets funktion förstås. I arbetet bör det läggas stor vikt vid att identifiera kommunens 

erbjudande och utforma det efter utvalda målgrupper. För att skapa legitimitet för användandet 

av offentliga medel i arbetet krävs tydligt uppsatta mål, fastslagna strategier, lämpliga 

organisationer och identifierade kärnvärden. Genom dessa faktorer kan kommuner ta vara på 

de fördelar som platsmarknadsföringen erbjuder. Såväl för att utforma kommunens erbjudande 

för att tillfredsställa behoven hos dess målgrupper som för att locka fler potentiella invånare att 

bosätta sig i kommunen.  

 

6.1 Praktiska rekommendationer 

 

Ett problem som de flesta landsbygdskommunerna lyfter fram i studien är att det saknas 

resurser att avsätta till varumärkesarbete. Förutsättningar som sannolikt inte heller kommer att 

förändras så länge det inte finns tydliga bevis eller någon mätbarhet i hur en kommuns 

varumärkeskapital kan utvecklas genom marknadsföringsinsatser. Kommunerna som 

organisation måste därför kunna skapa legitimitet för att använda offentliga medel till 

platsmarknadsföring och varumärkesutveckling. Precis som i mer traditionell marknadsföring 

krävs då uppsatta mål som marknadsföringsinsatserna kan utvärderas efter. Vid en avsaknad 

av kärnvärden, strategier och lämpliga organisationsstrukturer bakom varumärket uppstår det 

komplikationer i arbetet med att identifiera mål. Därför måste kommunernas arbete ta sin 

utgångspunkt i just kärnvärden, strategier och arbetsformer för att kunna leda fram till en 

marknadsföring som utvärderas utifrån uppsatta mål och som kommunicerar ett enhetligt 

budskap. Varumärkesarbetet behöver således integreras i arbetet med platsmarknadsföring 

gentemot nya invånare.  

 

Kommuninvånarna är den viktigaste marknadsföringskanalen för en landsbygdskommun med 

begränsade strategiska resurser. För ett framgångsrikt arbete mot en extern målgrupp 

bestående av potentiella inflyttare måste också kommunen skapa ökad förståelse genom 

dialog med sina intressenter. Uppsatta befolkningsmål, värden som är grundade i verkliga 

faktorer och en ökad informationsmängd är tänkbara sätt för att öka förståelsen. Dessutom bör 

kommuninvånarna ses som mer än en kommunikationskanal. Den kunskap och kreativitet 

som finns bland intressenterna bör bättre tas tillvara. Därför bör både kommuninvånare, 

föreningar och näringsliv involveras i fler delar av den varumärkesbyggande processen för att 

öka möjligheterna till kommunicerandet av en gemensam bild. 

 

För att kommunerna skall lyckas attrahera nya invånare och vända en negativ 

befolkningsutveckling krävs också ett attraktivt erbjudande. Utan ett tydligt definierat 

erbjudande blir kommunikationen gentemot de utvalda målgrupperna komplicerad. I arbetet 

med erbjudandet bör kommunerna ta ett steg tillbaka och fokusera på kärnuppdraget. 

Parallellt med ett arbete för en välfärd av hög kvalitet behöver kommunerna även identifiera 

ett erbjudande som både sticker ut gentemot sina konkurrenter och som är kommunicerbart. 

Det räcker inte med attraktiva omgivningar eller en god atmosfär, erbjudandet måste göras 

påtagligt för den potentiella invånaren.  
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6.2  Förslag till fortsatt forskning  

 

Intressanta aspekter att belysa i vidare studier inom området skulle kunna vara att utreda det 

kommunala varumärkets funktion i platsmarknadsföringsarbetet för att locka nya invånare 

ytterligare och mer djupgående. För att skapa större förståelse för landsbygdskommuners arbete 

med de beskrivna frågeställningarna skulle vidare forskning också kunna undersöka migranters 

preferenser vid beslut om flytt, deras inställning till kommuners varumärken och vad som 

skapar ett attraktivt erbjudande för en kommun.  

 

Ett område som framhölls av flertalet respondenter i denna undersökning men som inte blev 

föremål för analys och diskussion utifrån frågeställningarna rör vikten av en tydligt utpekad 

centralort. Vidare forskning inom området hade kunnat belysa vikten av att prioritera och tydligt 

peka ut utvecklingen i landsbygdskommuners centralort samt vilken betydelse det har i arbetet 

med att skapa attraktivitet och locka nya invånare till en kommun.   
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Bilaga 1 
 

 

 Befolkningsförändringar per helår 2000-2014         

Kommun: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vara                                               -211 6 -41 -14 31 -18 -47 47 -140 -97 -9 -68 -137 52 -12 

Dals-Ed 73 -7 4 -30 -73 -50 9 -65 -47 -59 -37 -13 -14 75 24 

Bengtsfors -136 -211 -169 -80 -101 -110 -145 -123 -60 -56 -50 -111 -92 -38 6 

Mellerud -97 -121 26 -15 -64 -90 -15 -70 -111 -181 -82 -111 -122 -54 44 

Essunga -12 -17 -61 -21 14 -33 -66 -13 -13 -24 -37 -71 9 -8 44 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn Kommun Yrkesroll Plats Datum Tid 

Peder Koldéus Dals-Ed Kommunchef Kommunhuset Ed 
9/4-
2015 75 min 

Helena Stor Hansson Mellerud Kommunutvecklare Kommunhuset Ed 
9/4-
2015 60 min 

Solveig Andersson Bengtsfors Kommunchef 
Kommunhuset 
Bengtsfors 

10/4-
2015 60 min 

Sofia Magnusson Bengtsfors Kommuninformatör 
Kommunhuset 
Bengtsfors 

10/4-
2015 60 min 

Kjell Karlsson Essunga Kommunchef 
Kommunkontoret 
Essunga 

21/4-
2015 60 min 

Joakim Gustafsson Essunga Kommunutvecklare 
Kommunkontoret 
Essunga  

21/4-
2015 60 min 

Johanna Forslund-
Kullander Vara Näringslivschef Kommunhuset Vara 

24/4-
2015 50 min 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
- Presentation av forskaren. 

- Presentation av uppsatsens bakgrund 

- Presentation av uppsatsens syfte och frågeställningar 

- Be respondenten att presentera sig själv och sin yrkesroll 

 

Del 1: Varumärkets identitet och image: 
1.1 Hur organiserar ni er och arbetar med varumärket? Finns utarbetade strategier? 

1.2 Vilken vikt lägger du vid ett starkt kommunalt varumärke och varför? 

1.3 Vad förknippas varumärket XX med?  

1.4 Vad vill ni att det ska förknippas med och varför? 

1.5 Hur jobbar ni för att ladda varumärket? 

1.6 Vilka är dess kärnvärden?  

1.7 Vilken roll har kommuninvånare, föreningar och företag i arbetet med varumärket?  

1.8 Känner intressenterna igen sig i ert arbete med varumärket? 

1.9 Jobbar ni aktivt med att sammanföra kommunen och dess intressenter i arbetet med 

varumärket?  

 

Del 2: Befolkningsutveckling och arbetet med platsmarknadsföring 
2.1 Hur stor vikt lägger er kommun vid statistik rörande befolkningsutveckling? Hur resonerar 

ni kring dess eventuella konsekvenser eller möjligheter?  

2.2 Hur arbetar ni idag med platsmarknadsföring i syfte att locka nya invånare till kommunen 

och vända trenden? 

2.3 Finns några utarbetade strategier? 

2.4 Vilka målgrupper syftar ert arbete till att locka? 

2.5 Vad har ni för planer inför framtiden?  

2.6 Hur ser ni på möjligheterna att locka återvändare till kommunen? Finns strategier? 

2.7 Vilken betydelse tillskriver du platsmarknadsföring som verktyg att locka nya invånare? 

2.8 Hur ser ni på era närliggande kommuner eller kommuner i samma situation?  

2.9 Ser ni det som en kamp om potentiella invånare? 

 

Del 3: Platsens erbjudande 

3.1 Vilka faktorer bidrar enligt dig till att skapa en attraktiv plats? 

3.2 Hur ser ert erbjudande ut?  

3.3 Vad har ni att erbjuda?  

3.4 Hur kommunicerar ni det?  

3.5 Vilka är de främsta skälen att bo i er kommun som ni väljer att lyfta fram i er 

platsmarknadsföring?  

3.6 Tror du era befintliga invånare känner igen sig i det erbjudande ni marknadsför? 

3.7 Vilka av de tre målgrupperna invånare, turism, näringsliv/investeringar prioriterar er 

kommun mest och varför?  

3.8 Vilken roll har kommuninvånarna i arbetet med att locka fler potentiella invånare? 

3.9 Finns det något som respondenten vill tilläga eller förtydliga? 
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