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Abstract 
All places with a name have a Brand, whether marketers work actively with it or not. 
Brands might include slogans and symbols as amplifiers, but if that is going to work 
the words must have a meaning and not only clichés. Destination marketing is a rather 
new subject, most of the scientific work within the area is focused on cities, regions, 
tourism destinations or entire countries. This thesis is about how smaller counties in 
the Swedish inlands work with their brands to attract new visitors, tourists and 
inhabitants and make them stay. The understanding of the brand’s parts; image, 
profile and identity, in relation to how people find information about the county and 
how the county’s marketers work, can lead to more efficient marketing methods. The 
counties have been studied with interviews, surveys and internet research. The 
purpose of the study was to examine how the county council work with the marketing, 
to see if the marketers and the new inhabitants from 2007 have the same view on what 
the county’s Brand stands for. The counties’ Gnosjö and Strömsund have been studied 
with surveys, interviews and sources from internet sites. The results of the study show 
that the majority of the new inhabitants have a relation to the area before they moved 
in. Most of them had not taken part in the county councils’ marketing campaigns 
despite all their efforts. They had received their information from other residents 
instead. The conclusion is, small counties are better off trying to get their own 
residents to work as ambassadors towards new visitors and possible future citizens. 
 
Keywords: Marketing, County, Brand, Image, Identity, Profile, Gnosjö; Strömsund 
 

Sammanfattning 
Alla geografiska platser som har ett namn har också ett varumärke, oavsett om 
beslutsfattare väljer att arbeta aktivt med det eller ej. Varumärket kan innehålla 
slogans eller symboler som förstärkare men för att detta ska fungera måste de ha 
mening och inte använda samma begrepp som alla andra. Destinationsmarknadsföring 
är ett relativt nytt marknadsföringsämne. Idag finns det forskning kring 
destinationsmarknadsföring av bland annat; städer, regioner, turistmål och länder. 
Forskningen om hur Sveriges mindre kommuner i inlandet, som i stor utsträckning är 
drabbade av utflyttning, är väldigt knapphändig. Det här är en studie om hur mindre 
kommuner arbetar med sitt varumärke idag samt förståelsen kring varumärkets 
beståndsdelar (image, profil och identitet) i förhållande till hur nya invånare får 
information om kommunen, samt hur kommunen arbetar med information kan leda 
till mer effektiva arbetsmetoder. Kommunerna Gnosjö och Strömsund har undersökts 
med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer och källor på Internet. 
Resultaten visar att största delen av de nyinflyttade har en koppling eller relation till 
kommunen innan de väljer att flytta in. Trots att kommunerna satsar på att synas i 
olika sammanhang är det bara en bråkdel av de faktiska inflyttarna som har tagit del 
av den marknadsföringen. Majoriteten har istället fått information från befintliga 
kommuninvånare. Slutsatserna som kan dras av detta är att mindre kommuner måste 
förankra sina budskap och arbeta med sitt varumärke genom att använda sina egna 
invånare som ambassadörer för att locka till sig nya och återvändande turister som 
eventuellt kan bosätta sig där i framtiden.  
 
Nyckelord: Marknadsföring, Kommun, Varumärke, Image, Identitet, Profil, Gnosjö, 
Strömsund



 

 

Innehåll 
1. MINDRE KOMMUNERS VARUMÄRKEN...................................................................................1 

1.1 MINDRE KOMMUNERS ÖVERLEVNAD ..............................................................................................1 
1.2 VARUMÄRKETS BETYDELSE FÖR KOMMUNER .................................................................................1 
1.2 FRÅGESTÄLLNING...........................................................................................................................2 
1.3 SYFTE .............................................................................................................................................2 
1.4 AVGRÄNSNING ...............................................................................................................................2 

2 TIDIGARE FORSKNING..................................................................................................................3 

2.1 KREATIVA MILJÖER OCH VIKTEN AV ETT VARUMÄRKE ...................................................................3 
2.2 VARUMÄRKET OCH DESS BESTÅNDSDELAR ............................................................................3 

2.2.1 Identitet, profil och image......................................................................................................5 
2.3 OLIKA METODER FÖR ATT ARBETA MED ETT VARUMÄRKE FÖR EN PLATS .......................................7 

2.3.1 Att ta lärdom av andra ...........................................................................................................7 
2.3.2 Invånarna som ambassadörer................................................................................................7 
2.3.3 Kommunikation ......................................................................................................................8 

3. METOD............................................................................................................................................. 10 

3.1 MOTIVERING TILL STUDIEDESIGN ................................................................................................. 10 
3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .................................................................................................................. 10 
3.2 SWOT - ANALYS .......................................................................................................................... 12 

3.2.1 Operationalisering av SWOT-analysen ............................................................................... 12 
3.3 VALIDITET OCH RELIABILITET ...................................................................................................... 14 

4. FALLBESKRIVNINGAR ............................................................................................................... 15 

4.1 GNOSJÖ KOMMUN ........................................................................................................................ 15 
4.2 RESULTAT AV INTERVJUER OCH ENKÄTER I GNOSJÖ..................................................................... 16 

4.2.1 Kombination av marknadsföring för turister och för nya invånare i Gnosjö kommun ........ 16 
4.2.2 Gnosjö kommuns profil och invånarnas uppfattning ........................................................... 18 
Marknadsföringsgruppen.............................................................................................................. 18 
Nya Invånare 2007 i Gnosjö ......................................................................................................... 19 
4.2.3 Gnosjö varumärkesidentitet enligt SWOT-analys ................................................................ 22 

4. 2 STRÖMSUNDS KOMMUN............................................................................................................... 25 
4.3 RESULTAT AV ENKÄTER OCH INTERVJUER I STRÖMSUNDS KOMMUN ............................................ 26 

4.3.1 Kombination av marknadsföring för turister och för nya invånare i Strömsunds kommun .26 
4.3.2 Strömsunds kommuns profil och invånarnas uppfattning .................................................... 27 
Marknadsföringsgruppen.............................................................................................................. 27 
Nya Invånare 2007 i Strömsund.................................................................................................... 28 
4.3.3 Strömsunds varumärkesidentitet enligt SWOT-analys ......................................................... 31 

4.4 SAMMANFATTANDE INFORMATION OM FALLEN ............................................................................ 32 

5. ANALYS............................................................................................................................................ 34 

5.1 LIKHETER OCH SKILLNADER ......................................................................................................... 34 
5.1.1 Likheter ................................................................................................................................ 34 
5.1.2 Skillnader ............................................................................................................................. 34 

5.2 VARUMÄRKE ................................................................................................................................ 35 
5.2.1 Profil .................................................................................................................................... 35 
5.2.2 Image ................................................................................................................................... 35 
5.2.3 Identitet ................................................................................................................................ 35 

5.3 KOMBINERAD MARKNADSFÖRING ................................................................................................ 36 

6 SLUTDISKUSSION .......................................................................................................................... 38 

6.1 VARUMÄRKET .............................................................................................................................. 38 
6.2 KOMBINERAD MARKNADSFÖRING FÖR TURISTER OCH FÖR NYA INVÅNARE .................................. 38 
6.3 REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT FORSKNING....................................................................... 39 

 



 

 

Figur 1.Varumärket har tre beståndsdelar som hör ihop ....................................... 5 

Figur 2. Tillvägagångssätt för att påverka en kommuns eget rykte/image. ............. 6 

Figur 3 Invånarnas berättelser har stor betydelse ................................................. 7 

Figur 4. Sambandet mellan information till nya invånare och turister ................... 9 

Figur 5 Kommunvapnet för Gnosjö ....................................................................... 15  

Figur 6 Karta över Jönköpings län med Gnosjö kommun utmärkt.......................... 15  

Figur 7 kommunvapnet (www.stromsund.se) ......................................................... 16 

Figur 8 Karta över Jämtlandslän med Strömsunds kommun utmärkt ..................... 16 

Figur 9 Gnosjö identitet i en SWOT analys............................................................ 24 

Figur 10 Strömsund identitet i en  SWOT analys.................................................... 32 

Figur 11 Gemensam identitet för båda kommunerna i en SWOT analys................. 36 
Figur 12 Beskrivning av arbetssätt ........................................................................ 37 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

1. Mindre kommuners varumärken 

1.1 Mindre kommuners överlevnad  
Det finns många glesbygdskommuner i Sverige idag som upplever ett starkt utflöde 
av invånare samtidigt som storstadsregionerna växer. Huvudstäder som Stockholm 
där centrala politiska beslut fattas och dit medierna riktas är faktorer som bidrar till 
god tillväxt. Huvudkontoren på de största företagen lokaliseras till huvudstaden och 
finanscentrum växer upp automatiskt där. Det medför att merparten av det nationella 
kulturlivet också samlas där. Storleken på marknaden och befolkningen är något som 
fordras för en god utveckling av service och tjänster samt skapa dynamik i samhället 
(Fritzes offentliga publikationer: 2001). För att glesbygden i Sverige ska fortsätta att 
vara levande måste det även i fortsättningen finnas permanenta invånare på respektive 
ort. Hur kan mindre regioner marknadsföra sig för att locka besökare och nya 
invånare och behålla dessa i en mer och mer globaliserad värld? Kommuner med få 
invånare har mindre finansiella medel att använda i sin budget. Varje ny invånare ger 
nya skatteintäkter till kommunen. Dessa kan delvis användas till utveckling av 
infrastruktur, marknadsföring och andra områden som kan ge alla invånare en 
attraktivare miljö. Mindre kommuner har inte möjlighet att konkurrera på samma 
villkor som större kommuner, utan måste utnyttja de småskaliga fördelar som finns. 
Detta kan vara attraktiva boendemiljöer, bättre kommunikation till och från 
kommunen och en bättre kommunal service (Fritzes offentliga publikationer: 2001). 
Kan mindre kommuner kombinera marknadsföring till invånare och turister som en 
konkurrensfördel? 
 
Turistbesök ger intäkter till det lokala näringslivet och indirekt till en kommun i form 
av inbetalda skatter från företagen. Alla som vistas i en kommun oavsett om det är 
permanent boende eller turister kan direkt eller indirekt bidra till dess ekonomi i 
positiv riktning, alltså är det bättre för alla kommuner med så många besökare som 
möjligt.   
 
Syns man inte finns man inte, så frågan är: Kommer rätt bild och budskap fram i 
marknadsföringssatsningar? Når inte varumärket fram till kommuninvånarna är det 
svårare att dra till sig turister och framtida potentiella inflyttare (Ek & Hultman, 
2007). 
 

1.2 Varumärkets betydelse för kommuner  
Varumärken kommer man i kontakt med dagligen. Vi människor bär varumärken då 
vi köper kläder och blir levande reklampelare som talar om både vår egen identitet 
och bekräftar ett visst varumärke som vi gärna iklär oss. Varumärket får på så vis en 
bekräftelse på sin profilering. På samma sätt fungerar det med kommuner, besöksmål 
och varumärken på platser. I Sverige finns det idag 290 kommuner och alla slåss om 
att synas. Dessutom har alla ett varumärke oavsett om kommunerna vill eller inte. Det 
handlar om att profilera sig för att locka till sig både invånare och turister. Vilka 
budskap vill kommunerna förmedla med sitt varumärke och hur väl förankrar mindre 
kommuner sina varumärken hos sina invånare idag? Det är ett allmännyttigt intresse 
att undersöka mindre kommuners image, profil och identitet. Överensstämmer 
kommunens varumärkesdelar mellan de jämförda marknadsföringsgrupperna för att 
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locka dit turister och nya invånare, betyder det att kommunen har ett starkt förankrat 
varumärke. Det är varumärket som är det varaktiga (Melin, 1999). 
 
Kommunerna som undersöks är Gnosjö och Strömsund. Gnosjö står för det starka 
varumärket eftersom Gnosjöandan är allmänt känd och anses positivt. Strömsund å 
andra sidan saknar något liknande som de förknippas med. Därför har de ett svagt 
varumärke idag. 
 
1.2 Frågeställning 
Överensstämmer kommuners marknadsföring av varumärket med 2007 års nya 
invånares uppfattning med hänsyn till varumärkets beståndsdelar; image, identitet och 
profil?  
 
Vilka likheter och skillnader inom marknadsföring finns mellan mindre kommuner 
med ett starkt och ett svagt varumärke? 
 
Går det att kombinera marknadsföring för turister och för nya invånare?  

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om kommuners varumärken är förankrade hos 
de nyinflyttade, att belysa likheter och skillnader i kommuners marknadsföring, samt 
att se om det finns ett samband mellan ett starkt förankrat varumärke och inflyttning.  
 

1.4 Avgränsning 
Det här är en undersökning om hur mindre inlandskommuner med färre än 15000 
invånare, marknadsför sig och förankrar sitt varumärke.  
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2 Tidigare Forskning 

2.1 Kreativa miljöer och vikten av ett varumärke 
Politiska processer på EU-nivå syftar till att integrera Europa. Företagens 
internationella kontakter och utbyten ökar. Dagens transportmöjligheter med väl 
utbyggda vägnät, järnvägar och flygmöjligheter påverkar internationaliseringen. Det 
gör också kommunikationsmöjligheterna så som telefonnätet, massmedia och Internet. 
Det har lett till att människor och näringsliv är mer lättrörliga och utlandsberoende än 
vad vi har varit historiskt sett. Man handlar, bildar nätverk och utvecklar sig över 
nationsgränser. När människor rör sig mer får de en annan möjlighet att jämföra olika 
platser. Därmed värderar människor idag platsen där de bor på ett annat sätt än hur 
människor tidigare gjort. På samma sätt som företag är väldigt rörliga beroende på 
olika förutsättningar, är också människor det. Detta gör att grannskapets betydelse 
växer. Regional förankring och självmedvetenhet är konkurrensfördelar för 
kommuner och regioner idag (Törnqvist, 1998). 
 
Kommuner som vill vara attraktiva bör lägga vikt på att stödja kreativiteten som redan 
finns på plats. Inte bara i befintliga företag utan även i kreativa individer som kan vara 
framtidens entreprenörer. Tre viktiga saker som en plats ska innehålla för att locka till 
sig kreativa människor är; vad som finns på platsen, en lämplig plats att leva kreativa 
liv på. Vem som finns på platsen, en mångfald av människor som interagerar och 
skapar möjligheter. Vad som händer på platsen, som aktiva, spännande och kreativa 
sysselsättningar. Enligt Florida (2006) har traditionella strategier för att behålla 
företag på en ort tappat i verkningsgrad. I dagens mer och mer kreativa samhälle 
flyttar företagen till eller startar på den plats där det finns kreativa människor. Vikten 
av ett bra människoklimat är större än företagsklimatet. Ett kreativt samhälle är 
uppbyggt av ett starkt företagsklimat, men än viktigare är att ha ett effektivare klimat 
för människor och deras idéer (Florida, 2006). 
 
Kommuner kan göra på två olika sätt för att hitta sina målgrupper; det ena är att samla 
in information om nuvarande invånare, i det här fallet de nyinflyttade, genom att titta 
på var de kommer ifrån, varför och hur nöjda de är. Det andra är att granska vad 
regionen har att erbjuda och sedan välja ut de grupper som man tror kan ha intresse av 
detta (Kotler, Bowen, Markens, 1999). 
 

2.2 Varumärket och dess beståndsdelar  
Ett varumärke måste stå för någonting, något som lovar kunderna vad de får. 
Producenten av ett varumärke bör tänka på vilken identitet som presenteras och vilken 
uppfattad image hos kunderna detta innebär. Varumärket ska bidra till en medvetenhet 
hos kunderna. I det fallet kan producenten arbeta med AIDA-strategin. Det står för 
attention, interest, desire och action. Den handlar om att finna vad som skapar 
uppmärksamhet, ett intresse, en önskan och som bidrar till att kunderna själva 
handlar. Att uppmärksamma en plats handlar om att presentera vilka styrkor som 
finns där, med ett mål att inte bara bli generellt uppmärksammad utan att bli 
ihågkommen (Pike, 2008).  
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Det finns olika sätt att bygga varaktiga varumärken, både genom produktnamn, 
symboler, uttrycksfulla slogans och nya produkter. Det finns historiska exempel redan 
från medeltiden där producenter i Europa använde sig av varumärken och ristade in 
sitt namn, för att garantera kunderna god kvalitet. Men det var inte förrän på 1900-
talet varumärken började spela en central roll för konkurrensen (Aaker, 1991). Inom 
turismen och destinationsmarknadsföring är varumärkets betydelse ett relativt nytt 
fenomen. Det var först på 1990-talet som forskare såsom Pritchard och Morgan 
började arbeta med destinationers varumärken. De anser att sätta ett varumärke på en 
plats kan göras på samma sätt som produkter och tjänster. ”… places can be branded 

in the same way as products and services” (Pike, 2008). 
 
Många faktorer påverkar hur starkt en kommuns varumärke är; invånarna, 
näringslivet både i och utanför dess gränser, samt opinionsbildare som media. Den 
bild som dessa grupper tillsammans ger är den bild som allmänheten har. Alla 
kommuner har ett varumärke, frågan är bara hur aktivt de själva väljer att arbeta med 
det. Ska kommuner aktivt arbeta med varumärken är det viktigt att särskilja sig och 
vara unik. Det är bättre att vara bra på några saker än att satsa på att vara bäst på allt, 
det är det ingen som är i alla fall (Spjuth 2006). Om alla kommuner säger att de till 
exempel har ”livskvalitet”, är ”nära” eller har ”entreprenöranda” blir begreppen så 
självklara för omgivningen att de inte betyder någonting extra. Varumärket måste 
förankras och byggas på vad som verkligen finns på platsen. Genom att bygga på 
positiva uppfattningar som finns hos allmänheten kan detta göras effektivt. Att gå 
emot exempelvis invånarnas uppfattningar är en både lång och svår process (Spjuth 
2006). Spjuth gjorde en intervju med Sten-Åke Tjärnlund, marknads- och 
näringslivsdirektör i Helsingborgs stad. Han menar att kommuner inte finner unikitet i 
sitt eget varumärkesuppbyggnad. Attraktiva ord används för att bygga upp en 
kommuns kärnvärden. Vid användandet av samma ordval som andra kommuner blir 
effekten att orden tappar sin slagkraft. ”Ofta hamnar det i självklarheter eller 

kärnvärden som inte särskiljer. Det blir en kamp att finna något som ingen annan har 

– men i själva verket blir det plattityder” (Spjuth 2006). Men både symboler och 
slogans är viktiga tillgångar för att länka ihop ledord med varumärket. Om platsens 
namn kan länkas till en slogan och symboler blir det lättare att knyta an genom att 
förstå varumärkets slogan och/eller symboler (Aaker, 1991). Vikten av att kunna 
konkurrera med ett starkt varumärke gäller inte bara för företag. Regioner, orter och 
kommuner konkurrerar också med varandra idag. Det handlar om att få folk att 
besöka som turister, att vilja bo där och få företag att verka på platsen (Bruzelius, 
Skärvad, 2004). Därför har destinationsmarknadsföringen blivit allt viktigare för 
kommuner och regioner. 
 
Varumärket består av tre delar som dess intressenter påverkar. Att bygga ett starkt 
varumärke kräver överensstämmelse och stark samverkan mellan hur intressenterna 
uppfattar kommunen, hur kommunen önskar att intressenterna ser på dem samt hur 
kommunen uppfattar sig själva. Dessa tre vinklar av vad varumärket innehåller är dess 
image, profil och identitet (Bruzelius, Skärvad, 2004). 
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2.2.1 Identitet, profil och image 

 
Figur 1. Varumärket har tre beståndsdelar som hör ihop och tillsammans visar hur starkt förankrat det 
är. Om profilen, imagen och identiteten sammanfaller är varumärket starkt. 
   
Med marknadsföringen i fokus ger image, profil och identitet tillsammans en bild av 
hur starkt förankrat varumärket är. ”Företagsprofil, (eng. corporate identity), det sätt 

på vilket ett företag vill uppfattas. Företagets image uttrycker hur företaget faktiskt 

uppfattas, medan företagets identitet är företaget. Profilering är en process genom 

vilken företaget försöker få profil, identitet och image att överensstämma (bl.a. med 

hjälp av reklam.”(nationalencyklopedin). Begreppet profil står för den bild som 
kommunen vill förmedla. Det ligger ingen tyngdpunkt på begreppet i denna uppsats 
med tanke på att teorierna kring profil-begreppet är väldigt begränsade. Profil ses ofta 
som synonymt med identitet (Cilgin & Eriksson 2005), men skillnaden är att identitet 
står för vad kommunen är och profil står för vad kommunen vill vara. 
 
Image byggs inte upp av kommunerna själva, utan det är oftast någon annan som gör 
det åt dem. ”Någon annan” är mest troligt den allmänna opinionen där klichéer som 
ligger nära till hands påverkar kommunens image. Vilka som skapar dessa rykten är 
oftast utomstående som har fått en uppfattning av andra källor. Erfarenheten tyder på 
att imagen endast ändras genom att kommunens förutsättningar ändras eller på grund 
av att kommunen gör något för invånarna. När det gäller att sälja image visar Simon 
Anholt att regioner oftast säljs utifrån varför kunderna ska investera i dem, köpa 
produkter och åka dit på semester. Däremot tas aldrig viktiga mjuka delar eller djupt 
rotade känslor som finns förankrade i regionerna upp. ”In short, there was plenty of 

information about what ought to go on in people’s heads but nothing to tell us what 

goes on in their hearts”
 (Anholt, 2007). Själva imagen säljs utifrån vad kommunerna 

vill att invånare och turister skall tro och inte vad som faktiskt finns förankrat. 
 
Image skapas genom ett aktivt arbete och delas in i olika faser. Utvecklingen av 
bilden av platsen sker över tid. Detta beror också på vilket förhållande man har innan, 
eftersom många har erfarenhet av olika platser sedan tidigare. Har man däremot inte 
det baseras utvecklingen av bilden på indirekta ursprung såsom medier (Ek och 
Hultman, 2007). Enligt en modell som Ek och Hultman tagit del av delas skapande av 
image hos människan in i 3 steg utvecklat från 7 steg.1 En första form av image 
skapas helt omedvetet genom att man känner till platsen diffust genom massmedia 

                                                
1  Steg 1. Organisk image, steg 2. Framkallad image och steg 3. Modifierad framkallad image 

Varumärke för 
en kommun  

Information om 
Profil och vision 

 Invånarnas 
uppfattning 
(image)  

Utvärdering 
av identiteten 
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och berättelser om platsen. Detta är en ytlig föreställelse som beskrivs som levande. 
Denna form kallas organisk image, ett exempel på det kan vara San Fransisco. 
Filmer och annan media har spelats in där och vi kan nästan beskriva staden och dess 
gator utan att själv ha varit där. Bestämmer man sig sedan för att skaffa mer ingående 
information och kanske besöka platsen, och i det fallet tar del av marknadsföring och 
guideböcker, förändras imagen från det ytliga till en framkallad image. Det steget 
bygger på hur man hämtar information och vilken typ av material som finns att tillgå. 
Övertalande reklammaterial är därför i denna fas väldigt viktig. En del väljer ändå att 
utifrån reklamen själva skapa sig en uppfattning med hjälp av bland annat 
guideböcker, som ger möjlighet till en mer neutral bild av platsen. Idag har den bilden 
börjat suddas ut och det påverkande materialet idag är nyhetsrapporteringar och 
litteratur. Men det är sällan någon använder sig av nyheter som ett ursprung för att 
besöka en plats. Bestämmer man sig slutligen för att besöka platsen ersätts imagen 
utifrån vad man lärt sig innan. Imagen har då blivit en modifierad framkallad 
image, beroende på hur långt man är i sitt imageskapande (Ek & Hultman, 2007). 
 
Tanken är inte att kommuner helt måste byta ut sin befintliga image eller förstöra 
allmänhetens bild av dem. Meningen är inte heller att ersätta kommuners image med 
någon till synes bättre. Det är varken realiserbart eller önskvärt. En kommun kan 
däremot arbeta fram en enkel och effektiv strategi för att påverka sitt befintliga rykte 
till sin fördel, istället för att låta ryktet hålla tillbaka kommunens utveckling (Se figur 
2). Tillvägagångssättet för att uppnå detta enligt Anholt (2007) är att: 
 

• Få fram hur människorna ser på sin kommun idag, få dem att lyssna på vad 
kommunen har att tala om, spendera mer tid och pengar där, eller vad annars 
för särskilda mål kommunen har 

• Komma upp med klara visioner hur människor skulle behöva se på 
kommunen, för att i slutändan få alla att investera för framtiden. 

• Arbeta ut en demokratisk, effektiv och pålitlig process för att komma ifrån 
nuvarande varumärket till det framtida varumärket (Anholt, 2007).    

 
Figur 2. Tillvägagångssätt för att påverka en kommuns eget rykte/image till sin fördel. 
 
Det finns forskning inom marknadsföringsområdet på hur varumärken ska byggas upp 
och vara starka. Inom destinationsmarknadsföringen pågår också forskning på starka 
varumärken. Malmö stad har jobbat med sin image. Turistorterna jobbar sedan länge 
aktivt med sina varumärken. Exempelvis Åre lägger ner mycket resurser på att bli satt 
på kartan för att gästerna ska välja just dem. Mindre kommuner som inte har haft så 
starkt fokus på turism finns det inte så mycket forskat på tidigare. Men för en fortsatt 
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levande glesbygd är det viktigt att även dessa kommuner har redskap att arbeta med 
för att konkurrera om och behålla invånare. 

2.3 Olika metoder för att arbeta med ett varumärke för en plats 

2.3.1 Att ta lärdom av andra 
Att lära sig av andra kan berika arbeten i stor utsträckning. Företeelsen kallas 
benchmarking och kan vara ett användbart sätt för att inhämta ny information. Det är 
effektivt och sparar tid och resurser. Det finns stora kunskaper och erfarenheter hos de 
människor som är engagerade i arbetet med gränsregionala frågor och tillsammans 
blir dessa en idébank att hämta inspiration ur. Man lär av andra väl fungerande 
exempel på verksamheter för att kunna styra sin egen organisation på bästa sätt 
(nationalencyklopedin). 
 
Att lära sig av andra handlar om att titta på varför och vilka faktorer som gör den 
bästa kommunen till att den står i rampljuset och känner av succé. Vilka 
framgångsfaktorer som råder där och inte här. När man lär sig av de bästa handlar det 
om att anamma hela koncept eller standarder som skulle kunna fungera även i den 
egna kommunen. Benchmarking är en ständig process där man genom ny kunskap 
förändrar sig till det bättre. Det används också för att skapa långsiktig förändring. 
Man ska inte tro att genom att bara titta på ”de bästa” kan man själv åstadkomma 
något över en natt. Däremot kommer problem man själv har upp till ytan och man kan 
arbeta fram en bättre lösning på problemen (Wöber, 2002).  
 
Att lära sig av ”de bästa” görs genom att förnya det som redan finns och att hitta 
bättre sätt att göra det på. När man väl har hittat vad man vill förbättra i sin 
organisation letar man upp det bästa exemplet på just det området. Ett besök på plats 
kan vara ett exempel för att hjälpa till att hitta verktyg som kan föras in i den egna 
organisationen. På plats kan man skapa sig en egen uppfattning och lärdomar vi själva 
saknar och ”de bästa” har. I denna jämförelseprocess förbättras det egna arbetet. 
Allting syftar till att höja kvalitén hos produkten och arbetet i den egna organisationen 
(Albinsson, 1998) 

2.3.2 Invånarna som ambassadörer 

 
Figur 3 Invånarnas berättelser har stor betydelse för en kommuns varumärke oavsett om kommunen 
arbetar aktivt med sitt varumärke eller inte. 
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Att ha gratis reklampelare i form av invånare som redan är bosatta och vet mycket om 
platsen betyder väldigt mycket för ett attraktivt samhälle. Att få invånarna att föra ut 
budskapet till andra, om varför det är värt att besöka platsen, är den mest trovärdiga 
reklam som kommunen kan använda sig av. Dessutom kostar inte det 
annonsutrymmet något. Goda ambassadörer, människor som är stolta över den plats 
där de bor och verkar på förmedlar positiva berättelser om platsen för andra 
människor har stor betydelse (Melin, 1999). Se sambandet i figur 3. 
 
Studier som genomförts vid bland annat Uppsala universitet visar ett intresse för 
liknande frågor. Där har man kommit fram till att det hjälper om man besökt 
regionen/stället innan och om ett brett utbud av turistattraktioner finns i området. 
Besöksmålet blir inte bara en attraktiv plats för turisterna utan även för invånarna.   
 
”… människor flyttar sällan till platser som man inte känner till och kunskapen om 

platser ökar bl.a. genom att besöka dem samt att ett attraktivt turismutbud kan skapa 

en attraktiv miljö även för inflyttare” ( www.ibf.uu.se ). 
 

 Kommuner har en bild av att det viktiga är att marknadsföra yttre besöksmål utanför 
tätorten. Men det är minst lika viktigt med en inåtvänd marknadsföring för de 
befintliga invånarna för att attrahera andra. 
 

”Platsmarknadsföring är således huvudsakligen utåtriktad mot objekt som ligger 

utanför platsen i kartografisk mening. Men platsmarknadsföring fyller också en 

inåtriktad funktion mot de företag och människor som redan finns ”på 

plats”.”(Melin, 1999)    
 
För att kunna skapa mera lojala människor utifrån, som vill förknippa sig med ett 
varumärke, krävs först att man arbetat med dem som redan finns. Det vill säga de 
interna som redan förknippar sig med varumärket. Den som har makten över 
varumärket måste vidta åtgärder för att hjälpa till med att upprätthålla både dess 
rättsliga och kommersiella status. Enligt Melin handlar det om att som 
märkesinnehavare förvalta det kapital som finns och bygga upp den interna 
varumärkeslojaliteten. Innehavaren måste ha kunskap om och kunna koordinera 
aktiviteter inom olika områden. Det handlar om varumärkesskydd, att arbeta fram det 
som gör ett märke trovärdigt och där man arbetar med det egna och unika. För att ha  
koll på varumärkets image handlar det om att ständigt göra undersökningar för att 
veta hur varumärket framstår hos de interna. Det gäller att ha en förståelse att även om 
märkesinnehavaren är den officielle ägaren till varumärket är det ändå de som 
använder varumärket som är de faktiske ägarna. Som varumärkets innehavare är det 
dock inte lätt att styra lojalitet. Däremot kan man vidta åtgärder som att lägga kapital 
på märkesuppbyggande annonsering och att premiera trogna användare. Att ge till de 
befintliga användare av varumärket lönar sig (Melin, 1999). 
 

2.3.3 Kommunikation 
För att kommunerna ska nå ut till sina målgrupper, både invånarna men också till 
företag, turister och andra grupper är kommunikationen viktig. Kotler (2004) 
beskriver verktygen som en marknadsförare har tillgång till. Dessa är annonsering, 
personlig försäljning, ”sales promotion” och ”public relations”. Annonsering är alla 
former av opersonlig, betald plats eller presentation där den som betalar kan synas. 
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Personlig försäljning är muntliga presentationer som kan ha olika syften, både att 
sälja och att bygga relationer med blivande och befintliga kunder eller individer. Sales 

promotion är kortsiktiga åtgärder för att få kunder att få upp ögonen för det som säljs, 
det kan till exempel vara paketpriser på resor till kommunen. Den sista punkten public 

relations behandlar handlingar som leder till spridning av information om kommunen 
via media. Alla dessa kommunikationsmedel kan nå både invånarna och nya turister 
beroende på hur kommuner använder dem. Se figur 4.  Riktar kommunerna all 
uppmärksamhet direkt mot turister och nya invånare, kan de få dubbla signaler då 
även befintliga invånare kan påverka turister. 
 
 

 
Figur 4. Sambandet mellan information till nya invånare och turister, från kommunen respektive 
befintliga invånare. 
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3. Metod 

3.1 Motivering till studiedesign 
Valet av undersökningskommuner har delvis varit subjektivt för att det inte går att 
hitta två kommuner med identiska förhållanden. Ingen av kommunerna har stora 
flöden av besökare och turister i dagsläget, sådana kommuner ,exempelvis Åre och 
Gottland, har en längre erfarenhet av att marknadsföra sig och de faller utanför vårt 
intresseområde. Det finns många olika faktorer som spelar roll för hur ett varumärke 
uppfattas. Industri och entreprenörskap är faktorer som är djupt rotade. De nämns ofta 
i medier när det går bra och dåligt. Därför har vi tagit del av fakta av företagande, 
huspriser och arbetslöshet, eftersom de spelar stor roll för attraktiviteten. Hur stor 
skattekraft respektive kommun har i förhållande till intäkt per invånare samt hur 
mycket pengar per invånare kommunerna spenderar på fritidsaktiviteter har också 
varit faktorer som jämförts. Företagande som vi tittar på påverkar skattekraften. Både 
företagande och fritidsaktiviteter påverkar kommunens attraktivitet. 
 
En kommun i södra Sverige, Gnosjö och en kommun i norra Sverige, Strömsund 
valdes för att undvika lokala avvikelser och fenomen. Båda 
undersökningskommunerna har mindre än 15 000 invånare, ligger i inlandet och 
tätorterna har minst 5 mil till närmaste större stad2. De är till invånarantalet relativt 
små kommuner som ligger en bit utanför större städer. Kommunikationen utmed 
europavägar, tågtrafik och närhet till flygplats påverkar flödet av människor i en 
region. Tätorten i varje kommun som jämförs har liknande förhållanden när det gäller 
kommunikation Det ligger till grund för urvalet eftersom orter med stora 
genomströmningar av människor har det som en konkurrensfördel.  
 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse av marknadsföringens och 
varumärkets effekter. Därför valdes enbart två undersökningsfall ut. Det underlättade 
för att kunna gå på djupet och fråga ut både nya invånare och 
marknadsföringsansvariga. Samtidigt kunde det ge en god uppfattning om hur 
marknadsföringssatsningarna genomförs. Alternativet att ta med fler fall var inte 
aktuellt eftersom de torde ge liknande svar. De skulle luta åt att  ha endera starka eller 
svaga varumärken eftersom det är det som undersöks..  
 
Genom att lyssna på invånarna som precis har flyttat in och fortfarande har öppna 
ögon, och något annat färskt i minnet att jämföra med, undersöks här om budskapen 
från kommunen har nått fram. Detta görs med hjälp av en jämförelse mellan hur 
nyinflyttade invånare ser på kommunen och kommunens marknadsföringsansvariga 
som vet allt om dess marknadsföring. 

3.2 Tillvägagångssätt 
De främsta källorna till data som användes var primärkällor i form av webbenkäter till 
de nyinflyttade i kommunen, samt telefonintervjuer med marknadsföringsansvariga 
från kommunens sida. Då inflyttningsgrupperna innehöll många respondenter var 
enkätundersökningsmetoden att föredra. Det gav en möjlighet till bred utfrågning och 
generaliserbara svar. Inflyttade 2007 fick svara på en webbenkät angående anledning 
till inflyttning, kommunens marknadsföring och deras bild av kommunens varumärke. 
                                                
2 Större stad: Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt med mindre än 40 % av nattbefolkningen 
sysselsatta inom industrisektorn(SCB) 
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De hade närmare två veckor på sig att gå in själv och svara på enkäten. Därefter 
ringde vi upp alla nyinflyttade som vi hittade telefonnummer till via Eniro, och som 
inte var med i nix telefonregister3. Alla som svarade då fick chansen att fylla i enkäten 
via telefon. Svaren ledde fram till en bild av kommunens image och identitet utifrån 
de nya invånarna. De sammanställda enkätsvaren ger en bild av hur nya invånare ser 
på kommunen. Svaren står för en bild av kommunens image. Alltså marknadens 
uppfattning av kommunen och om man ser på kommunen som ett företag i ett 
marknadsföringsperspektiv. 
 
En kontakt förmedlades med kommunernas respektive marknadsföringsgrupper. 
Kontakten i Gnosjö kommun var informatör Karin Bengtsson. I Strömsunds kommun 
har turistchef Bill Petersson varit kontaktperson. Frågorna till intervjuerna skickades 
ut i förväg för att marknadsföringsgrupperna skulle kunna ge utförliga och förberedda 
svar under intervjutillfällena. Genom att de fick tillgång till frågorna i förväg och fick 
möjlighet att förbereda sig kan det ha lett till en skevhet i form av att de angivna 
svaren blivit mer positivt laddade och svaren kan ha blivit svårare att analysera, vilket 
vi tog i beaktning. Men genom att ge ut frågorna i förväg kunde 
marknadsföringsgrupperna prata ihop sig och ge mer genomtänkta svar. Annars hade 
svaren kanske riskerat att utebli. Anledningen till att vi ville intervjua 
marknadsföringsgrupperna i varje kommun var att de bar ansvaret för kommunens 
marknadsföring och information utåt, till både kommuninvånare och turister. 
Intervjuerna var utformade för att ge svar på kommunens varumärke i form av dess 
profil och identitet. Intervjuerna med Gnosjö och Strömsund gjordes i form av 
inspelade telefonkonferenser. De renskrevs efteråt till en text som sedan fick granskas 
av respondenterna. Intervjuerna med de marknadsföringsansvariga på kommunen var 
mer djupgående eftersom frågorna till dem var öppna. Svaren gav en bild av varje 
kommuns profil, eftersom de som svarade jobbar med Marknadsföringsfrågor och 
torde veta vad de vill uppnå och hur kommunen vill uppfattas med sin 
marknadsföring. Både enkätundersökningen och intervjuerna gav på var sitt håll en 
bild av kommunens identitet, eftersom både de nyinflyttade och de som jobbar med 
kommunens marknadsföring har en uppfattning om vad kommunen är. 
 
De nyinflyttade invånarna 2007 hade två veckor på sig att besvara enkäten från den 
dag då breven skickas ut av kommunen. Det inte fanns några mailadresser på 
kommunernas listor över de nyinflyttade. Därför nåddes de med hjälp av ett brev som 
kommunerna hjälpte till att skicka ut. Anledningen till att 2007 års inflyttade i var 
kommun utvaldes, är att de inte har bott på orten under så lång tid och att de finns 
med på färdiga listor upprättade från varje kommun. Respondenterna torde inte ha 
fastnat i mönster och vanor som invånare som har bott på platsen under längre 
perioder och de torde ha en öppen syn på vad som händer i den omgivande miljön. 
Människor har en benägenhet att ta en plats för givet (Ek & Hultman, 2007). Enkäten 
skulle ge svar på hur respondenterna ser på kommunens varumärke och ge en bild av 
dess image och identitet. 
 
Enkäterna och intervjuerna kunde sedan jämföras för att tillsammans ge en bild av hur 
starkt förankrat varumärket är i respektive kommun, om det finns några skillnader 
mellan svaren och vilka dessa i så fall är.  
                                                
3 Dit man anmäler att man inte önskar att bli utsatt för viss typ av direktmarknadsföring, till exempel 
telefonförsäljning 
 



 

12 
 

3.2 SWOT - analys  
För att på ett tydligt och enkelt sätt jämföra de olika kommunerna sammanställs 
informationen om dem med en SWOT-analys. Tekniken används för att bilda en 
plattform och för att ge ett specificerat underlag för undersökningskommunerna samt 
ett generellt hjälpmedel för andra kommuner, för att formulera strategier inför 
framtiden. SWOT är en engelsk akronym där bokstäverna står för; Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats. Alltså styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
undersöks i analysen. Styrkor och svagheter baseras på intern analys medan hot och 
möjligheter baseras på extern analys. SWOT:en redovisas sedan i form av en tabell. 
Modellen har fokus på mjuka och hårda tillgångar, konkurrensfördelar, svagheter och 
möjligheter. Modellen koncentreras på de punkter som har stor inverkan på tidigare 
prestationer och på kommande prestationer samt vad som skiljer analysobjektet från 
konkurrenterna. 
 
För att få största möjliga nytta av en SWOT-analys undviks detaljer så att 
huvudpunkterna blir klart synliga. Varje punkt är kort och koncis för att det ska vara 
lätt att få en överblick. De presenterade punkterna kan vara relativa istället för 
absoluta eftersom det öppnar upp för egna bedömningar och kreativt tänkande. Därför 
ska inte en SWOT-analys enbart bestå av hårda fakta som finansiella mått och 
statistik. Den tar hänsyn till mjukare faktorer som organisationskultur eller 
ledaregenskaper. En analys av punkterna i de olika fälten prioriterar och kombinerar 
flera punkter, de viktigaste rangordnas först. Analysen och presentationen av 
punkterna ska sedan vara specifik, undvika klyschor och vara realistisk i sin 
uppbyggnad(Evans, 2003). Resonemang kan många gånger tendera att bli vaga, men 
styrkan ligger i möjligheten att ta hänsyn till många relevanta faktorer inom ett 
ämnesområde.  

3.2.1 Operationalisering av SWOT-analysen 
För att använda metoden i det här fallet har analysverktyget modifierats för att passa 
som verktyg för analys av strategier inom kommunal marknadsföring och där 
varumärket står i fokus. Det innebär bland annat att den ursprungliga användningen, 
inom organisationsteorin, att ta fram underlag till beslut om en strategi, har tonats ned. 
Analysen har både tagit marknadsförarna och invånarna i beaktning. Följande 
verktygsfrågor är tagna i beaktning för analysen. De är inspirerade och fritt översatta 
från Mindtools (2008-05-09) och svarar i analysen för beskrivningar av kommunernas 
identiteter eftersom analysmetoden ger en bild av vad varje kommun faktiskt är. 
 
Efter presentationen av de olika kommunerna kan sedan likheter och skillnader 
presenteras för vidare diskussion. 
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Det här frågar vi efter:  
Styrkor:  
Vilka fördelar har kommunen?  
Attraktivt att besöka som turist 

Positiv Varumärkeslojalitet  
Vad gör kommunen bättre än alla andra? 
Vilka unika resurser har kommunen 
tillgång till? 
Bra uppföljning på 

marknadsföringssatsningar 

Vad tycker invånarna är kommunens 
styrkor? 
Tillräckligt med aktiviteter 

Vilka faktorer gör att folk flyttar in/ 
turistar? 

Positiva rykten 

Svagheter:  
Vad kan kommunen förbättra?   
De nyinflyttade vill inte representera sig 

som ambassadörer  

Dålig uppföljning på 

marknadsföringssatsningar 

Vad ska kommunen undvika?  
Negativa rykten 

Faktorer som får invånare att flytta, söka 
sig bort?  
Ej tillräckligt med aktiviteter 

Negativ varumärkeslojalitet 

Möjligheter:  
Vilka framtida möjligheter finns för 
kommunen?  
Mer information bättre marknadsföring 

till rätt målgrupper 

Hitta en annan kommun som förebild 

Finns det svagheter som kan kommunen 
avlägsna? 
Fler aktiviteter 

Vilka intressanta trender finns att ta del 
av nu?  
Fler ambassadörer 

Hot:  
Vilka hinder står kommuner inför? 
Utflyttning 

Står tekniska förändringar som ett hot för 
kommunens position?  
Sämre kommunikation och infrastruktur 

Kan någon svaghet vara ett verkligt vara 
ett hot för kommunen? 
Rätt aktiviteter saknas, erbjuds av andra. 

 Här finner vi svaren: 
 
Enkät 

Enkät 

Enkät 

Internet (Gnosjö, Strömsund) 
Internet (Gnosjö, Strömsund) 
 
Intervju  

 
Intervju 
 
Enkät 

Enkät 
 

Enkät 

  

Enkät 
Enkät, Internet  

 
 

Enkät 

 

Enkät 

 
 
Enkät 

Enkät 

 
Intervju, Internet 
 
Enkät, Intervju 

Intervju 

 
Intervju 
 

Enkät 

Intervju 
 

Enkät 

 
Internet 
 
Intervju, Internet 
 
Internet 

Intervju 
 

Enkät 
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3.3 Validitet och reliabilitet 
För att kunna dra generella slutsatser av enkätsvaren behövde vi få in minst ett hundra 
svar. Efter att ha skickat ut breven och sedan ringt upp alla som vi hittade 
telefonnummer till var svarsfrekvensen fortfarande lägre än beräknat knappt 60 av 
300 svarade i vardera kommun. Ett problem med enkätundersökningen var att många 
nya invånare i Gnosjö hade problem med språket och kan därför ha låtit bli att svara 
eftersom de inte förstod vad det handlade om. Även via telefonenkäterna var det flera 
som fortfarande inte förstod och kunde därför inte svara på frågorna. Nix-registret 
bidrog också till att vi inte fick in en högre svarsfrekvens i båda kommunerna, då vi 
ringde från ett callcenter. Ett annat skäl till att fler inte svarade kan bero på att alla 
inte har tillgång till Internet. Detta kan ha medfört att äldre respondenter valde att inte 
delta. Eftersom listorna var från år 2007 fanns det respondenter som redan hunnit 
flytta vidare och bytt adress. Många ungdomar som ringdes upp hade inte svarat 
eftersom de bara hade flyttat hem över sommaren och sedan flyttat iväg igen och 
därför inte kände sig representativ för studien. Detta fenomen fanns i båda 
kommunerna. De vi antas ha tappat i den här undersökningen torde vara äldre, 
invandrare med språksvårigheter samt en del ungdomar som hunnit flytta ut igen, och 
som därför inte kände sig delaktiga i undersökningen. Plus många som bytt adress 
under det första året i kommunen. De som torde ha svarat på enkäten är i stor 
utsträckning par och familjer, där en eller flera medlemmar har flyttat in under 2007 
och nu bor kvar. 
 
Intervjuerna var tillrättalagda eftersom frågorna hade skickats i förväg och de 
renskrivna svaren fick läsas igenom och godkännas i efterhand. Men hade inte 
frågorna skickats i förväg kan vissa frågor vara svåra att svara på direkt med tanke på 
att kommunerna inte har arbetat effektivt med sina varumärken under en lång tid. Nu 
fick vi svar på alla frågor vi ställde. 
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4. Fallbeskrivningar 

4.1 Gnosjö Kommun  
 
Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län i Småland. 
Kommunen hade en befolkning på 9653 invånare den 
31 mars 2008 (SCB). Tätorten Gnosjö har ca 4500 

invånare. Kommunen består av fem socknar; Gnosjö, 
Källeryd, Åsenhöga, Kävsjö och Kulltorp. De bildar 
kommunens vapen med 5 vattenhjul som 
symboliserar småindustrin i kommunen(Gnosjö 
kommun). Gnosjö är en kommun med hög 
invandrartäthet, som är invandrare eller har utländsk 
härkomst.  Kommunen ligger 7 mil från Jönköping 
och Borås som är de närmaste stora städerna med 
över 50 000 invånare (Wikipedia). Till Gnosjö 
kommer du med kollektivtrafik eller bil. Gnosjö har 
tågstation som trafikeras av Kust-till-kust-banan 
mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona.  

 
Orten är väl känd för Gnosjöandan, en företagsanda 
som ofta tas upp vid jämförelser av andra 
företagskluster. Caroline Wigren som studerat Gnosjöandan i sin doktorsavhandling 
har kommit fram till att Gnosjöandans överlevnad har byggts upp genom nätverk där 
folk träffar varandra inom familjen, genom religionen samt regionens arv och 
historia(Wigren, 2003). Idag pratar man ofta om kommunen i ett GGVV (Gnosjö, 
Gislaved, Värnamo, Vaggeryd) perspektiv. Kommunen är känd för sin låga 
arbetslöshet som år 2007 låg på 2,80 % . Kommunen hamnar på 49:e plats i en 
undersökning om företagsklimat år 2007 av Sveriges 290 kommuner(Svenskt 
näringsliv). Gnosjö är en stor symbol för företagande och entreprenörskap där de 
flesta småföretagen är familjeägda.  I en undersökning av Gnosjö, har 3442 män och 
2512 arbetande befolkning 2006 i olika sektorer (SCB). Genom en hög andel 
arbetande får kommunen en skattekraft på ca 154 tkr/inv. (se Diagram 2 sid. 33) 
Vid köp av hus i Gnosjö 2005 fick man betala ungefär 5300 kr/kvm (SVT). Vid en 
koll på det kommunala fastighetsbolaget som förvaltar 800 lägenheter finns det i maj 
2008 endast sex lediga lägenheter i kommunen vilket inte är särskilt många lägenheter 
till förfogande för eventuella inflyttande. Ändå under år 2007 var Gnosjö kommun en 
av de kommunerna i landet med störst utflyttning (ARENA för tillväxt). 
 
Kommunen finns med på Gnosjöregionens hemsida. Där visas vad som pågår i 
regionen och vilka sevärdheter och evenemang man kan besöka. De största 
besöksmålen i kommunen är High Chaparall, Isabergs golfbana, Store mosse med 
Naturum, Hyltens och Töllstorps Industrimuseum. I kommunens tätort Gnosjö finns 
det övernattningsmöjligheter i kommunens nybyggda vandrarhem. Det finns även ett 
litet hotell i tätorten kallat turisthotellet. 
 

Figur 6 Karta över Jönköpings län med 
Gnosjö kommun utmärkt (wikipedia). 
 

Figur 5 Kommunvapnet 

(www.gnosjo.se) 
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Några av de största företagen i Gnosjö är bland annat Thule, Garo, Gårö plåtprodukter 
och Konstsmide. Det finns mer än 250 tillverkande företag, vilket leder till att Gnosjö 
är en av de mest industritäta kommunerna i Sverige (Gnosjös hemsida). 
 
4.2 Resultat av intervjuer och enkäter i Gnosjö  

4.2.1 Kombination av marknadsföring för turister och för nya 
invånare i Gnosjö kommun 
Kommunen marknadsför sig för turisterna genom annonser och mässor och då mycket 
ihop med de andra tre kommunerna Gislaved, Värnamo och Vaggeryd för att få bättre 
nytta av kommunens pengar. Då är samlingsnamnet för regionen “Småland West”. 
Kommunen marknadsför turistmålen mer än själva kommunen i sig, eftersom 
turistmålen är magneterna som drar till sig turisterna. Samarbeten görs med både 
Store mosse och High Chaparall som är de stora attraktionerna. Samarbeten sker 
också med industrimuseer. Hemsidan hjälper till med information och 
marknadsföring. Den är även länkad till Småland turism, där turisterna lätt får tag i 
informationen de söker. Sedan ringer ofta turisterna upp och ber om att få broschyrer 
hemskickade. 
 
För invånarna handlar marknadsföringen mer om att lyfta fram Gnosjös värde för de 
som redan bor där och inte just turistmålen. Kommunen vill gärna få ut budskapet till 
invånarna att de bor i en attraktiv kommun, att de vet vad kommunen gör och vem de 
ska vända sig till. Kommunen är medveten om att många besökare kommer dit och 
besöker släkt och vänner som redan bor där. Idag arbetas inte med marknadsföringen 
till släkt och vänner men det har funderats på hur kommunen ska göra för att 
marknadsföra sig till invånarna som släkten och vännerna besöker. I månadsskiftet 
maj-juni genomförs en kampanj att ”turista på hemmaplan”, den skickas ut till alla 
kommuninvånare.  Där finns information om alla turistmål i området. Detta görs i en 
tidningsbilaga med reportage från de olika besöksmålen. Kommuninvånarna finner 
annars information via hemsidan och en tidning som går ut fyra gånger om året till 
alla hushåll, samt i en lokal reklamtidning som kommer ut varje månad. 
 
När det gäller all marknadsföring ska den vända sig till de egna invånarna i först hand 
och de ska vara kommunens huvudmålgrupp, de blir goda ambassadörer ut till 
turisterna. ”Kan vi inte få våra egna invånare att trivas i kommunen, är det nog svårt 

att få någon annan att turista här eller flytta hit. Därför är det bra att börja med dem 

som redan finns här” (marknadsföringsgruppen).  
 
Utöver detta har det gjorts en stor satsning på holländare. De är en målgrupp där 
många emigrerar. Många är väldigt intresserade av Sverige och där ville Gnosjö vara 
med och ta till vara på chansen att hitta nya potentiella invånare. Kommunen har åkt 
på en emigrantmässa i Utrecht de senaste 3 åren. Gnosjö har idag många holländska 
turister som tycker att området är väldigt trevligt. Drygt 25 holländska familjer har 
besökt kommunen som resultat av mässan och både Gnosjö och grannkommunerna 
har fått nya invånare. Förutom folk från kommunen har nyinflyttade holländare varit 
inbjudna att följa med till mässan som ambassadörer (Kommunens mässutvärdering). 
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Närmare 70 % av respondenterna hade inte tagit del av någon marknadsföring från 
kommunen innan de flyttade in(Diagram 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I de fall där respondenterna hade tagit del av information innan flytten, var det 
huvudsakligen frågan om information från andra och Internet som var de källor som 
användes. Direkt marknadsföring och muntlig dialog med turistbyrå eller på mässor 
var det enbart ett fåtal respondenter som hade tagit del av (två svar på muntlig dialog 
och ett svar på direktmarknadsföring) 
 
På frågan om marknadsföringen hade påverkat valet att flytta till kommunen, svarade 
de flesta respondenter som hade tagit del av marknadsföring att denna inte hade 
påverkat deras val av att flytta till kommunen. Fyra respondenter svarade att 
kommunens marknadsföring faktiskt hade haft betydelse i deras val att flytta dit. 
 
Däremot var det betydligt fler som hade tagit emot information och marknadsföring 
från kommunen efter dem hade flyttat in. Ungefär 60 % av de nyinflyttade hade tagit 
del av denna marknadsföring. (Se Diagram 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De som svarade ja var ganska jämt uppdelade mellan att de hade tagit del av 
tidningsannonser, information från andra, direktmarknadsföring och Internet. Däremot 

    %   #  
 Nej   68 %   40  
 Ja   32 %   19  
 Summa   100 %   59  

    %   #  
 Ja   59 %   35   
 Nej   41 %   24   

 Summa   100 %   59   

Diagram 2 Har de nyinflyttade tagit del av 

marknadsföring från kommunen efter dem flyttat till 

kommunen? 

Diagram 1 Beskriver vilka som har tagit del av 

marknadsföring från kommunen innan de flyttade till 

kommunen? 
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var de endast ett fåtal som uppgav att de hade haft en muntlig dialog med kommunen 
eller turistbyrån.  
 
På frågan om de nyinflyttade hade besökt kommunen innan de flyttade in svarade 
majoriteten av respondenterna ja. De flesta hade besökt släkt, vänner samt pojk- eller 
flickvänner. En del uppgav att de hade besökt Gnosjö av jobbskäl och en mindre del 
hade gjort besök av turistattraktion som sin huvudanledning till resan. Femton 
personer hade inte besökt Gnosjö och faller därför bort (Diagram 3). 

 
 
 

 
 
 

4.2.2 Gnosjö kommuns profil och invånarnas uppfattning 

Marknadsföringsgruppen 

Kommunen har tagit fram ledord som beskriver profilen/visionen för hur den vill 
framstå. "Gnosjö, kommunen med Gnosjöandans mångfald, närhet, samhörighet, 

delaktighet och samverkan — livskvalitet för alla. (Marknadsföringsgruppen) 
I visionen ska Gnosjöandan inspirera området med fem värdeladdade begrepp. 
Mångfalden där alla skall behandlas lika och ingen skall bli diskriminerad. Även 
inom näringslivet är viljan att skapa ett större utbud inom olika arbeten. Med närhet 
menas med tryggheten, närheten till den offentliga servicen och att beslut tas så nära 
medborgarna som möjligt. Kommunikationerna vill kommunen förbättra. 
Samhörigheten där Gnosjös invånare känner gemenskap med varandra och 
kommuninvånarna blir kommunens bästa ambassadörer. Delaktighet i beslut som tas 
och vetskapen hur besluten påverkar invånarnas vardag. Samverkan mellan 
kommunen och Näringslivet och invånarna för bästa framtida utveckling. Där sker 
samarbetet också ihop med andra kommuner och organisationer. Slår man ihop dessa 
värdeord skapas Gnosjös slogan ”Livskvalitet för alla”. 
 
Målen man vill uppnå med detta är; att vara en attraktiv arbetsgivare, att arbeta för ett 
effektivt resursutnyttjande, att välkomna alla oavsett ålder och ursprung till en aktiv 
och attraktiv kommun, att Gnosjö kommun skall vara en av Sveriges bästa kommuner 
för alla barnfamiljer, att värna om och utveckla det livslånga lärandet, att inspirera till 
nya näringsgrenar, att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor och att arbeta för en väl 
utbyggd infrastruktur och kommunikationer.  
 
Gnosjöandan är det informella varumärket. Gnosjö har patentregistrerat Gnosjöandan 
och genom att registrera det blir det Gnosjös eget varumärke. Kommunen har inte 

  Anledning  %   #  
 A) Besök hos Släkt och vänner  31 %   18   
 B) Besök av turistattraktion    9 %   5   

 C) Arbete   15 %   9   

 D) annan anledning, nämligen   20 %   12   
 E) ? Faller bort  25 %   15   

 Summa   100 %   59   

Diagram 3 Vilket var huvudsyftet med besöket? 
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aktivt arbetat med varumärket tidigare och det är de även medvetna om. Däremot 
anser de att; utifrån varumärket ser kommunen sin natur, livskvaliteten, det starka 
näringslivet att det finns så pass stora turistmål och även järnvägen med kust till kust 
banan som stannar här i Gnosjö som de största styrkorna. Den stora svagheten i 
kommunen är svårigheten att hitta bostäder, det är en brist på lägenheter och boende 
överlag. För turisterna finns det boende men det saknas hotell i centrala Gnosjö. 
Handeln med tillräckligt många butiker saknas. Ensidigheten i näringslivet där det 
idag inte finns så många valmöjligheter är en annan svaghet. 
 
Hotet mot varumärket Gnosjö är när näringslivet i form av företag flyttar sin 
tillverkning till andra länder. Bristen på arbetskraft som är tillräckligt utbildad är ett 
annat hot. Att ungdomarna flyttar ifrån orten för att studera och aldrig kommer 
tillbaka. Snöfattiga vintrar, vilket hotar turistströmmarna under vinterhalvåret som 
skidanläggningen i Hestra drar.  
 
De stora möjligheterna i kommunen ligger i turismnäringen. Det har tidigare inte 
varit högprioriterat i denna starkt produktionsinriktade kommun. Ett så kallat Leader-
område har bildats i området och ett annat stort projekt Drivkrafter för nya näringar 
har startats. Leader är en arbetsmetod inom EU, där man arbetar med att utveckla 
landsbygden. I Leader-området ingår Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd kommun och södra 
delen av Jönköpings kommun. Det arbetet startade för ungefär ett år sedan. Projektet 
ska förhoppningsvis bidra till att det ska startas nya näringar med en stor 
utvecklingsmöjlighet. Målet är en levande landsbygd som man ska kunna bo och 
verka på (Leader). Andra möjligheter är Marieholmsprojektet som kan locka till sig 
turister i framtiden(Marieholms bruk). Järnvägen ses också som en god möjlighet med 
tanke på den miljödebatt som är på gång. Ur turistsynpunkt är det viktigt att den går 
igenom och stannar i Gnosjö. Det finns även en möjlighet till; en satsning som gjorts i 
samarbete med Södertälje kommun, som har väldigt många invandrare. De som har 
yrkeserfarenhet och kompetens matchas mot vad företagen i Gnosjö söker. 
Invandrarna med rätt kompetens kan då erbjudas jobb om de vill flytta in till 
kommunen. Projektet har precis börjat och det är en lång process att få folk att 
verkligen byta ort och flytta till Gnosjö.  

Nya Invånare 2007 i Gnosjö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 %  #  
 Ja  76 %  45  
 Nej  24 %  14  
 Summa  100 %  59  

Diagram 4 Besökte du kommunen någon gång innan du 
flyttade hit? 
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Respondenterna svarade att 76 % eller 45 personer av alla hade besökt kommunen 
innan de flyttade till kommunen. Det var 24 % eller 14 stycken som inte besökt 
kommunen innan de flyttade. (se diagram 4.) Enkäten visade också att av alla som 
svarat hade mer än hälften varit på platsen fler än sex gånger.(se diagram 5) 
Huvudsyftet med allas besök i kommunen visade på att huvuddelen var där för att 
besöka släkt och vänner. Även de som svarat annan anledning har många skrivit en 
kommentar att de besökt pojkvänner, särbo eller släktingar när de varit på genomresa. 
Många har även svarat att arbetet varit skälet till att man besökt kommunen. 
Enkätundersökningen visar att endast fem personer av de 59 som svarat hade besökt 
kommunen endast i syfte att besöka en turistattraktion (Diagram 3 sid. 18). 

Antal ggr % # 
 1   7 %  4 
 2-5   14 %  8 
 6 eller fler   57 %  34 
 ? inget svar  22 %  13 
 Summa   100 %  59 

Diagram 5 Hur många gånger har du besökt 

kommunen innan? 
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Av dem som svarade på enkäten hade 68 % en relation till orten som de flyttade till. 
Och 32 % hade ingen relation till orten (Diagram 6). Enkäten visar att många som 
både besökt kommunen eller haft en relation till orten har inga förutfattade meningar 
(Diagram 7). Det finns mer positiva förutfattade meningar än negativa. Här är en 
sammanfattning av kommentarer:   

� Trevlig kommun, vackert område, känns härligt att vara här o nära till "uti 
världen" Vi har stortrivts här från första dan. 

� Lugn och ro men ändå sjuder kommunen av liv och företagsamhet och en 
vilja att lösa "allt" 

� Trevlig miljö, nära till naturen.  
� Otroligt vänliga invånare, bra med arbetstillfällen.  

Utan någon särskild följd har vi sammanfattat de negativa förutfattade meningarna 
från de nyinflyttade: 

� Mycket småstadsmentalitet med skvaller, det inte händer så mycket. Inget 
vidare intellektuellt klimat. 

� Lite dåligt med kommunikationsmöjligheter. 
� Många invandrare ("nysvenskar") Furuhall4, känt för att vara extremt 

nergånget område. 
� Mycket industrier, svårt att få andra jobb inom andra områden. Där 

industrijobb för övrigt INTE intresserade mig! 

                                                
4 Ett bostadsområde i Gnosjö 

 % #  
Ja 68 % 40 
Nej  32 %  19 

Summa 100 % 59 

Förutfattad mening % # 
A) Positiva  29 % 17 
B) Negativa  15 % 9 
C) ingen förutfattad mening 54 % 32 
?) inget svar 2 % 1 
Summa 100 % 59 

Diagram 6 Hade du en relation till orten innan flytten? 

Diagram 7 Hade du några förutfattade meningar om 

orten du flyttade till? 
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Vid frågan om kommunen är attraktiv som turistdestination är svaret väldigt spridet 
över skalan. Det går inte se någon särskild tendens att kommunens nya invånare 
varken tycker den är särskilt dålig eller överväldigande bra som turistdestination. Den 
marknadsföring som respondenterna tagit del av från kommunen har 20 personer 
svarat att de inte riktigt tycker den överensstämmer med deras uppfattning om 
kommunen. Uppfattningen av 35 personer väger ändå över till att marknadsföringen 
stämmer överens med deras bild av kommunen med ett totalt medelvärde på 4 där 1 är 
sämst och 6 är bäst. Nästan 70 % procent av alla nyinflyttade presenterar sig inte som 
gnosjöbor när de träffar andra utifrån.  
 
Vid frågan om kommunens slogan ”livskvalitet för alla” stämmer överens med de nya 
invånarnas bild visar att medelvärdet ligger på 3,6 där 1 är sämst och 6 är bäst. Men 
där medianen ligger på 4. Värdet är över snitt men har fått kommentarer om att vara 
ganska intetsägande och att vilken kommun som helst skulle kunna ha de orden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Många invånare saknar de aktiviteter de skulle vilja bli erbjudna från kommunen. Det 
är endast tre som svarat i enkäten att de är helt nöjda med aktiviteterna som erbjuds. 
Medelvärdet hamnar på 3,2 och medianen på 3(Se diagram 8). Det är närmare 48 % 
som bor i familjehushåll som svarat på enkäten. 31 % av dem som svarade bor i 
singelhushåll. Övriga som svarat bor i sambo- eller annat hushåll 

4.2.3 Gnosjö varumärkesidentitet enligt SWOT-analys 
En stor del av dem som valt att delta i undersökningen har både besökt kommunen 
och har en relation till kommunen. Resultatet visade på att väldigt få hade en 
förutfattad mening. Enligt teoriavsnittet finns att alla har förutfattade meningar om 
allt, där andra utifrån påverkar (Anholt, 2007). Kommunens profil och invånarnas 
uppfattning stämmer bra överrens i många sammanhang. Bland annat samtycker 
många att arbetstillfällena är något som är signifikant för Gnosjö. Kommunen har en 
väldigt hög frekvens av nyinflyttade som besökt släkt och vänner innan de valde att 
flytta dit. 
 

 % # 

 1  15 % 9 

 2  17 % 10 

 3  27 % 16 

 4  22 % 13 

 5  14 % 8 

 6  5 % 3 

 Summa  100 % 59 

 Medelvärde     3.2 

Diagram 8 Beskriver invånarnas uppfattning om 

kommunen erbjuder de aktiviteter man söker. Där 1 är 

sämst och 6 är bäst 



 

23 
 

Kommunen vill och har en förhoppning att invånarna ska vara deras bästa 
ambassadörer ut mot allmänheten. Invånarna kan prata gott om och locka dit mer folk 
för arbete och turism. Men idag visar resultaten att det finns mer för kommunen att 
jobba på när bara 30 % presenterar sig som gnosjöbor för andra utifrån. Däremot vet 
man att fast man flyttar till en ny plats är det svårt att ändra varumärkeslojalitet från 
det märket man kommer ifrån i sitt ursprung. Undersökningen visar att de flesta som 
besökt kommunen innan de flyttade, besökte släkt och vänner. Det är därför viktigt att 
man talar om och presenterar Gnosjö i en positiv bemärkelse vilket man gör om man 
är varumärkeslojal. Därför är det alltid ett mål att förstärka varför man ska bli lojal ett 
annat märke.  
 
Att invånarna inte svarar tydligt på kommunen som en attraktiv turistdestination, där 
kommunens uppfattning att den är attraktiv som turistdestination är inte bra i längden 
eftersom olika budskap sprids på olika håll. Däremot tycker invånarna att den 
marknadsföringen som man tagit del av stämmer överens med bilden av Gnosjö. Men 
man kan alltid bli bättre och öka uppfattningen. 
 
Kommunens naturresurser med lugn och ro är något som är Gnosjös styrka. 
Ensidigheten i näringslivet är däremot en svaghet, som kan påverka det kreativa 
samhället. Det är svårt att veta när Gnosjö kan bli Sveriges bästa barnfamiljskommun. 
Idag måste man öka på uppfattningen hos invånarna som bor i familjehushåll om att 
kommunen är attraktiv och att kommunen erbjuder tillräckligt och rätt aktiviteter. 
 
Kommunen har starka kopplingar mellan marknadsförarnas och invånarnas syn på 
varumärket. Varumärket är starkt förankrat. Dessutom har kommunen som många 
andra småkommuner, styrkan av att kunna erbjuda lugn och ro, öppna landskap och 
hög livskvalitet. Gnosjö har en brist på attraktiva bostäder och har i dagsläget ett 
väldigt ensidigt näringsliv. Detta kan medföra att människor väljer andra kommuner 
att besöka eller bosätta sig i. En annan svaghet är att aktivitetsutbudet upplevs av 
invånarna som begränsat. Detta kan leda till att invånarna inte tycker att kommunen är 
så attraktiv för utomstående att besöka och därmed inte pratar lika gott om hemorten 
och bjuder heller inte hem släkt och vänner lika lätt. Genom att förbättra 
aktivitetsutbudet, till exempel genom att utnyttja och ta hjälp av olika kulturer som 
invånarna själva har god kunskap om, kan kommunen bli mer attraktiv att besöka. 
Mer information och möjligheter för invånarna att vara med och påverka kan leda till 
en mer positiv attityd och fler ambassadörer.  
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  Faktorer som bidrar till att 

uppfylla mål 
Faktorer som hindrar 

uppfyllelse av mål 
In

te
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a 
fa
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Styrkor 

• Gott om arbetstillfällen 
• Marknadsföringen stämmer med 

bilden av kommunen men kan 
bli bättre. 

• Livskvaliteten är god 
• Landskapet med lugn och ro 

 

 
Svagheter: 

• De nyinflyttade vill inte se sig 
som ambassadörer 

• Uppföljning av de totala 
marknadsföringssatsningarnas 
faktiska effekt 

• Att inte uppnå att vara den 
bästa barnfamiljskommunen 

• Brist på attraktiva bostäder 
• Inte tillräckligt med aktiviteter 
• Ensidigt näringsliv 

E
xt

er
n

a 
fa

k
to

re
r 

 
Möjligheter: 

• Tydligare marknadsföring. 
Rätt budskap till invånarna 
ger fler ambassadörer! 

• Förbättra att rätt aktiviteter 
finns för invånarna   

• Integrationen mellan olika 
kulturer 

• Hemsidan besöks av 
potentiella inflyttare och 
turister. 

• Turismnäringen  

 
Hot 

• Invånarnas uppfattning av hur 
attraktiv kommunen är som 
turistdestination. 

• Minskad handel  
• Försämrad kommunikation 

 

 Faktorer som bidrar till att 
uppfylla mål 

Faktorer som hindrar 
uppfyllelse av mål 

Figur 7 Gnosjö identitet i en SWOT analys 
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Figur 8 kommunvapnet 

(www.stromsund.se) 

4. 2 Strömsunds Kommun 
Strömsunds kommun bildades 1974 då det gjordes en sammanslagning av 
kommunerna Ström, Frostviken, Hammerdal och Fjällsjö. Man tar sig till 
tätorten med hjälp av bil och bussar. Det går även anslutningsbussar för flyg 
och tåg de sista 10 milen från Östersund. 
 
Kommunvapnet (se figur 8) består av två delar, den övre delen 
föreställer Strömsundsbron i svart silhuett på röd bakgrund. 
Den nedre delen visar det blå och silvervågiga vattnet i 
Ströms Vattudal. Kommunen fick sitt namn efter centralorten 
och hade vid bildandet drygt 17,600 invånare. Antalet har 
idag minskat med över 3000 personer sedan mitten av 1970-
talet. Men tittar man än längre tillbaka har befolkningen i 
området minskat med omkring 10,000 personer sedan slutet 
av 1950-talet bland annat på grund av att många 
arbetstillfällen har försvunnit (wikipedia). Svenskt 
näringslivs rapport från 2007 visar att den totala 
arbetslösheten i kommunen var 9.94% i slutet av samma år. I 
rapporten rankades kommunen på 229 plats av 290 möjliga i 
företagsklimat för 2007. Tidigare var jordbruknäringen basen 
för försörjningen inom kommunen men den slogs nästan helt 
ut under 1900-talets andra hälft. Även skogsnäringen har 
minskat i betydelse under den perioden. Men det finns 
fortfarande ett antal sågar och träföretag kvar. Det finns flera 
stora vattenkraftverk i kommunen idag. Utbyggnaden av dessa pågick under lång tid 
och genererade många arbetstillfällen (wikipedia). Skattekraften per invånare i 
kommunen var under 2007 ca 129 tkr/invånare enligt kommundatabasen (se figur 2 
sid. 33). 
 
Strömsunds kommun arbetar idag med olika möjligheter för befintliga och nya 
företagare i regionen. Det sker i form av olika industrinätverk, Strömsunds 
Utvecklingsbolag (SUAB), samarbeten som exempelvis underlättar för entreprenörer 
att få lån, genomföra projekt och affärsutveckling i regionen. Dessutom har 
Strömsund en företagarkuvös för ungdomar 18-30 år. Näringslivet har stor 
branschbredd och ett starkt lokalt engagemang. Det är en stor spännvidd med allt från 
ekologiskt prisbelönta turistföretag till nordens största tillverkare av 
snöröjningsutrustning för lastfordon. Företagen samverkar och stöttar varandra och 
resultatet av detta är att det finns många nyföretagare och 
utvecklingsgrupper. Sveriges största landbaserade vindkraftpark med 48 kraftverk 
kommer att byggas i regionen (Strömsunds hemsida). Några stora företag som finns i 
kommunen är Engcon, Attacus Jämtlandshus, Gelab, InfoData, Mähler & Söner och 
SCF Betongelement. Företagen i kommunen omsätter årligen drygt 2 miljarder kr 
(strömsunds hemsida). Största arbetsgivarna förutom kommunen och landstinget är 

idag SCF betongelement AB, ITELLA information AB och Engcon. (Svenskt 
Näringsliv). 

 

Med tanke på att kommunen till ytan är väldigt stor, går det bra att kombinera olika 
branscher som annars skulle konkurrera med varandra exempelvis vindkraftparker 
och friluftsturism (strömsunds hemsida). Kommunen har flera olika naturtyper med 

Figur 9 Karta över Jämtlandslän 

med Strömsunds kommun utmärkt 
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allt från fjällnatur till sjöfyllda dalar till fjälltoppar. Ströms Vattudal består av 16 mil 
långa sjösystem. Tack vare naturen och den glesa befolkningen finns här ett rikt 
djurliv. Strömsund är ett av världens björntätaste områden. Dessutom lever mycket 
lodjur och järv i området. Utmärkande för turistnäringen inom kommunen är fokus på 
naturen och utbudet av friluftsaktiviteter som, kanot och kajakturer, ridläger, jakt och 
fiske och skoteråkning. Bland kultursevärdheterna kan gravfält från vikingatiden och 
hällmålningar daterade till ca.2500-2000 f. Kr nämnas. Andra sevärdheter är Beppe 
Wolgers-museet och ett stenåldersmuseum (Wikipedia). 
 
Vid köp av hus i Strömsund 2005 fick man betala ungefär 2507 kr/kvm (SVT). Det 
kommunala fastighetsbolaget förvaltar 958 lägenheter och i maj 2008 var 46 
lägenheter lediga.  

4.3 Resultat av enkäter och intervjuer i Strömsunds kommun 

4.3.1 Kombination av marknadsföring för turister och för nya 
invånare i Strömsunds kommun 
Strömsunds kommun använder sin hemsida, broschyrer och annonser i 
sommartidningar för att nå ut till turisterna. Ibland deltar de på mässor. I de flesta fall 
deltar kommunen själv, men ibland görs dessa satsningar tillsammans med länet eller 
utomlands med turistorganisationer på riksnivå. Det kan vara rena turistmässor eller 
varumässor med en resedel. Men det blir inte varje år, det är en avvägning. Viktigast 
är i vilka områden mässorna är; norrlandskusten, Norge och även en del i mälardalen 
är de målgrupper som Strömsund satsar på att locka turister från. Det är därifrån 
turisterna kommer och kommunen får största effekten enligt de undersökningar som 
görs. Då handlar det bland annat om en turistekonomisk analys över länet som 
kommunen tar del av. I enkätundersökningen hade ungefär 70 % av dem som flyttade 
in och skrev sig i kommunen under 2007 inte tagit del av någon marknadsföring från 
kommunens sida. (Diagram 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
När det gäller invånarna sker information genom en lokal gratis annonstidning där 
kommunen har en sida, sommartidning till alla invånare och fritidshusägare, och en 
näringslivstidning i oktober till samma målgrupp. Det delas även ut en almanacka i 
juletid. 70 % av de nya invånarna hade tagit del av denna marknadsföring efter dem 
hade flyttat in (se diagram 10). 

   % # 
 Nej  70 %  40  
 Ja  28 %  16  
? Ej svar 2 %  1  
 Summa  100 %  57  

Diagram 9 Har du tagit del av marknadsföring från 

kommunen innan du flyttade till kommunen? 



 

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kommunen har olika målgrupper; som turister, inflyttande företagare, och inflyttare i 
allmänhet. Det som mäts i utvärderingarna är gästnätter, flyttnetto samt vilka grupper 
som kommer till kommunen och stannar. För att förbättra kommunikationen till alla 
grupper ska kommunen förbättra hemsidan och göra den mer lättillgänglig. Den ska 
innehålla mer nyheter vara mer dynamisk och ge möjligheter till medborgardialog. 
Dessutom tittar kommunen på att göra en kommunikationsplan för interninformation, 
extern marknadsföring till turister och medborgardialog.  

4.3.2 Strömsunds kommuns profil och invånarnas uppfattning 

Marknadsföringsgruppen 

Kommunens varumärke står för livskvalitet, trygghet och entreprenörskap. 
Begreppen är framtagna av näringslivet, kommunen och konsulter som har gjort en 
omvärldsanalys för att se vad som är typiskt för just Strömsund. Det sammanställdes 
sedan till en rapport och ledorden formades utifrån det arbetet. Visionen är att 
kommunen ska framstå som en kommun som präglas starkt av just dessa ledord. 
Enligt kommunens marknadsförare har kommunen mycket av det här idag, men 
kommunen förknippas inte med det i allmänhet i den utsträckning de vill.  
”Det finns ett attitydproblem, invånarna i Strömsund inser inte alltid hur det är 

här”(Marknadsföringsgruppen).  
Kommunen kör ett budskap utifrån det de tycker är typiskt för Strömsund men 
tongivande delar av befolkningen tycker inte att det är något att skryta över. 
Situationen blir kontraproduktiv5, därför är det från kommunens sida en medveten 
strategi att informera invånarna så mycket som möjligt, så de vet vad som finns och 
erbjuds. 
 
Varumärkets styrkor är att ledorden går att belägga, här finns företag som är 
nationellt och internationellt ledande, en av de bästa entreprenörsskolorna i landet. 
”Styrkan är att det inte bara är ord, vi har grund för dem också” 
(Marknadsföringsgruppen). 
Begreppen kan anses vara lite för generella. Det är en av varumärkets svagheter. En 
annan är att det inte framgår med detsamma att det är det här som Strömsund står för, 
man måste jobba med att belägga orden.  

                                                
5 Kontraproduktiv: Något som motverkar sitt syfte. 

   % # 
 Ja  70 % 40 
 Nej 28 % 16 
? Ej svar 2 % 1 
 Summa  100 % 57 

Diagram 10 Beskriver hur många som tagit del av 

marknadsföring från kommunen efter de flyttat dit 
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Varumärkets hot är framför allt fel attityder från delar av invånarna, dålig publicitet i 
media, klavertramp och tabbar från beslutsfattare. 
Det finns ett internationellt intresse för livskvalitet och trygghet, dessutom är arbetet 
med varumärket väldigt nytt så det finns alla möjligheter till förbättring och 
utveckling. 
Strömsund samverkar med andra kommuner, bland annat genom Vildmarksvägen, 
som är ett samverkansprojekt med Vilhelmina (www.vilhelmina.se). 
 

Nya Invånare 2007 i Strömsund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
52 personer av de 57 som svarade, hade besökt kommunen innan de flyttade dit 
(Diagram 11). Det var endast ca 9 % eller 5 stycken som inte besökt kommunen innan 
de flyttade till kommunen. Av alla som svarat hade 75 % varit på platsen fler än sex 
gånger (Diagram 12). Huvudsyftet med allas besök i kommunen visade på att 
huvuddelen var där för att besöka släkt och vänner. Även de som svarat annan 
anledning har många skrivit en kommentar att de besökt pojkvänner, sambo eller 
släktingar därför faller de in under släkt och vänner. Det är väldigt få som besökt 
Strömsund i arbetet. Däremot finns ett par som nämnt arbete som annan anledning. 
Under annan anledning hittar vi också några som har fritidshus eller turistat innan i 
kommunen. De lägsta utslagen i enkätundersökningen visar att turism och arbete inte 

 %  #  
 Ja   91 %  52  
 Nej   9 %  5  
 Summa  100 %  57  

Antal ggr % # 
 1   7 %   4  
 2-5   9 %   5  
 6 eller fler   75 %   43  
 ? inget svar  9 %   5  
 Summa   100 %   57  

Diagram 11 Beskriver hur många av de nyinflyttade 

som besökt kommunen innan 

Diagram 12 Beskriver hur många besök som gjordes i 

kommunen innan man flyttade dit 
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är huvudsyftet med besöken av dem som hade besökt kommunen innan 
flytten(Diagram 13). 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Av de svarande på enkäten hade 79 % en relation till Strömsund (diagram 14). 
Enkäten visar att många som både besökt kommunen eller haft en relation till orten 

  Anledning  %   #  
 A) Besök hos Släkt och vänner   56 %   32   
 B) Besök av turistattraktion   3 %   2   

 C) Arbete   2 %   1   

 D) annan anledning, nämligen   30 %   17   
 E) ? Inget Svar  9 %   5   

 Summa   100 %   57   

 % # 
Ja 79 % 45 
Nej  21 % 12 

Summa 100 % 57 

Förutfattad mening % # 
A) Positiva  19 % 11 
B) Negativa  18 % 10 
C) ingen förutfattad mening 63 % 36 
Summa 100 % 57 

Diagram 13 Beskriver vilket huvudsyftet var med 

besöken. 

Diagram 14 beskriver om man hade en relation till 
orten innan flytten. 

Diagram 15 Beskriver om man hade förutfattade 
meningar om kommunen man flyttade till 
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har ingen förutfattad mening om Strömsund (diagram 15). Det finns mer negativa 
förutfattade meningar än positiva. Här under är en sammanfattning av de positiva 
kommentarerna:   

� Livet här är mycket bättre, det var lugnt och trivsamt med ett tempo som 
passade mig. 

� Trevliga vänner på platsen. 
� Bra för barnen. 
� Företagsamma, viljestarka, driftiga, aktiva människor.  

Utan någon särskild följd har vi sammanfattat de negativa förutfattade meningarna 
från de nyinflyttade: 

� Svårt att få arbete. Mörkt! Tröga jämtlänningar! 
� Litet, dåligt utbud på boende, jobb, affärer och uteliv. 
� Inskränkta, händer inget, svårt som ny att komma in bland ortsborna. 
� Det är ganska dyrt med vissa tjänster, som renhållning. 

 
Det går att se en tendens att kommunens nya invånare tycker den är attraktiv som 
turistdestination. Där över femtio procent av utfallet på skalan hamnar på över 4 där 1 
är sämst och 6 är bäst. Det är endast tre som gett kommunen lägsta betyg, medan sju 
har gett den högsta betyg som turistdestination. Däremot av den marknadsföring som 
respondenterna tagit del av från kommunen, har 33 personer av 57 svarat att de inte 
riktigt tycker den överensstämmer med deras uppfattning. På frågan om 
marknadsföringen överensstämmer med den egna uppfattningen med ett medelvärde 
på 3. Över en tredjedel av de nya invånarna har satt betyget 3. Drygt hälften av alla 
nyinflyttade presenterar sig som Strömsundsbor när de träffar andra utifrån idag.  
 
Vid frågan om kommunens slogan ”Positiva Strömsund” stämmer överens med de 
nya invånarnas bild, ligger medelvärdet på 3 och medianen på 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
I Strömsund kommun saknar många invånare de aktiviteter de skulle vilja bli erbjudna 
från kommunen. Det är 8 respondenter som svarat att de är helt nöjda med 
aktiviteterna som erbjuds. Medelvärdet hamnar idag på 3,3 och medianen är 4 (se 
diagram 16). Det är närmare 23 % som bor i familjehushåll som svarat på enkäten. 
Största svarsfrekvensen i enkäten kommer från singelhushåll med närmare 39 %. 
Resten som svarat bor i sambo eller annat hushåll. Utöver frågorna som handlade om 

 % # 

 1  14 % 8 

 2  23 % 13 

 3  14 % 8 

 4  28 % 16 

 5  5 % 3 

 6  14 % 8 

 ? inget svar 2 % 1 

 Summa  100 % 57 

 Medelvärde   3,3 

Diagram 16 Beskriver Invånarnas uppfattning om 

kommunen erbjuder de aktiviteter man söker. Där 1 är 

sämst och 6 är bäst 
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kommunens marknadsföring och varumärke fanns det blandade kommentarer som 
rörde respondenternas syn på kommunens verksamhet och situation. Där framkom 
förslag på att marknadsföra och utveckla fisket och det lantliga lugnet som erbjuds. 
Det förekom också frekvent klagomål på kommunens verksamhet. Både att det var 
dyrt med avfallshantering och att många nyinflyttade var missnöjda med den hjälp 
och inflyttningsservice. Kommentaren; människorna är vänliga och glada, men 
kommunen hjälper inte till, kan ses som en sammanfattning av vad de vanligaste 
kommentarerna handlade om. 

4.3.3 Strömsunds varumärkesidentitet enligt SWOT-analys 
En stor del av dem som valt att delta i undersökningen har både besökt kommunen 
och har en relation till kommunen. Resultatet visade på att väldigt få hade en 
förutfattad mening, även om teorin säger att alla har förutfattade meningar om allt.  
Kommunens profil och invånarnas uppfattning stämmer överens i många 
sammanhang, bland annat samtycker många om arbetstillfällena. Strömsunds 
kommun har en väldigt hög frekvens av nyinflyttade som besökt sina släkt och vänner 
innan de valde att flytta in i kommunen. 
 
Kommunen vill och har en förhoppning att invånarna ska förstå budskapet och vad 
som finns i Strömsund när det gäller livskvalitet, trygghet och entreprenörskap. Idag 
visar resultaten att 55 % av respondenterna gärna presenterar sig som Strömsundsbor 
för andra utifrån. I kommunen släpper de nya invånarna på gamla varumärken till en 
förmån för en ny plats, och ändrar sin varumärkeslojalitet till det märket man kommer 
till. Undersökningen visar att de flesta som besökt kommunen innan de flyttade, 
besökte släkt och vänner. Då blir det viktigt att man talar och presenterar sig som 
Strömsundsbo. Därför tjänar Strömsund på att invånarna är varumärkeslojala när de 
talar om kommunen. Marknadsföringsgruppen ska ändå veta att man alltid kan bli 
bättre. Därför kan det alltid vara ett mål att förstärka varför invånare ska vara lojala 
mot varumärket. 
 
Majoriteten av respondenterna ser kommunen som en attraktiv turistdestination. En 
gemensam uppfattning att den är attraktiv som turistdestination är bra i längden. Men 
olika budskap om Strömsund sprids på olika håll. Respondenterna tycker att den 
marknadsföring som de tagit del av inte stämmer överens med bilden av Strömsund. 
Majoriteten med 33 personer av 57 och ett medelvärde på 3,4 och en median på 3 
talar för att man kan bli bättre. 
 
Kommunen anser att naturresurser och entreprenörskapet med ledande företag är dess 
styrka. Samtidigt ligger arbetslösheten en bit över 9 procent. Marknadsföringsgruppen 
anser att en stor svaghet är att ledorden för Strömsund inte kommer fram till 
invånarna och att de kan vara för generella. Invånarnas syn är att kommunen är 
ganska trist och saknar rätt aktiviteter. Kommunen måste arbeta med att förbättra sin 
attraktivitet för att kunna leva upp till ledorden. 
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 Faktorer som bidrar till att 

uppfylla mål 
Faktorer som hindrar 

uppfyllelse av mål 
In

te
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a 
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Styrkor 

• Världsledande företag inom 
specifika områden  

• Stora ytor orörd natur och ett rikt 
djurliv 

• Lugn och ro 
• Erbjuder trygga miljöer för 

barnfamiljer 
• Bra ambassadörer 
• Attraktiv turistdestination 

 
Svagheter: 

• Ledorden som används är inte 
förankrade hos invånarna. 

• Olika målgrupper för olika 
marknadsföringssatsningar 

• Negativa rykten 
• Dålig kommunikation och långa 

avstånd 
• Svårt att få hjälp med inflyttning 

och jobb  
• Tillräckligt med/rätt aktiviteter 
• Marknadsföringen stämmer inte 

överens med Strömsund som 
kommun 
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Möjligheter: 

• Kombinera 
marknadsföringssatsningarna för 
turister och inflyttare! 

• Mer information och uppmuntran 
till invånarna för att få dem att 
prata gott om kommunen. 

• Starta upp och erbjud fler 
aktiviteter för invånarna. 

• Mer fokus på naturen, vidderna och 
turismupplevelser. 

• Förbättra aktivitetsutbudet 

 
Hot 

• Ledorden tappar sin förankring 
• Negativa rykten sprids 
• Kommunikationen till, från och 

inom kommunen försämras 
• Aktivitetsutbudet som erbjuds 

försämras 
• Arbetstillfällen försvinner och 

den redan höga arbetslösheten 
får folk att flytta 

• Handel/affärer 

 Faktorer som bidrar till att 
uppfylla mål 

Faktorer som hindrar 
uppfyllelse av mål 

Figur 10 Strömsunds identitet i en SWOT-analys 

 

4.4 Sammanfattande information om fallen 
Kommunerna som undersöks har vardera ett starkt och ett svagt varumärke i botten. 
Gnosjö har en lång tradition av företagande och entreprenörskap har länge präglat 
kommunen i en sådan utsträckning att Gnosjöandan idag finns inskriven i 
nationalencyklopedin. Kommunen ligger på 49:e plats i Svenskt Näringslivs 
kommunranking av det lokala företagsklimatet. Därför har den kommunen blivit vårt 
studieobjekt för ett starkt varumärke.  
 
Strömsund har under en lång tid varit drabbad av utflyttning och hög arbetslöshet, 
men idag jobbar de för ett starkt företagsklimat i kommunen, med bland annat Engcon 
som är världsledande inom sin genre. Däremot har inte kommunen samma association 
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när det gäller entreprenörskap och småföretagande och i vår undersökning har de det 
svagare varumärket. De ligger på 229:e plats av 290 möjliga i kommunrankingen 
enligt svenskt näringslivs undersökning. 
En faktor som påvisar attraktiviteten är priser på boende. Det finns en generell 
skillnad i huspriser mellan södra och norra Sverige. Båda undersökningskommunerna 
har tätorter som ligger minst 5 mil från större städer, det går ingen vältrafikerad 
europaväg förbi tätorten vilket är två likheter som kopplar samman de båda 
kommunerna. En skillnad är att det går tåg till Gnosjö men inte till Strömsund Det 
motiverar ett något högre huspris i Gnosjö än i Strömsund. Trots detta skiljer sig 
huspriserna mellan kommunerna över 100 %!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diagram 18 från www.kommundatabas.se. 

Beskriver skattekraften jämförd baserad på kronor 

intäkt per invånare i respektive kommun. glesbygds 
kommuner 131 804 kr/inv., Gnosjö 153 682 kr/inv. 

och Strömsund 129 179 kr/inv. 

 

Diagram 17 från www.kommundatabas.se. Beskriver 

kostnaden per invånare för fritidsverksamhet i 

respektive kommun och mindre kommuner år 2006. 
Glesbygdskommuner 1387 kr/inv., Gnosjö 1207 

kr/inv. och Strömsund 363 kr/inv. 
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5. Analys 

5.1 Likheter och skillnader 

5.1.1 Likheter 
Undersökningsfallen har i enkäterna uppfattats som tråkiga av unga respondenter. 
Kommunerna som undersökts satsar idag mindre resurser på aktiviteter för invånarna 
än genomsnittligt för mindre kommuner. Detta medför bland annat att ungdomar 
tycker att hemorten är tråkig och händelselös. Denna grupp skulle kunna vara 
kommuners bästa ambassadörer när de flyttar hemifrån och träffar många nya 
människor. I dagsläget är många ungdomar istället restriktiva med att säga var de 
kommer ifrån om det är en mindre ort. Aktivitetsutbudet skulle kunna gynna 
kommuner eftersom de har en hög frekvens av de nyinflyttade som kommer från orten 
eller som har besökt släkt och vänner från orten innan de valde att flytta in i 
kommunen. Om aktivitetsutbudet stämde bättre överens med vad som efterfrågas 
skulle kanske fler som har rötterna i mindre kommuner välja att flytta dit. Mindre 
kommuner uppfattas som lugna och barnvänliga vilket är positivt för att locka till sig 
barnfamiljer. Ingen av kommunerna använder idag sina egna invånare som aktiva 
ambassadörer. Men de funderar båda två på att förbättra informationskanalerna ut till 
invånarna. 
 
Både mindre kommuner med starka och svaga varumärken satsar idag på 
turistnäringen. Aktiviteter och attraktioner är bra för både invånarna och för ökade 
människoflöden i form av turism. Det gäller bara att hitta rätt nisch för varje kommun. 
Att hitta rätt aktivitetsutbud och locka till sig rätt målgrupp kan vara skillnaden 
mellan inflyttning eller utflyttning. 

5.1.2 Skillnader 
Gnosjö som är kommunen med det starka varumärket, är enig med de nya invånarna 
om vad kommunens varumärke står för. Bland annat samtycker många att 
arbetstillfällena är något som är signifikant för Gnosjö.  
Strömsund å andra sidan har enligt enkätsvaren många missnöjda och missförstådda 
invånare. Dessutom har vi upplevt att det finns en konflikt mellan kommun och 
invånare. Detta har varit påtagligt eftersom marknadsförarna ser ett attitydproblem 
hos invånarna, samtidigt som invånarna känner sig missnöjda med den hjälp de vill ha 
av kommunen. Invånarna håller inte alls med om kommunens bild av vad Strömsunds 
varumärke står för.  
 
Båda kommunerna säger att de har starka företagsklimat och entreprenörsanda. Det är 
visserligen en likhet, men den ena kommunen har arbetskraftsbrist och de försöker 
locka till sig arbetare från olika ställen både i Sverige och internationellt. I den andra 
kommunen är arbetslösheten högre än landet i genomsnitt.  
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5.2 Varumärke 

5.2.1 Profil  
Kommunerna har idag en vilja att utmärka invånarna som de viktigaste 
ambassadörerna, att de är deras stöttepelare. Kommunerna har börjat förstå vidden av 
profileringen av en plats, och vad det kan betyda för identiteten. Kommuner vill skapa 
bra slogans till sina varumärken som ska uttrycka styrkan i varje kommun. De ska 
försöka innehålla värdeladdade ord. Turismen uppmärksammas som viktigare för 
ekonomin och vilka förtjänster den kan föra med sig. Viljan att vända neråtgående 
trender som utflyttning och negativ marknadsföring blir allt viktigare. Kommunerna 
tänker på att framtona en livskvalitet med goda förhållanden för barnfamiljer och god 
service.  

5.2.2 Image 
De nya invånarna tycker inte att kommunerna erbjuder tillräckligt med/rätt aktiviteter. 
Merparten har besökt kommunerna innan de flyttat in. Många har en relation till orten 
de flyttat till och de flesta har besökt kommunerna mer än sex gånger. Däremot har de 
flesta ingen förutfattad mening om kommunerna. De som har en förutfattad mening 
om kommunerna är väldigt spridda kommentarer med både ris och ros. Det starka i 
kommunerna är trygga miljöer för alla och särskilt familjer ett bra företagsklimat och 
lugn och ro. Däremot bleknar de värdeladdade orden som kommunerna använder som 
slagord och uppfattas inte som något märkvärdigt av kommuninvånarna.  

5.2.3 Identitet  
Kan kommunerna påvisa för andra utifrån att identiteten är förändrad? Kommer fler 
människor besöka kommunen och bilda sig en annan uppfattning än den de haft sedan 
innan. Detta kommer att påverka turism- och befolkningsströmmarna positivt om de 
anser att en identitetsförändring har skett och de är villiga att själva investera i 
varumärket. Får man alla att investera i varumärket och förstå vad varumärket står för, 
kan kommunen vinna lojalitet hos sina invånare, och fler kan vilja presentera sig som 
stolta kommuninvånare. 
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 Faktorer som bidrar till att 

uppfylla mål 
Faktorer som hindrar 

uppfyllelse av mål 
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Styrkor 

 
• Världsledande företag inom 

specifika områden  
• Orörd natur och ett rikt djurliv 
• Lugn och ro 
• Erbjuder trygga miljöer för 

barnfamiljer 

 
Svagheter: 

 
• Tillräckligt med/rätt aktiviteter 
• Marknadsföring stämmer inte 

överens med kommunbilden.  
• Uppföljningen av 

marknadsföringssatsningarna är 
dålig 

E
xt

er
n

a 
fa

k
to
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r 

 
Möjligheter: 

 
• Tydligare marknadsföring 
• Mer ambassadörer. 
• Starta upp och erbjuda fler 

aktiviteter för invånarna. 
• Turismnäringen 
• Förbättra aktivtetutbudet 

 
Hot 

• Kommunikationen till, från och 
inom en kommun försämras 

• Handel/affärer saknas 
. 

 Faktorer som bidrar till att 
uppfylla mål 

Faktorer som hindrar 
uppfyllelse av mål 

Figur 11 Gemensam identitet för båda kommunerna i en SWOT-analys 

 

Figur 11 visar vad kommunerna har gemensamt för sin identitet. Handelns 
utsträckning och bristfällig kommunikation är de stora gemensamma hoten. Saknad 
handel är ett hot mot det kreativa samhället med rörelse och energi som behövs i 
kommuner. Idag är handeln en bit som är otroligt viktig för destinationer och det ger 
även bra intäkter till kommuner i form av skatteintäkter. Kommunikationen är bättre i 
den ena kommunen än den andra. Dels beror detta på tågförbindelse som inte finns i 
den ena kommunen. Däremot har båda vägarna som är den vanligaste förbindelsen till 
kommunerna och dess tätorter. Kommunerna tappar eftersom idag koncentreras 
väldigt många projekt till de större europavägarna och de mindre vägarna får lida.  
 
När man vet sina fel och brister går det sedan arbeta fram hur det ska investeras för 
det framtida varumärket. För kommunerna handlar det om att fråga sina invånare 
vilka förslag som ska tas itu med. Sedan handlar det om att få invånarna att investera i 
den nya profileringen som kommunerna gör med sina investeringar. Viktigt är att 
besluten är förankrade hos invånarna så de är informerade och vet vad som pågår.  
 

5.3 Kombinerad marknadsföring   
Både Gnosjö och Strömsund har olika marknadsföringsstrategier för att nå ut till 
turisterna och till invånarna. Det är till och med så att man skiljer på vilka målgrupper 
man satsar på att flytta till kommunen och vilka man satsar på att få dit som turister. 
Siffror från enkätundersökningen visade att största delen av de nya invånarna hade 
besökt Gnosjö innan de flyttade in och de hade oftast inte tagit del av någon 
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marknadsföring alls. Det var istället ofta släkt, vänner, pojkvänner och flickvänner 
som redan befann sig i kommunen, som lockade dit de nya invånarna. Närmare 70 % 
av enkätrespondenterna hade en relation till kommunen innan de flyttade in. Idag 
arbetas inte med marknadsföring till släkt och vänner från Gnosjös sida men det har 
funderats på hur kommunen ska göra för att marknadsföra sig till invånarna som 
släkten och vännerna besöker. Det kan vara värt att tänka på med tanke på 
enkätresultatet! Att använda den nuvarande befolkningen i kommunen som sina 
ambassadörer bygger mycket på att se till att befolkningen först delar uppfattningen 
om vad kommunen har att erbjuda. Både Gnosjö och Strömsund satsar på att 
informera sina invånare med hjälp av plats i lokaltidningarna och/eller egna bilagor 
och utskick. Genom att ha välinformerade invånare kan kommunerna stärka sin 
varumärkesförankring och samtidigt få spin-off effekter som informationsspridning 
med Word of Mouth, som trots allt är upplevt som mer trovärdigt och effektivt än 
broschyrer och direktreklam. Detta är en effektiv kombination av marknadsföring för 
både invånare och turister. Nedanstående modell visar det kausala sambandet av att 
arbeta aktivt med att förankra sitt varumärke hos befintliga invånare som är nöjda och 
fungerar som ambassadörer och lockar till sig nya besökare och invånare. Största 
delen av de nyinflyttade som hade fått information innan flytten, hade fått den från 
andra än kommunernas egna satsningar. 
 
 

 
Figur 12 Beskrivning av arbetssätt för att använda invånarna som aktiva ambassadörer för sin 

kommun. 

 
 

Varumärke för 
en kommun  

Invånarna som 
ambassadörer 

Information om 
profil och vision 

 Invånarnas 
uppfattning 
(image)  

Nya invånare 
& turister  
 

Utvärdering 
av identiteten 

 Förankring 
hos befintliga 
invånare 
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6 Slutdiskussion  

6.1 Varumärket 
Richard Florida skriver att ett kreativt samhälle är uppbyggt av ett starkt 
företagsklimat, men än viktigare är att ha ett effektivare klimat för människor och 
deras idéer. Genom att kommuner ser till att invånare kan utvecklas och på så vis får 
en positiv uppfattning om sin hemort, medför det att invånarna talar gott om och 
fungerar som ambassadörer utåt. Tre viktiga saker som en plats ska innehålla för att 
locka till sig kreativa människor är; vad som finns på platsen, en lämplig plats att 
leva kreativa liv på. Vem som finns på platsen, en mångfald av människor som 
interagerar och skapar möjligheter. Vad som händer på platsen. Finns det aktiviteter 
som uppskattas, trevliga människor som lockar och populära evenemang på en plats 
ökar dess attraktivitet. Alla kommuner kan inte vara bra på allt. Det handlar om att 
hitta den nisch av människor som är intresserade av just de förutsättningar som 
erbjuds på platsen. Att sedan se till att dessa människor får bästa möjliga 
förutsättningar för att leva och verka kreativt kan locka fler likasinnade. En kommuns 
varumärke påverkas av invånarna och deras aktivitet. Invånarna spelar en viktig roll i 
skapandet av identitet och image, utifrån detta kan kommunens marknadsförare hjälpa 
varumärket på vägen genom att styra profilen och skapa visioner. 
 
När en kommun har arbetat ett varv i sin process i sitt varumärkesuppbyggande 
handlar det om att dra nytta av hur man vill fortsätta profilera sitt varumärke. I de 
styrkor som framkommit handlar det om att fortsätta och bibehålla samma nivå eller 
öka på sin identitet som kommun. Att minska hoten och öka svagheterna och 
samtidigt utveckla möjligheterna. I den här undersökningen har bland annat 
uppmärksammats att de flesta har både en relation till kommunen och har besökt släkt 
och vänner där innan de flyttat dit. Hur förmedlar man budskapet att kommuner är 
intressanta för nya folkströmmar med turister och invånare? Kommuner måste visa 
varför de är intressanta och få invånarna att vara de bästa ambassadörerna. Varför och 
vad som ska uppmärksammas för ett attraktivt samhälle är beroende på de givna 
förutsättningar som varje kommun har, för att hitta sin nisch. Det handlar om att få 
alla invånare att investera i samhället. Detta kommer sedan att leda till god Word-of-
mouth, då det är viktigt att bli ihågkommen för vad kommuner vill bli ihågkomna för. 
Kommuner bör sträva efter att inte bli glömd när man lämnar femtioskyltarna utan att 
skapa en varumärkeslojalitet. Då är varumärket riktigt förankrat och då har man 
lyckats. 
 

6.2 Kombinerad marknadsföring för turister och för nya 
invånare 
Destinationsmarknadsföring är en relativt ny inriktning av marknadsföringsgenren. 
Det finns många kommuner som idag precis är i startgroparna för att arbeta med sitt 
varumärke. För dessa betonas här vikten av att förankra budskapen hos de egna 
invånarna. Om inte de befintliga invånarna håller med om vad marknadsföringens 
budskap är, är det väldigt svårt att få någon annan utifrån att göra det. 
 
Genom att kombinera marknadsföringen kan kommunen nå spin-off effekter genom 
att invånarna sprider information om orten vidare till släkt och vänner. Enkäterna 
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visar att största delen av de inflyttade har en relation till orten, ofta i form av släkt och 
vänner. Regional förankring och självmedvetenhet är konkurrensfördelar för 
kommuner och regioner idag (Törnqvist, 1998). Genom att få de bosatta invånarna att 
prata gott om kommunen och dess aktivitetsutbud, kan de få fler släktingar och vänner 
att fatta beslutet att flytta hem igen. För att uppnå detta kan man använda sig av 
flödesschemat se figur 12  
 
6.3 Rekommendationer till fortsatt forskning 
En tänkbar fortsättning på den här studien är att undersöka varumärkets förankring 
gentemot näringsliv eller befolkningsgrupper utanför själva undersöknings-
kommunerna. Detta kan ge en starkare bild av vad imagen är eftersom dessa grupper 
inte är lika insatta i det dagliga livet och vad som sker i en viss kommun. Även en 
fortsatt fördjupning där man tar med invånare som bott hela sitt liv i kommunen och 
gör djupgående intervjuer och tar med detta i undersökningen. 
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Frågor till intervju av destinationsmarknadsföringsgruppen 
(Vad som är viktigt är att ni ger en förklarande bild, vi vill få en mer djupgående bild av situationen.) 
 

• Vilka är medlemmar i marknadsföringsgruppen? 
 
• Hur många flyttade in i kommunen 2007? Hur många utskick gjordes? 

 
• Hur marknadsför kommunen sig för turister samt för invånarna? 

 
• Vilka målgrupper vänder kommunen sig huvudsakligen till i sin 

marknadsföring idag? 
 
• Varför just denna målgrupp? 

 
• Vilka marknadsföringssatsningar görs för att nå ut till denna grupp idag(ex. 

mässor, kampanjer)? 
 

• Vilken marknadsföring använder kommunen sig av för att nå ut till 
marknaden? 

 
• Hur följer kommunen upp marknadsföringen idag? 

 
• Finns det någon annan kommun som ni har som förebild? Tar ni i så fall hjälp 

av eller delvis efterliknar den?  
 

• Vilken Profil/vision (hur vi vill vara) jobbar kommunen med? 
 

• Vilken Identitet (det vi är) står kommunen för? 
 

• Vad är Kommunens varumärke? 
 

• Vad anser/ tycker ni är varumärkets styrkor? 
 

• Vad anser/ tycker ni är varumärkets svagheter? 
 

• Vad anser/ tycker ni är varumärkets hot? 
 

• Vad anser/ tycker ni är varumärkets möjligheter till utveckling inför 
framtiden? 

 
• Finns det något mer inom marknadsföringen i kommunen ni skulle vilja 

berätta mer om som inte har tagits upp? 
 
Utifrån frågorna om det finns stort material vi behöver ta del av glöm inte att be 
kommunerna skicka över materialet till oss 
(mer frågor kan komma senare men då handlar det mer om en enkel uppföljning på 

något som vi i sådana fall tar på mail) 
Tack för er medverkan! 



 
 

Kommunens Varumärke ”Kommun” 
 

 
Kön  

    Man Kvinna  

 
Ålder?  

     
 
Hur bor du?  

    

Singelhushåll 

Sambo 

Familjehushåll 

Pensionärsboende 

    Annat, nämligen 

 
 
Besökte du kommunen någon gång innan du flyttade hit?  

    Ja Nej  

 
Om svaret på föregående fråga var Ja, hur många gånger har du 
besökt kommunen innan?  

    1 2-5 6 eller fler  

 
Vilket var huvudsyftet med besöket?  

    

Besök hos Släkt och vänner 

Besök av turistattraktion (ex. Store mosse, High chaparall) 

Arbete 

annan anledning, nämligen 

     

 
 
Hade du en relation till orten innan flytten?  

    Ja Nej  

     

 



 

 
 

 
Hade du några förutfattade meningar om orten du flyttade till?  

    

Positiva 

Negativa 

ingen förutfattad mening 

    Om Positiva eller Negativa nämligen att: 

 
 
Betygsätt följande beskrivningar av Gnosjö efter hur du själv tycker 
att det passar. Där 1 inte instämmer alls och 6 instämmer helt.  
 
Marknadsföringen stämmer överens med min uppfattning av orten  

    1 2 3 4 5 6  

 
Kommunen är attraktiv som turistdestination  

    1 2 3 4 5 6  

 
Kommunen erbjuder de aktiviteter du/ni efterfrågar  

    1 2 3 4 5 6  

 
Kommunens slogan ”Slogan” överensstämmer med min bild  

    1 2 3 4 5 6  

 
Har du tagit del av marknadsföring från kommunen innan du flyttade 
hit?  

    Nej Ja  

 
Om ja, Vilket av följande kommunikationsmedel har påverkat dig 
mest?  

    

Annonser (ex. tidningar, TV, radio) 

Information från andra (ex. släkt och vänner) 

Muntlig dialog (ex på turistbyrån) 

Direkt marknadsföring (ex utskick från kommunen) 

Internet (ex hemsidor) 

 
Har marknadsföringen påverkat ditt val att flytta till kommunen?  

    Nej Ja  



 

 
 

 
Har du tagit del av marknadsföring från kommunen efter du flyttade 
hit?  

    Ja Nej  

 
Om ja, Vilket av följande kommunikationsmedel har påverkat dig 
mest?  

    

Annonser (ex. tidningar, TV, radio) 

information från andra (ex. Släkt och vänner) 

Muntlig dialog (ex på turistbyrån) 

Direkt marknadsföring (ex utskick från kommunen) 

Internet (ex hemsidor) 

 
Presenterar du dig som ”XX”-bo när du träffar andra utifrån idag?  

    Ja Nej  

 
Egna kommentarer  

    

 
 
 


