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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Glada Hudik – ”Vi är så bra så att kanadagässen störtar” 

     – Toralf Nilsson, Glada Hudik-Teatern 

En fallstudie om i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun kommunicerar sitt varumärke.  

Antal sidor: 68 (76). 

Seminariedatum: 17 december, 2010. 

Ämne/Kurs: C-uppsats, 15hp. Mittuniversitetet, HT 2010. 

Ort: Sundsvall. 

Författare: Ulrika Eriksson och Emma Rönngren. 

Handledare: Solange Hamrin. 

Nyckelord: Kommun, varumärke, platsmarknadsföring och kommunikation. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun 

arbetar med kommunikationen av varumärket Glada Hudik. 

Metod: Vi har valt att som undersökningsform använda en fallstudie. Arbetet har utförts med 

en kvalitativ metod och en deduktiv forskningsansats. 

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från teorier inom områdena 

platsmarknadsföring, marknadskommunikation, varumärkesbyggande och 

kommunikationsteori. 

Empiri: Studien grundar sig i Hudiksvalls kommuns varumärkesarbete. Vi har genomfört 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med verksamma inom kommunen. 

Slutsats: Vår slutsats är att Hudiksvalls kommun inte arbetar strategiskt med 

kommunikationen av varumärket Glada Hudik. Vi har vidare kommit fram till att det råder 

delade meningar om vad Glada Hudik står för, beträffande profil, image och identitet.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Glada Hudik - "We are so good that canada geese plunges” 

    - Toralf Nilsson, Glada Hudik-Teatern 

A case study on the extent to Hudiksvall Municipality communicates their brand. 

Number of pages: 68 (76). 

Seminar date: December 17, 2010. 

Course: C-essay, 15hp. Mid Sweden University, HT 2010. 

Place: Sundsvall. 

Authors: Ulrika Eriksson and Emma Rönngren. 

Tutor: Solange Hamrin. 

Key words: Municipality, brand, place branding and communication. 

Purpose: The purpose of this paper is to examine the extent to Hudiksvall Municipality works 

with communication of the brand Glada Hudik. 

Methodology: We have chosen to do the essay as a case study. We have used a qualitative 

method and a deductive approach. 

Theoretical perspectives: The theoretical parts stems mainly from theories in place branding, 

marketing communications, branding and communication. 

Empirical foundations: The study is based in Hudiksvall Municipality branding. We 

conducted semi structured qualitative interviews with people working in the municipality. 

Conclusions: Our conclusion is that Hudiksvall Municipality does not work strategically with 

the communication of the brand Glada Hudik. We have further concluded that there is 

disagreement about what Glada Hudik stands for, concerning profile, image and identity. 
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1 Inledning 

”Kommuner och städers behov av att differentiera och urskilja sig har ökat och i dagens 

samhälle blir det allt viktigare för kommuner att profilera sig på rätt sätt. Detta för att 

förmedla budskapet att just den kommunen är en attraktiv plats att bo och verka på. I många 

fall tävlar kommunen om människorna och man försöker framhäva sin kommun på ett positivt 

sätt. Faktorer som kan stärka förutsättningarna är bland annat god infrastruktur, miljö och 

fritidsutbud samt atmosfären för arbete och boende. Dessa faktorer kan leda till ökade 

företagsetableringar, nya arbetstillfällen, ökad turism, ökade inflyttningar och ökad 

livskvalitet. Ett viktigt steg är här att klargöra och stärka det egna varumärket. Teorier inom 

marknadsföring och varumärkesbyggande av produkter har därför i samband med detta 

utvecklats för att kunna appliceras även på platser”
1
. 

1.1 Problembakgrund 

Då platsmarknadsföring tidigare var något som mest berörde större kommuner, har nu också 

de mindre kommunerna insett värdet av en stark profilering. Det är i dagens samhälle inte 

längre någon självklarhet att människor bosätter sig på en specifik plats. Förr i tiden var det 

ofta bra förbindelser som avgjorde och att bosätta sig nära vatten för att kunna ha ett bra läge 

för handel var en självklarhet. Utvecklingen har däremot gjort att det inte längre går att slå sig 

till ro och invänta invånarna, utan nu är det istället de ansvariga i kommunen som söker 

invånarna, och inte tvärtom som det var förut. Det ställs därmed helt andra krav idag på de 

som sköter profileringen och att göra bra reklam för sin kommun är ett måste för att en byggd 

inte skall dö ut
2
. 

 

Det har som en följd av detta blivit allt viktigare för städer och kommuner att kommunicera 

sitt varumärke. På senare tid har varumärket hamnat på många organisationers agendor och 

det läggs ner mycket energi på att diskutera, utveckla och kommunicera varumärken. Många 

ser idag varumärket som en av de viktigaste tillgångarna för en organisation och det ses också 

som ett av de viktigaste konkurrensmedlen
3
. Organisationer vars varumärken syns ofta och 

har ett bra anseende har klara fördelar gentemot konkurrenterna
4
.  

 

Enligt ekonomie doktorn Frans Melin vid Lunds universitet, var varumärket tidigare något 

som främst marknadsavdelningen ägnade sig åt och under en lång tid uppfattades varumärket 

endast som ett verktyg för tillverkare av konsumentprodukter. Numera har varumärket 

kommit att utvecklas till att även omfatta organisationer såsom till exempel myndigheter, 

kommuner och företag och varumärket har blivit en strategisk ledningsfråga
5
. 

                                                 
1
 Spjuth, A., (2006). Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil. Bokförlaget Kommunlitteratur 

AB. Sid. 7. 
2
 Kotler, P., m.fl., (1993). Marketing Places – Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and 

Nations. The Free Press. Sid. 15-16. 
3
 Heide, M., m.fl., (2008). Kommunikation & organisation. Liber AB. Sid. 175. 

4
 Balmer, M. T., & Gray, E., (1999). Corporate Identity and Corporate Communications: Creating a Competitive 

Advantage. Corporate Communications: An International Journal. 35 (3/4).Sid. 174-175. 
5
 Melin, F., (1999). Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken. Liber AB. Sid. 9.  
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Forskarna Mats Heide och Jesper Falkheimer vid Lunds universitet, hävdar att gränsen och 

uppdelningen mellan forskningsfälten marknadsföring, organisationskommunikation och 

public relations är kontraproduktiv. De menar att inom samtliga fält finns ett gemensamt 

kunskapsintresse och det är organisationers kommunikation ur någon aspekt. Från olika håll 

kan man därför nu se försök till att utöka integrationen mellan fälten. Med detta har nya 

begrepp uppkommit som exempelvis företagskommunikation (på engelska, corporate 

branding), totalkommunikation, integrerad internkommunikation, integrerad marknadsföring 

och integrerad kommunikation
6
.  

 

Varumärket är ett begrepp som på senare tid har börjat användas av informatörer i en allt 

större utsträckning. Heide framhåller att varumärket är ett självklart ansvar för informatören, 

då att ansvara för en organisations image är detsamma som att ansvara för dess varumärke. 

Han tycker det är viktigt att en organisations alla former av kommunikation samverkar och 

menar därför att informationsverksamheten bör samordnas med marknadskommunikationen
7
. 

 

Det har skrivits en del om platsmarknadsföring och intresset för den typen av marknadsföring 

är stort och växer hela tiden, något de senare årens profilering från kommunerna visar. 

Däremot är området fortfarande relativt nytt och vi har inte hittat några studier som mer 

konkret berättar hur kommuner kan jobba med sitt varumärke. Därför tror vi det kan uppstå 

ett glapp mellan den ökande appliceringen vi ser idag och den relativt liten mängd akademisk 

litteratur som finns inom området. Risken är då istället att man söker kortsiktiga och snabba 

lösningar och enbart använder sig av marknadsföringsmetoder för produkter i sitt arbete med 

varumärket. Ett annat problem som forskarna Mihalis Kavaratzis vid University of Leicester, 

och G. J Ashworth vid University of Groningen, framhäver är att planerare i den offentliga 

sektorn har en benägenhet att överanvända slogans i sitt marknadsföringsarbete. Något de 

menar kan vara en konsekvens av planerarnas strävan efter att tillgodose de politiska ledarna, 

som ofta premierar nytänkande, kärnfullhet och enkelhet
8
. 

 

Vi har i vår studie utgått från ett kommunikationsperspektiv och valt att titta på i vilken 

utsträckning en svensk kommun arbetar med kommunikationen av sitt varumärke. 

1.2 Andra uppsatser i relation till denna 

Det har på senare tid genomförts många uppsatser på kandidat- och magisternivå om 

platsmarknadsföring och kommuners varumärkesarbete. Vi har funnit ett antal uppsatser via 

uppsatser.se
9
 och Google Scholar

10
 som studerat hur kommuner på olika sätt jobbar med 

marknadsföring. De flesta utgår från ett marknadsföringsperspektiv och exempel på några av 

dessa uppsatser är: ”City Branding – Att fylla varumärket. En studie av hur en kommuns 

                                                 
6
 Falkheimer, J., & Heide, M., (2007). Strategisk kommunikation. Studentlitteratur. Sid. 55-56.  

7
 Heide, M., m.fl., (2008). Kommunikation & organisation. Liber AB. Sid. 177. 

8
 Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J., (2005). City Branding: An effective assertion of identity or a transitory 

marketing trick? Tijdschrift voor Economische en sociale geografie, Vol. 96, Nr. 5. Sid. 506-508. 
9
 http://www.uppsatser.se hämtad 2010-11-28 

10
 http://scholar.google.se/ hämtad 2010-11-28 

http://onlinelibrary.wiley.com.proxybib.miun.se/journal/10.1111/(ISSN)1467-9663
http://onlinelibrary.wiley.com.proxybib.miun.se/doi/10.1111/tesg.2005.96.issue-5/issuetoc
http://www.uppsatser.se/
http://scholar.google.se/
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varumärke kommuniceras och uppfattas av kommuninvånarna” av Andreas Melin, Fredrik 

Brevenäs och Magnus Nyström vid Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås, 

Ekonomihögskolan
11

. En annan uppsats är ”Varumärkespersonlighet hos en kommun” av 

Agneta Karlsson och Åsa Nyström vid Luleå Tekniska universitet, Institutionen för Industriell 

ekonomi och samhällsvetenskap
12

. Deras syfte med studien var att undersöka hur en 

kommuns varumärke byggs upp och upplevs av invånarna.  

 

Vi har också hittat några magisteruppsatser där syftet ofta har varit att på något sätt hjälpa en 

kommun. Exempel på sådana uppsatser är: ”Emmaboda kommun – Information, 

kommunikation och marknadsföring mot kommunens invånare” av Evelina Karlsson vid 

Handelshögskolan BBS, Kalmar universitet
13

. Hennes syfte med uppsatsen var att ge 

rekommendationer för kommunikation, information och marknadsföring till Emmaboda 

kommun. En annan magisteruppsats som gjorts med Hudiksvall som fallstudie är: 

”Attraktivare stadskärnor i mindre städer – exemplet Hudiksvall” av Anna Dahlberg, Maria 

Lejefors och Ulrika Lilja vid Lund universitet, Institutionen för Service Management
14

. Här 

hade författarna utgått från staden Hudiksvall och ville undersöka i vilken utsträckning teorier 

om platsmarknadsföring var applicerbara på mindre städers stadskärnor.    

 

Den enda uppsats vi hittat som varit en kandidatuppsats i medie- och 

kommunikationsvetenskap är: ”Att samarbeta inom platsmarknadsföring – En fallstudie av 

Föreningen för Marknadsföring av Jönköping” av Filippa Danielsson och Martina Larsson 

vid Högskolan i Jönköping
15

. Deras syfte med uppsatsen var att studera FMJ:s samarbete 

mellan privat och offentlig sektor och om de enskilda intressenternas verksamhet påverkade 

det gemensamma arbetet inom FMJ. De undersökte också om intressenterna ansåg att FMJ 

hade uppnått de riktlinjer och mål som hade tagits fram. Vår uppsats skiljer sig dock från 

denna då vi valt att titta på en kommun. 

 

Den uppsats vi hittat vars syfte är närmast vårt är: ”Place branding – när platsen är en 

kommun” av Ellen Madeling, Line Samdal och Wilhelm Steien vid Lunds universitet, 

Företagsekonomiska Institutionen
16

. Deras syfte var att beskriva hur en svensk kommun 

arbetar med sitt varumärke och sedan jämföra arbetet med teorier inom platsmarknadsföring. 

De hade också gjort en fallstudie men använt Kalmar kommun som exempel. 

  

Även om metoderna i de tidigare nämnda undersökningarna för det mesta varit kvalitativa så 

skiljer sig vår undersökning från dessa genom att vi utgår från ett kommunikationsperspektiv, 

där vi intervjuar respondenter inom kommunal verksamhet som på något sätt arbetar med att 

kommunicera kommunens varumärke. Till skillnad från de marknadsföringsinriktade 

                                                 
11

 http://www.eki.mdh.se/uppsatser/seminarie/foretagsekonomi/VT2008-FEK-C-1917.pdf hämtad 2010-11-28 
12

 http://epubl.luth.se/1404-5508/2003/199/LTU-SHU-EX-03199-SE.pdf hämtad 2010-11-28 
13

 http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:278883 hämtad 2010-11-28 
14

 http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1436464 hämtad 2010-11-28 
15

 http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:4649 hämtad 2010-11-28 
16

 http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1545815 hämtad 2010-11-28 

http://www.eki.mdh.se/uppsatser/seminarie/foretagsekonomi/VT2008-FEK-C-1917.pdf
http://epubl.luth.se/1404-5508/2003/199/LTU-SHU-EX-03199-SE.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:278883
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1436464
http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:4649
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1545815
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uppsatserna har vi valt att låta vår undersökning utgå från hur de kommunicerar varumärket 

och kommunens profil, image och identitet, istället för att fokusera enbart på marknadsföring.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun arbetar med 

kommunikationen av varumärket Glada Hudik. 

1.4 Frågeställning 

Utifrån syftet är följande frågor relevanta att besvara: 

1. Var befinner sig Hudiksvalls kommun idag gällande varumärkes- och 

marknadskommunikationsfrågor?  

2. I vilken utsträckning kommunicerar Hudiksvalls kommun sitt varumärke Glada Hudik 

till invånarna? 

3. Hur ser Hudiksvalls kommun på varumärkes- och marknadskommunikationsfrågor i 

framtiden? 

1.5 Avgränsningar 

Det empiriska materialet i den här studien är inhämtat inom ramarna för Hudiksvalls kommun 

och dess kommunikation av sitt varumärke, varför resultaten således inte med säkerhet kan 

relateras och anses vara representativt för annat än Hudiksvalls kommun.  

1.6 Definition av begrepp 

1.6.1 Profilering 

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av begreppet profilering. Detta begrepp har vi för 

avsikt att likställa med positionering
17

. 

1.6.2 Organisationsvarumärke 

Corporate branding (svensk översättning: företagsvarumärke och/eller 

organisationsvarumärke) kommer i denna uppsats vidare att användas under benämningen 

organisationsvarumärke
18

. 

1.6.3 Marknadskommunikation 

Teoretiker likställer ofta marknadskommunikation med marknadsföring. Vi kommer vidare i 

denna uppsats att använda oss av begreppet marknadskommunikation. Anledningen till detta 

är att marknadskommunikationen även innefattar vikten av kommunikationen
19

, vilket vi 

menar att de klassiska marknadsföringsteorierna alltför ofta utelämnar.   

 

                                                 
17

 Palm, L., (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Studentlitteratur AB. Sid. 93. 
18

 Knox, S., & Bickerton, D., (2003). The Six Conventions of Corporate Branding. European Journal of 

Marketing 37 (7/8). Sid. 3-4. 
19

 Mårtensson, R., (2009). Marknadskommunikation – kunden, varumärket, lönsamheten. Studentlitteratur AB. 

Sid. 18-19. 
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2 Teori 

I kapitlet nedan tas teorier rörande varumärkesbyggande, marknadskommunikation, 

platsmarknadsföring och kommunikationsplanering upp. Dessa teorier används sedan 

tillsammans med resultaten i analysen för att belysa i vilken utsträckning Hudiksvalls 

kommun arbetar med kommunikationen kring varumärket Glada Hudik.  

2.1 Profil, image och identitet 

Lars-Åke Larsson, professor vid Örebro universitet anser att de tre grundvalar som hänger 

samman i en organisations profilering är dess profil, image och identitet. För att 

organisationer skall kunna profilerna sig på ett bra sätt krävs att de är medvetna om vilka de är 

och hur de uppfattas av andra
20

. 

 

Relationen mellan begreppen kan illustreras i figuren nedan
21

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhållandet mellan profil, image och identitet.  

Larsson, L., (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB. Sid. 99. 

 

2.1.1 Profil 

Enligt Heide och hans medförfattare Catrin Johansson, universitetslektor vid Mittuniversitetet 

och Charlotte Simonsson, fil.dr och konsult hos Nordisk Kommunikation, är profil den bild en 

organisation vill förmedla av sig själv till sin omvärld och marknad men även internt bland 

sina anställda. Profilen kan sägas vara den slags fasad som organisationen visar utåt. Det 

brukar dock finnas flera sidor av en profil inom samma organisation och det de önskar visa 

upp skiljer sig åt mellan olika tillfällen
22

. 

 

Marknadskonsulten Agneta Spjuth presenterar i sin bok ”Kommunen som varumärke” Itta 

Johnsons, marknadsstrateg på Ystad kommun, åsikter om kommuner och profil. Johnson 

anser det viktigt att fler av Sveriges kommuner arbetar med sina varumärken, vilket hon 

                                                 
20

 Larsson, L., (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB. Sid. 99. 
21

 Ibid. Sid. 117.  
22

 Heide, M., m.fl., (2008). Kommunikation & organisation. Liber AB. Sid. 173-174. 

Image Profil 

Identitet 



6 

 

menar främjar och stärker hela Sverige. Vidare tycker hon att om fler kommuner tar tag i sin 

profil och därmed förbättrar sitt varumärke leder det inte till negativ konkurrens mellan 

kommunerna. Istället leder det till en förbättrad bild av Sverige som helhet, som sedan kan 

vidareförmedlas utåt. Sverige kan då visa en starkare bild globalt som gynnar landet i form av 

en ökad turistnäring och underlättar samtidigt för investerare att hitta en plats som passar med 

deras profil i Sverige
23

. 

2.1.2 Image 

Falkheimer menar att image brukar stå för den bild omvärlden har av organisationen
24

. Ordet 

image har sina rötter i latinska ord om att imitera och att sträva efter. Image uppstår och 

värderas hos intressenter och blir omvärldens tolkning av den identitet som en organisation 

presenterar. Det gör att det blir omöjligt för en organisation att själv styra sin image, den blir 

istället resultatet av hur olika intressenter över tid tolkar de signaler som sänds ut av en 

organisation. Budskap om en organisation som levereras via media, familj, vänner och 

anställda spelar även de in i hur en organisations image tolkas av omvärlden
25

. 

 

Begreppet image har definierats otaliga gånger och definitionerna skiljer sig ofta åt beroende 

på vilken typ av objekt som avses och på vilken nivå. Enligt forskarna Philip Kotler och 

Irving Rein vid Northwestern University och Donald Haider vid University of Maryland, kan 

det gällande platsimage till exempel röra sig om platser i allmänhet, länder, städer eller 

destinationer. De flesta är överens om att platsimage är en uppsättning uppfattningar, intryck 

och associationer som en person har, eller som en grupp delar om en viss plats
26

. En image är 

med andra ord mottagarens destillerade tolkning av all information om platsen som når denne, 

inklusive den profil avsändaren försöker förmedla. Eftersom en platsimage tillhör mottagaren 

och varierar mellan olika personer och grupper, är det inte lätt att ändra deras syn av en plats 

eller stad. Det de däremot kan göra är att jobba med att försöka påverka personernas och 

gruppernas syn på staden, det vill säga den image som finns
27

.  

 

Vid marknadsföring av kommuner och platser, menar Christer Asplund, konsult vid 

EuroFutures och hans kollegor Kotler, Rein och Haider vid Northwestern University, att det 

är viktigt att konstruera en stark och attraktiv image
28

. För att marknadsföra och kommunicera 

en kommuns image krävs det undersökningar om hur kommunen uppfattas av människorna 

inom och utanför kommunen. Författarna skriver vidare att en image är svår att skapa och 

förändra och att det därför kan ta år att skapa en ny image
29

. En positiv image är något en stad 

                                                 
23

 Spjuth, A., (2006). Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil. Bokförlaget Kommunlitteratur 

AB. Sid. 43-44.  
24

 Falkheimer, J., (2001). Medier och kommunikation – en introduktion. Studentlitteratur AB. Sid. 105. 
25

 Larsson, L., (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB. Sid. 114-115.  
26

 Kotler, P., m.fl., (1993) Marketing Places – Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and 

Nations. The Free Press. Sid. 141. 
27

 Ibid.  Sid. 141. 
28

 Kotler, P., m.fl., (1999). Marketing Places – Europe: how to attract investments, industries, residents and 

visitors to cities, communities, regions and nations in Europe. Pearson Education Limited. Sid. 25. 
29

 Kotler, P., m.fl., (1993) Marketing Places – Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and 

Nations. The Free Press. Sid. 54. 
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kan framhäva för att bli mer attraktiv. Städer som har en tydlig positiv image bör arbeta med 

att förstärka och leverera den till rätt målgrupp. En del städer kan också dra nytta av större 

organisationer eller branscher som verkar i staden och har en positiv image
30

.  

2.1.3 Identitet 

Identitet ersätter begreppet profil i internationella sammanhang, men är samtidigt ett djupare 

och vidare begrepp, som också innefattar publiken
31

. Syftet med en identitet är att specificera 

organisationens mening, mål och självbild och detta görs internt av organisationen. En 

identitet kan sägas vara den helhetsbild som en organisation uppfattar och förmedlar av sig 

själv. Innan en identitet presenteras till omvärlden är det viktigt att veta exakt vad det är som 

skall presenteras och hur detta skall göras. Att veta vilka värderingar och kärnvärden som 

sänds ut och på sättet det förmedlas är något som måste föregå mottagandet av dess signaler 

hos omvärlden
32

.  

2.1.3.1 Organisationsidentitet 

Begreppet organisationsidentitet kan enligt forskarna John Balmer vid Brunel Business 

School och Alan Wilson vid Strathclyde University, ses som organisationens verklighet och 

unika egenskaper som visar sig i de interna och externa bilder som kommuniceras
33

. 

 

Balmer och Edmund Gray, professor vid College of Business Administration, menar att 

organisationsidentiteten i dag kan ses som en viktig konkurrensfördel och organisationer vars 

varumärken syns ofta och har ett bra anseende har, som tidigare sagts klara fördelar gentemot 

konkurrenterna. Organisationsidentiteten är också viktig inom organisationen eftersom dess 

medlemmar måste vara införstådda med organisationsidentiteten, eftersom det annars blir det 

svårt att kommunicera ett konsekvent budskap till omvärlden
34

. 

 

Balmer har själv försökt definiera begreppet organisationsidentitet och menar att det är 

summan av alla gripbara och icke-gripbara värden som gör en organisation till en tydlig enhet. 

Enligt honom är dess kärna en blandning av de anställdas värderingar och en blandning av 

strategi, struktur, kommunikation och kultur
35

.  

 

Ett besläktat begrepp som enligt forskarna Mary Jo Hatch vid Göteborgs universitet och 

Majken Schultz, vid Copenhagen Business School, kan krångla till definitionen av 

organisationsidentitet ytterligare är begreppet organisationskultur. De två begreppen ligger 

nära varandra och överlappar varandra till viss del. Vanligast är att betrakta 

                                                 
30

 Kotler, P., m.fl., (1999). Marketing Places – Europe: how to attract investments, industries, residents and 

visitors to cities, communities, regions and nations in Europe. Pearson Education Limited. Sid. 52.  
31

 Larsson, L., (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB. Sid. 115. 
32

 Ibid. Sid. 115-116. 
33

 Balmer, J., & Wilson, A., (1998). Corporate Identity: There is more to it than meetes the eye. International 

Studies of Management & Organization, 28 (3). Sid. 12-13. 
34

 Balmer, M. T., & Gray, E., (1999). Corporate Identity and Corporate Communications: Creating a 

Competitive Advantage. Corporate Communications: An international Journal. Vol. 4, Nr. 4. Sid. 174-175. 
35

 Balmer, J. M. T., (2001). Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing: Seeing through 

the Fog. European Journal of Marketing, 35 (3/4). Sid. 276-277. 
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organisationsidentiteten som en del av organisationskulturen. Organisationskulturen är mer 

omfattande än identiteten och handlar om gemensamma värderingar och antaganden om den 

sociala verkligheten. De kulturella betydelserna som dominerar i en organisation formar och 

vägleder tänkandet, känslorna och handlandet. Organisationsidentiteten kan betecknas som 

den synliga delen av kulturen i en organisation i form av till exempel normer, 

handlingsmönster och värderingar. Följaktligen kan organisationskultur också ses som en ram 

inom vilken identiteten skapas och påverkas
36

.  

2.2 Varumärke 

Enligt forskarna Philipp Klaus och Stan Maklan vid Cranfield School of Management, är 

ordet varumärke hämtad från marknadsföringen. Den engelska termen ”brand” kommer från 

verbet ”to brand” som betyder att bränna och förr i tiden brännmärkte bönderna sin boskap 

för att markera ägarskap
37

. Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som 

används för att identifiera produkter eller tjänster. Varumärket är en immateriell tillgång. Det 

går i dag med hjälp av varumärket att uttrycka en organisations värden och på så vis skapa ett 

tydligt intryck på marknaden. Problemet är att det är ytterst osäkert vilket intryck som 

varumärket gör
38

.  

 

Under lång tid uppfattades varumärket endast som ett verktyg för tillverkare av 

konsumentprodukter. Numera har varumärke utvecklats till att även omfatta organisationer, 

såsom myndigheter, kommuner och företag. Kommunicerandet av varumärket är något som 

blivit allt viktigare för städer och kommuner och på senare tid har varumärket hamnat på 

många organisationers agendor. Det läggs ner mycket energi på att diskutera, utveckla och 

kommunicera varumärken och många ser i dag varumärket som en av de viktigaste 

tillgångarna för en organisation och det ses också som ett av de viktigaste 

konkurrensmedlen
39

. 

 

Spjuth identifierar och definierar ett antal begrepp som hon kopplar till varumärkesbyggande 

inom kommuner:  

 Varumärke – Relationen mellan kommunen och individen, det vill säga vilka 

associationer individen gör till och vilka känslor eller tankar som väcks av 

kommunens namn. 

 Kommunikation – De strategiska budskap som leder attityd och förhållningssätt i 

målgruppen. 

 Identitet – Vad kommunen i själva verket har, är och står för. 

 Image – Marknadens och målgruppens bild av kommunen. 

                                                 
36

 Hatch, M. J., & Schultz, M., (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European 

Journal of Marketing 31 (5/6). Sid. 357-358. 
37

 Klaus, P., Maklan, S., (2007). The role of brands in a service-dominated world. Journal of Brand 

Management. Vol. 15, Nr. 2. Sid. 115-116.  
38

 Ibid. Sid. 115-116.  
39

 Heide, M., m.fl., (2008). Kommunikation & organisation. Liber AB. Sid. 173-174. 
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 Kärnvärden – Vad som utmärker kommunen från konkurrenterna, genuina värden som 

bygger på kommunens identitet.  

 Profil – Bilden kommunen vill förmedla till marknaden och målgruppen
40

. 

2.2.1 Organisationsvarumärke 

Enligt forskarna Simon Knox och David Bickerton vid Cranfield University, finns det två 

aspekter av begreppet varumärke: produktvarumärke och företags- och/eller 

organisationsvarumärke. Den senare kallas på engelska för corporate brand och är den väv 

av associationer vi har till en organisation. Det handlar med andra ord om immateriella värden 

som kopplas till en organisation
41

.  

 

Ett organisationsvarumärke riktar sig inte bara till kunder utan också till 

organisationsmedlemmar, investerare, miljögrupper, kommuner, leverantörer och andra 

viktiga grupper. På grund av dess skillnader bör samtliga avdelningar som arbetar med 

kommunikationsfrågor – personalavdelningen, marknadsföringsavdelningen och 

informationsavdelningen, fokusera på varumärket
42

.  

 

Organisationsvarumärken är mer komplicerade och kräver mer sofistikerade 

marknadsföringsmetoder än produktvarumärken. När produktvarumärket förut kunde skötas 

av enbart marknadsavdelningen krävs det nu att hela organisationen hjälps åt. Detta på grund 

av att hela organisationen, vare sig de vill eller inte, är involverade i realiseringen av 

organisationsvarumärket. Vid organisationsvarumärken flyttas fokus från produkten till 

organisationen. Detta drar en helt annan uppmärksamhet till organisationen, vilket i sin tur 

leder till att organisationsmedlemmarna själva utsätts för en helt annan och större granskning. 

Nu blir organisationens beteende ända ner till de anställdas dagliga interaktioner i arbetet 

synliga (och ibland hett nyhetsstoff) och organisationen blir mer transparent än någonsin. 

Detta i sin tur förstärker vikten av att ha en sund organisationskultur
43

. 

 

Organisationsvarumärken är Falkheimer och Heide, de varumärken som är mest intressanta 

för en informatör. De skiljer sig från produktvarumärken i flera avseenden. 

Produktvarumärken är en angelägenhet för marknadsförarna medan organisationsvarumärken 

är en angelägenhet för ledningen. Produktvarumärken har också en kort livscykel som är 

densamma som produktens, medan organisationsvarumärkens livscykel i princip är 

densamma som företaget eller organisationens 
44

. Enligt Lars Palm, professor vid Högskolan i 

Halmstad, skapas produktvarumärken av marknadsföring medan organisationsvarumärken 

                                                 
40

 Spjuth, A., (2006). Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil. Bokförlaget Kommunlitteratur 

AB. Sid. 10-11. 
41

 Knox, S., & Bickerton, D., (2003). The Six Conventions of Corporate Branding. European Journal of 

Marketing 37 (7/8). Sid. 3-4. 
42

 Hatch, M. J., & Schultz, M., (2003). Bringing the Corporation into Corporate Branding.  European Journal of 

Marketing 37 (7/8).  Sid. 1044-1045. 
43

 Ibid. Sid. 1044-1045. 
44

 Falkheimer, J., & Heide, M., (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer. 

Studentlitteratur. Sid. 90. 
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skapas och upprätthålls av den kommunikation som styrs av informationsavdelningen.  Detta i 

form av nyhetsbrev, webbplats, presskontakter, events och kundtidningar men också till stor 

del av medarbetarnas prestationer och framtoning
45

.  

 

Falkheimer och Heide anser att vikten av ”living the brand”, det vill säga att medarbetarna 

agerar utifrån organisationens värderingar, är en viktig insikt som många organisationer 

negligerar eller inte har kunskap om
46

.  

2.2.2 Kultur och kärnvärden 

Kärnvärden är sanna och tillförlitliga värderingar som baseras på kommunens identitet
47

. 

Varumärken definieras i allt större grad genom kärnvärden och kärnvärden är enligt Palm 

egenskaper som myndigheten, företaget eller organisationen gärna vill bli förknippade med. 

Exempel på kärnvärden han framhåller att de vill bli förknippade med är: 

 ”Duktighet” till exempel effektivitet, innovationskraft, kompetens, ledande inom… 

och så vidare. 

 Egenskaper som appellerar till målgruppernas känslor (i synnerhet företag och 

organisationer som riktar sig till allmänheten), till exempel personlighet, 

ungdomlighet, mod och engagemang. 

 Egenskaper som har med förtroende att göra: integritet, respekt, pålitlighet, säkerhet, 

trygghet och ansvarstagande
 48

. 

 

I Palms bok ”Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund” får vi däremot 

ta del av en undersökning forskaren Mette Morsing gjort 2001 som visar att danska 

storföretag i stor utsträckning använder samma 20 kärnvärden. I Sverige skall förhållandet 

vara likartat. Företagen, myndigheterna och organisationerna kan i många fall byta 

kärnvärden med varandra utan att skillnaden skulle bli särskilt märkbar, vare sig för de 

anställda eller för de utomstående. Kärnvärdet i sig fungerar alltså inte särskilt särskiljande, 

det kan däremot förklaringen och gestaltningen av kärnvärdet göra
49

. Begrepp som image och 

identitet har i detta sammanhang blivit allt viktigare. Det gäller att effektivt kommunicera 

immateriella värden, vad organisationen och produkterna står för och vad som är unikt. 

Värdena som kommuniceras är en del av organisationsidentiteten, vilken skapas, reproduceras 

eller utvecklas i kommunikationen
50

.  

 

Varumärke definierat genom kärnvärden betyder i praktiken detsamma som begreppet profil 

som det används i Sverige, det vill säga den bild organisationen önskar att omgivningen har 

                                                 
45

 Palm, L., (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Studentlitteratur AB. Sid. 85-

86. 
46

 Falkheimer, J., & Heide, M., (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers relationer. 

Studentlitteratur. Sid. 90. 
47

 Spjuth, A., (2006). Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil. Bokförlaget Kommunlitteratur 

AB. Sid. 10. 
48

 Palm, L., (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Studentlitteratur AB. Sid. 86. 
49

 Ibid. Sid. 86. 
50

 Heide, M., m.fl., (2008). Kommunikation & organisation. Liber AB. Sid. 169. 
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av den. I andra sammanhang avser varumärke den bild organisationen faktiskt lyckas 

förmedla av sig själv, ungefär detsamma som organisationens image fast med en annan 

terminologi. Ett starkt varumärke innebär på så sätt att den önskade bilden av organisationen 

ligger nära den faktiska bilden eller mera exakt uttryckt: att organisationen lyckats förmedla 

sina kärnvärden till målgrupper och intressenter. De flesta myndigheter, företag och 

organisationer har enligt teorierna långt kvar innan de lyckas med detta arbete
51

. 

2.3 Profilering 

Profilering kan sägas stå för byggande och vård av företagets, myndighetens eller föreningens 

varumärke
52

. Positionering används ofta som en synonym till profilering och positionering 

innebär att profilera sig i förhållande till något eller någon annan, i regel en konkurrent
53

.  

2.3.1 Marknadskommunikation 

Rita Mårtenson, professor vid Göteborgs universitet, skriver att med marknadskommunikation 

menas de aktiviteter som utförs för att kommunicera ut produktens innehåll och stimulera 

kunder att köpa den
54

. Micael Dahlén och Fredrik Lange vid Handelshögskolan i Stockholm, 

gör gällande att marknadskommunikation handlar om hur företag kommunicerar erbjudanden 

till nuvarande och potentiella kunder
55

. Vidare hävdar de att syftet med 

marknadskommunikationen är att förbättra den nuvarande situationen för varumärket
56

. 

 

Marknadskommunikation avser alla de kontakter som företag har med kundgrupper och andra 

intressenter för att på något sätt direkt eller indirekt påverka marknadens uppfattning om och 

intresse för deras produkter, tjänster eller idéer samt företagets anseende
57

. 

Marknadskommunikation kan användas i syfte att bygga upp hela företagets anseende eller 

för att skapa en attraktiv identitet för enskilda produktvarumärken. Marknadskommunikation 

kan delas in i två kategorier:  

 Varumärkesbudskap (koncept, idéer, associationer, värderingar m.m.) som påverkar 

den bild marknaden har av varumärket.  

 Varumärkesstimulans (kortsiktiga erbjudanden eller relationsbyggande aktiviteter) 

som belönar kunderna för att de väljer märket
58

.  

Det krävs fördelar för att kunna sälja in sin kunskap till andra nätverk och det gäller att 

kommunicera ut ett budskap. Budskapet bör signalera de varumärkesassociationer, det vill 

säga ord eller känslor, som företaget vill att kunden skall koppla till varumärket. 

Marknadskommunikation handlar om att planera för hur ett företag praktiskt skall kunna 

skaffa, samt behålla, kunder genom att kommunicera ut sina budskap till ”rätt” målgrupp på 

                                                 
51

 Palm, L., (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Studentlitteratur AB. Sid. 87. 
52

 Ibid. Sid. 85. 
53

 Ibid. Sid. 93. 
54

 Mårtensson, R., (2009). Marknadskommunikation – kunden, varumärket, lönsamheten. Studentlitteratur AB. 

Sid. 17-18.  
55

 Dahlén, M., & Lange, F., (2009). Optimal marknadskommunikation. Liber AB. Sid. 11.  
56

 Ibid. Sid. 30. 
57

 Mårtensson, R., (2009). Marknadskommunikation – kunden, varumärket, lönsamheten. Studentlitteratur AB. 

Sid. 45. 
58

 Ibid. Sid. 25-26.  



12 

 

”rätt” sätt
59

. För att lyckas med sin marknadskommunikation bör kommunikationsansvariga 

och marknadsförare enligt författarna arbeta utifrån tre utgångspunkter som inkluderar tre 

frågor; 

 

Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga till dem?   Hur skall vi säga det? 

 

Steg ett handlar om att först och främst identifiera sin målgrupp, för att vidare utforma rätt 

budskap och avslutningsvis kommunicera detta i de kanaler som används av målgruppen
60

. 

Marknadskommunikationens beståndsdelar illustreras i figuren nedan
61

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Platsmarknadsföring 

Platsmarknadsföring är i princip ett försök att implementera idéerna från varumärkeshantering 

på platser, men det finns ingen vedertagen, allmän definition om vad platsmarknadsföring 

egentligen står för
62

. Kotler med flera ser platsmarknadsföring som ett sätt att utveckla en 

plats så att den blir så attraktiv som möjligt för turister, invånare och företagare. Det handlar 

bland annat om att utveckla en välfungerande infrastruktur, att se till så att människorna på 

platsen trivs, upprätta attraktioner och sedan skapa en bra image som kan representera allt 

detta på ett bra sätt
63

. Kavaratzis och Ashworth menar att platsmarknadsföring utformas 

                                                 
59

 Dahlén, M., & Lange, F., (2009). Optimal marknadskommunikation. Liber AB. Sid. 12-13. 
60

 Ibid. 30. 
61

 Ibid. Sid. 30. 
62

 Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J., (2005). City Branding: An effective assertion of identity or a transitory 

marketing trick? Tijdschrift voor Economische en sociale geografie, Volym 96, Issue 5. Sid. 506-507. 
63

 Kotler, P., m.fl., (1999). Marketing Places – Europe: how to attract investments, industries, residents and 

visitors to cities, communities, regions and nations in Europe.. Pearson Education Limited. Sid. 51. 

Kanal 

Målgrupp 

Budskap 

 

De tre beståndsdelarna i marknadskommunikationen.  

Dahlén, M & Lange, F. (2009). Sid 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com.proxybib.miun.se/journal/10.1111/(ISSN)1467-9663
http://onlinelibrary.wiley.com.proxybib.miun.se/doi/10.1111/tesg.2005.96.issue-5/issuetoc


13 

 

utifrån lånade idéer från den privata sektorns marknadsföring och att dessa är överförbara till 

platser så länge som hänsyn tas till att platser är en helt ny form av produkt och att nya sätt av 

marknadsföring krävs för detta ändamål
64

.  

 

Offentliga organisationer såsom regioner och enskilda kommuner har, enligt docenterna Lars 

Bruzelius och Per-Hugo Skärvad vid Lund universitet, i växande utsträckning förstått att de 

konkurrerar. En stads konkurrenskraft och attraktivitet, att till exempel som medborgare vilja 

bo eller flytta till och/eller att som företag verka i en stad, är i stor utsträckning 

sammanhängande med stadens varumärke, det vill säga det staden upplevs vara för dess 

intressenter
65

. Städer har sedan lång tid tillbaka strävat efter att urskilja sig från varandra men 

marknadsföring av specifika platser inom offentlig sektor är en endast 20 år gammal 

företeelse
66

. 

 

När de styrande i en stad har beslutat sig för att marknadsföra staden, så finns det ett antal 

viktiga faktorer de bör ta hänsyn till. De tre viktigaste faktorerna är att identifiera de sociala 

och kulturella värden som finns i staden, att med utgångspunkt från de identifierade värdena 

sedan skapa en tydlig strategi för marknadsföring av staden och att hålla sig till den strategin 

samt skapa en god och effektiv organisation för platsmarknadsföring
67

. När en stad vill 

attrahera en viss kategori eller målgrupp så måste staden noggrant definiera denna kategori för 

att uppnå sina mål. Vid definierandet av kategorin är det viktigt att inte bara titta på vilka 

staden vill locka utan även se till tillgängligheten
68

. 

 

Kommuner måste också bestämma sig för hur många turister de vill ha och hur turismen skall 

balanseras med andra industrier eller strategier och vad det är turisterna vill ha. Alternativen 

är begränsade av platsens klimat, terräng och tillgångar, historia, kultur och möjligheter. De 

ansvariga måste veta vad nuvarande och potentiella kunder har för behov och önskemål för att 

avgöra vilken marknad de skall stå till tjänst och bestämma sig för passande produkter, 

program och tjänster för att anpassa sig till den marknaden
69

. För att attrahera kunder 

medborgare och besökare som vill flytta dit så måste platsen förstå sina styrkor och 

svagheter
70

. 

 

Marknadsföring av en plats är möjlig med utgångspunkt ur traditionella 

marknadsföringsteorier, men för att lyckas med marknadsföringen av en plats måste speciella 
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typer av marknadsföring utarbetas som är anpassade för ändamålet
71

. I en studie genomförd 

av Kavaratzis, byggs en modell upp kring marknadsföring av städer och platser. I modellen 

utgår han från traditionella marknadsföringsverktyg och bygger på dessa, för att sedan kunna 

applicera dem på platser. Han använder sig bland annat av verktygen marknadsföringsmixen 

och varumärkesbyggande
72

.  

 

I modellen har varumärken en central betydelse. Platser kan, precis som produkter, ta fördel 

av att ett starkt varumärke byggs upp. Genom att konstruera ett starkt varumärke kan 

kommuner attrahera företag och få dessa att etablera sig där. I sin varumärkeskonstruktion 

kan kommunerna understryka sina styrkor gentemot konkurrenterna, till exempel andra 

kommuner inom samma geografiska område, och på så sätt bygga upp en positiv bild av 

kommunen och vad den har att erbjuda företag
73

. 

 

Modellen bygger upp tre nivåer av marknadskommunikation som en stad kan genomföra och 

dessa kallas för primär, sekundär och tertiär
74

. Kavaratzis har utgått från städer men påpekar 

att modellen även är applicerbar på platser
75

. Modellen som presenteras på nästa sida är, 

enligt honom, väl utformad för att tillämpas även på kommuner
76

:  
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Kavaratzis model: City image Communication.  

Kavaratzis, M., (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing 

city brands. Palgrave Macmillan. Vol. 1, Nr 1. Sid. 67. 

 

Den primära nivån innefattar handlingar som staden genomför som inte är direkt kopplade till 

stadens marknadskommunikation. Denna nivå är indelad i fyra undergrupper som är landskap, 

organisationsstruktur, infrastruktur och visioner. Som undergrupperna antyder handlar denna 

nivå om hur kommunen bygger upp och förändrar sin infrastruktur och vilka visioner 

kommunen har för framtiden. Dessa åtgärder skapar en bild av hur kommunen ser på 

framtiden och vad den kommer att satsa på, vilket kan öka kommunens varumärke
77

.  

 

Den sekundära kommunikationen är den traditionella marknadskommunikationen som 

genomförs i form av till exempel reklam, grafisk design och logotyper. Denna nivå är den 

som kommunen påverkar direkt genom aktiv marknadsföring. Det kan röra sig om till 

exempel profilering och segmentering. Den tertiära nivån innebär ”Word of Mouth” eller med 

andra ord ”mun till mun metoden” eller ”viral marknadsföring” som påverkas av media och 

kommunikation från konkurrenter
78

.  

 

Kotler med flera, skriver bland annat om hur städers varumärken byggs upp med hjälp av 

imagemarknadsföring, attraktionsmarknadsföring, infrastruktursmarknadsföring och 

personmarknadsföring. De menar att dessa strategier bygger ett positivt varumärke kring 

                                                 
77

 Kavaratzis, M., (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for 

developing city brands. Palgrave Macmillan. Vol. 1, Nr 1. Sid. 66-68.  
78

 Ibid. Sid. 66-69.  

Platsimage 

 

Image kommunikation 

 

Tertiär 

Kommunikation 

 

Struktur 

 

Landskap 

 

Beteende 

 

Infrastruktur 

 

Primär kommunikation 

 

Sekundär 

kommunikation 

 

http://www.ingentaconnect.com.proxybib.miun.se/content/pal;jsessionid=1idg6jlh6u7mn.alice
http://www.ingentaconnect.com.proxybib.miun.se/content/pal;jsessionid=1idg6jlh6u7mn.alice


16 

 

staden för att kunna attrahera besökare, boende, arbetskraft, företag, industrier och gynna 

export. De förtydligar även att dessa strategier visar på att de kreativa näringarnas produkter 

och de kreativa människorna spelar en stor roll i uppbyggandet av städers varumärken
79

. 

 

En plats behöver speciella funktioner för att tillfredsställa invånarna och attrahera 

utomstående och detta går under strategin attraktionsmarknadsföring. En del platser har turen 

att ha naturliga attraktioner, medan många får leta efter nya sevärdheter
80

. Om en stad har 

attraktiva omgivningar kan de använda sig av dem i sin marknadsföring. Det kan vara miljöer 

eller byggnader i städerna som naturligt blir attraktionsfaktorer. Faktorer som bör finnas med i 

en stads marknadsföring är följande; naturen, historiska personligheter och händelser, 

shoppingmöjligheter, kulturevenemang, nöjen och avslappning, sportevenemang och arenor, 

festivaler, arkitektur, byggnader, monument, statyer, museer samt diverse attraktioner
81

.  

 

Skapandet av igenkända platser, platser med en identitet, ger en mer medborglig medvetenhet, 

vilket leder till ytterligare positiva effekter för de offentliga organisationerna och detta i form 

av finansiella investeringar på platsen
82

.  

2.3.3 Ambassadörer 

Marknadsföringsreceptet betonar i likhet med annan marknadsföring betydelsen av goda 

ambassadörer, människor som är stolta över den plats där de bor och verkar på och som därför 

förmedlar positiva berättelser om platsen till andra människor. Genom att göra 

lokalbefolkningen och det lokala näringslivet delaktiga i platsens marknadsföring, blir den 

utåtriktade marknadsföringen legitimerad och därmed mer trovärdig, Platsmarknadsföring 

rymmer även en inåtriktad ambition och riktar sig mot företag och människor som redan finns 

på plats
83

. Även nyinflyttade i en kommun fungerar som ambassadörer, då människor som 

flyttat till en kommun lockar andra att göra detsamma. Människor bidrar till stor del i 

skapandet av en kommuns varumärke
84

.  

 

Spjuth fastställer att vinnaren i konkurrensen om inflyttarna, besökarna och investerarna är 

den kommun som har stolta och glada ambassadörer till invånare
85

. Städer kan ibland ha svårt 

att marknadsföra sig men tar då hjälp av olika människor och detta definieras av Kotler med 

flera som personmarknadsföring. De människor städer använder sig av i sin marknadsföring 

är människor som på olika sätt påverkar kännedomen av staden. Städer tar tillfället i akt att 

koppla dessa människor till sig för att öka stadens attraktionskraft. Dessa kan vara kända 
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människor
86

, kompetenta människor
87

, entreprenörer
88

 eller inflyttade människor
89

. Att lyfta 

fram kända människor vid platsmarknadsföring är ett vanligt och effektivt sätt att skapa 

positiva associationer till en kommuns varumärke. Dessa människor blir då symboler för 

kommunen och är användbara i en kommuns varumärkesbyggande
90

. Kommuner som har 

starka entreprenörer kan därför gynnas av att lyfta fram dessa i sin platsmarknadsföring
91

. 

 

Ett vanligt problem vid platsmarknadsföring är enligt forskarna Michael J Baker och Emma 

Cameron vid University of Strathclyde, ofta bristen på kompetens, resurser och flexibilitet 

inom den offentliga sektorn
92

. 

2.4 Kommunikationsplanering 

I kommunikativ planering ingår flera strategiska val. Oavsett om vi ägnar oss åt långsiktiga 

kampanjer eller mer kortsiktiga åtgärder är det viktigt att vi utarbetar en genomtänkt strategi 

för aktiviteten
93

.  

2.4.1 Samhällskommunikation 

Enligt professorn Ralph Tench och ämnesledaren Liz Yeomans vid Leeds Metropolitan 

University, skiljer sig kommunikationen mellan den offentliga sektorn, samhället och 

allmänheten från kommunikationen som kommer från företag där vinst är den största 

drivkraften. Samhällskommunikation består ofta av kampanjer för att informera om och 

uppmärksamma frågor som exempelvis att utöva säkert sex, inte glömma att rösta eller att 

man skall äta mer frukt och grönsaker. Samhällskommunikation är något som berör alla där 

bland annat myndigheter och andra organisationer inom den offentliga sektorn har en plikt att 

vara öppna mot sina intressenter. När det gäller samhällskommunikation är allmänheten en 

viktig intressent och den offentliga sektorn har ett ansvar att informera dem om frågor som rör 

hela samhället. Därför är det viktigt att organisationerna tar hänsyn till allmänheten och dess 

behov i sin kommunikation
94

.  

2.4.1.1 Kommunikationsprocessen 

För att kommunikationsprocessen skall kunna fungera krävs ett antal aktörer och 

medverkansfaktorer, nämligen sändare, meddelande, kanal och mottagare. En grundläggande 

modell, som blivit känd främst av kommunikationsforskarna Shannons och Weaver
95

.  
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Enligt Larsson saknar kritikerna fördjupning och förklaring av en av kommunikationens 

viktiga beståndsdelar i modellen, nämligen feedback. Detta har lett till att andra forskare har 

utvecklat och förändrat grundmodellen. Kritikerna vill lägga större fokus på hur och varför 

mottagaren, som kan benämnas som målgruppen, uppfattar sändarens budskap på det ena eller 

andra sättet, vilket de i modellen inte ägnar någon märkbar uppmärksamhet. Tidigare lades 

tyngdpunkten endast på själva överföringen och utgick från att ordet och budskapets innehåll 

enbart kunde tolkas på ett sätt. Dagens forskning lägger mer fokus på mottagarens tolkning av 

budskapet och dess feedback
96

.  

 

Den nu avlidne Stig Hadenius, som var Sveriges första professor i journalistik vid Stockholms 

universitet och Lennart Weibull, som är professor och massmedieforskare vid Göteborgs 

universitet, gjorde tidigare en grundläggande basmodell för kommunikationsprocessen och visas 

nedan97: 

 

 

 

 

 

 

En elementär kommunikationsmodell.  

Hadenius, S., & Weibull, L., (2003). Massmedier. En bok om press, radio & TV. Sid. 12. 

 

2.4.1.2 Strategier och mål 

Stora och påkostade kommunikationskampanjer saknar ofta mål och de mål som sätts upp är 

ofta otydliga och motsägelsefulla, vilket kan leda till att mycket pengar försvinner i onödan
98

. 

Den som tänker genomföra en kommunikativ aktivitet måste ha en ambition att åstadkomma 

något och ha ett mål för insatsen. Har de inga mål skall de enligt teorierna allvarligt fundera 

på om det över huvud taget är någon idé att arbeta på saken. En informationsinsats som inte 

relateras till ett mål går inte att planera och genomföra på ett godtagbart sätt. De får svårt att 

utforma en effektiv strategi, ringa in de målgrupper de vill nå, formulera rätt budskap och 

hitta rätt medier. Utan ordentliga mål förefaller det även svårt att analysera åtgärden i 

slutänden. Resultaten måste kunna ställas mot mål för att kunna mätas och om aktiviteten inte 

kan mätas så vet de heller inte om resurserna används på rätt sätt
99

.  
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2.4.1.3 Budskap 

Budskapet är en av de viktigaste delarna vad gäller kommunikation. Baserat på basmodellen i 

dess elementära sammanhang, så går det att se att budskapet är en produkt av sändaren och 

kodas av denne. Budskapet är relaterat till målgruppen och kommuniceras genom en eller 

flera kanaler, där det sedan avkodas av mottagaren och ger en effekt
100

.  

2.4.1.4 Målgrupper 

Målgrupper är de grupper kommunen valt att rikta sig till för att locka dem att välja 

kommunen
101

. Det kan vara potentiella invånare, företag eller besökare. Men det kan även 

vara opinionsbildare, journalister eller politiker. Varje kommun måste göra sina val för att 

kunna rikta in sig på de utvalda grupperna. Det svåraste, och det viktigaste, är att våga välja 

bort de grupper som inte skall bearbetas
102

.  

 

Spjuth refererar till Bengt Håkansson, varumärkesspecialist, som ger tips hur en kommun 

skall göra för att lyckas med sitt varumärkesarbete. Enligt honom bör grunden i en kommuns 

varumärkesarbete grunda sig i en analys av kommunens målgrupper. Målgrupperna är 

invånare, företag i kommunen, potentiellt näringsliv utanför kommunen samt opinionsbildare 

och journalister. För att ta reda på vilken bild dessa målgrupper har av kommunen kan ett 

antal frågor ställas. Exempel på dessa är: Vilken bild har de av kommunen? Vilken attityd har 

de till kommunen? Vidare går arbetet in på att identifiera konkurrenterna. Vilka storstäder, 

landsbygder och mellanstora städer konkurrerar kommunen med
103

? Resultatet av analysen av 

målgruppens image av kommunen, tillsammans med kartläggningen av konkurrenter, ger 

starten till att börja arbetet med att skapa en profil
104

. 

2.4.1.5 Kommunikationskanaler 

Det finns två grundläggande medievalsstrategier: bombmatta och organisk tillväxt. Med 

bombmatta menas massmediekampanjer där sändaren kan använda sig av alla medier. 

Bombmattan har en hög intensitet under en kort tid och når ut till hela målgruppen. Organisk 

tillväxt pågår däremot under en längre tid, vilket gör att det tar därför längre tid innan 

resultatet blir synligt. Principen för organisk tillväxt är att sändaren påverkar exempelvis 

opinionsledare och förebilder som i sin tur påverkar andra människor, som i sin tur påverkar 

andra och så vidare
105

.  

 

Mediestrategier och medieval görs utifrån den förväntade kontakt och spridningskraft som 

budskapet önskas uppnå. Den process som leder fram till medievalet och som presenteras 
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nedan, kallas för ”Processmodell för medieval”, modellen nedan illustrerar den strategiska 

kommunikationen och dess arbetsgång vid val av kommunikationskanaler
106

: 

Processmodell för medieval. 

Larsson, L, (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB. Sid. 204. 

 

2.4.1.6 Utvärdering 

Analyser av en organisations kommunikativa förmåga ligger på två nivåer. I den första nivån 

gäller det de systematiska och fortlöpande insatserna och detta för att få en bild av omvärldens 

syn på det övergripande informationsarbetet, vilket görs för att få en granskning av 

organisationen som helhet. Inom denna nivå studerar de organisationens image och 

relationsläge. Den andra nivån utvärderar och analyserar enstaka informationsprojekt och 

åtgärder
107

.  Informationsansvariga har en central uppgift i att få kunskap om hur 

omgivningen uppfattar relationen med organisationen. Denna aspekt är något som kommit i 

skymundan, enligt Larsson, vilket han anser beror på okunskap om mätmetoder
108

.  

 

Han presenterar fem analysformer som med fördel kan användas för att utvärdera hur ett 

informationsprojekt fungerat: 

 Teknikmodellen – betonar effekterna. 

 Målmodellen – mäter i vilken grad de uppsatta målen nåtts. 

 Beslutsmodellen – analyserar insatsen och de olika process- och beslutsstegen. 

 Den användarriktiga modellen – utgår från beslutsfattarna och de som skall studera 

analysen. 

 Den responsiva modellen – utgår från att det finns många svar på en utvärdering, 

beroende på vad och vem som skall utvärderas
109

. 

2.4.2 Integrerad kommunikation 

Enligt Spjuth ansvarar den kommunala organisationen, ett kommunalt näringslivsbolag eller 

liknande över det varumärkesbyggande arbetet. Varumärkesuppbyggnaden skall drivas av 

kommunala organisationer, även om hela kommunens företag, invånare och andra intressenter 

är mer eller mindre delaktiga i denna process
110

. Varumärkesarbete är ett strategiskt arbete 

och det krävs ett stort engagemang och stöd från ledningen för att lyckas med arbetet. Vad 

hon menar är att i det dagliga arbetet är medarbetarna och då främst informationscheferna 
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som jobbar med varumärkesfrågorna, men ett stort stöd och engagemang från ledningen krävs 

för att arbetet skall fortlöpa som tänkt
111

. Hon menar vidare att det finns tydliga paralleller till 

näringslivet i informationschefernas arbete med varumärket. Informationscheferna i 

näringslivet ansvarar ofta för ”corporate branding” det vill säga företagets övergripande 

varumärke
112

. 

 

Texter om corporate branding har enligt Heide stora likheter med profilarbete, något som 

främst informatörer sysslar med. Han anser det svårt att se skillnad på begreppen 

organisationsvarumärke och profil och menar att det kanske går att sätta ett likhetstecken 

mellan dessa begrepp. Frågan kan då bli om det finns någon mening alls för informatörer att 

använda ett marknadsföringsbegrepp som varumärke och om det är bättre att hålla fast vid det 

gamla profilbegreppet. Det går emellertid också att vända på resonemanget och säga att 

användningen av varumärke som begrepp är ett steg mot integrationen av informations- och 

marknadsföringsavdelningen anser han
113

. 

 

Vissa varianter av marknadskommunikation ligger nära informationsområdet, då främst social 

marknadsföring och marknadsföring av tjänster. Röster har därför höjts för att organisationer i 

större grad måste föra samman sina marknadsförings- och informationsinsatser till en 

gemensam arbetsinsats, så kallad integrerad kommunikation
114

. 
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3 Metod 

Studien är utförd med hjälp av kvalitativa metoder. Valet grundades i att det enligt Jarl 

Backman, professor vid Umeå universitet, är mest lämpligt för undersökningen då syftet är att 

få en djupare inblick i arbetet med hur utvalda personer inom Hudiksvalls kommun själva 

beskriver och uppfattar sitt arbete med kommunikationen av kommunens varumärke Glada 

Hudik
115

. Anne Ryen, professor vid universitetet i Agder, beskriver att med användandet av 

kvalitativa intervjuer ämnar undersökaren studera fenomen i dess naturliga miljö och försöka 

göra fenomenen begripliga eller tolka de utifrån den mening de ges
116

. 

 

Då fokus i uppsatsen ligger på platsmarknadsföring och hur kommuner kommunicerar sina 

varumärken, har vi valt fallstudien som forskningsstrategi. Fallstudier förknippas ofta med 

kvalitativ forskning och innebär att forskaren använder en viss plats eller organisation för att 

belysa ämnet. Valet av Hudiksvalls kommun begrundas i att kommunen, enligt teorierna om 

platsmarknadsföring och kommunicerandet av varumärket, torde befinna sig i en intressant 

fas med utmaningar och möjligheter gällande sitt varumärke. Jämförelser mellan två eller 

flera fall är att föredra, då detta är bättre lämpat för att göra generaliseringar. Det är även en 

av de vanligaste invändningarna mot fallstudier som kvalitativ forskningsmetod
117

. På grund 

av tidsbegränsningar i vårt arbete har vi dock valt endast ett fall för vår studie och vi anser 

trots nackdelarna, att fallstudie som undersökningsform lämpar sig bäst utifrån uppsatsens 

syfte.   

 

Undersökningens urval bestod av sex intervjupersoner som samtliga verkade inom 

Hudiksvalls kommun och vidare jobbade med dess varumärke. Intervjupersonerna fann vi 

genom ett strategiskt urval där vi aktivt valde intervjupersoner som var relevanta för 

undersökningen. 

3.1 Forskningsansats 

De vanligaste forskningsansatserna för att beskriva förhållandet mellan teori och empiri är 

enligt forskarna Runa Patel och Bo Davidson vid universitetet i Linköping, de induktiva och 

deduktiva metoderna. Deduktiv metod tar fasta i relevanta teorier för ämnet. Forskaren 

härleder sedan hypoteser utifrån dessa teorier som granskas med hjälp av empiriska 

undersökningar. I den induktiva metoden är teorin istället resultatet av forskningsansatsen och 

forskaren drar här generaliserbara slutsatser med hjälp av observationer och resultat
118

.  

 

Vi har valt en deduktiv forskningsansats för denna uppsats. Uppsatsen utgår från befintliga 

teorier för platsmarknadsföring och varumärkesuppbyggande. Vårt val grundar sig i syftet 

med uppsatsen, som är att jämföra valda teorier med den observerade verkligheten för fallet 

Hudiksvalls kommun. 
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3.2 Kvalitativa samtalsintervjuer 

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och metoden användes för 

att besvara frågeställningarna om i vilken utsträckning kommunen kommunicerar sitt 

varumärke. Målet med vår studie var, som nämnt tidigare, att komma åt intervjupersonernas 

djupare tankar om deras syn på och arbete med kommunikationen av varumärket. Kvalitativa 

samtalsintervjuer var därför att föredra eftersom de underliggande tankegångarna hade gått 

förlorade om vi använt en kvantitativ metod i likhet med vad forskaren Peter Esaiasson och 

hans kollegor Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängerud vid Göteborgs 

universitet anser
119

. 

 

Samtalsintervjuerna är att föredra för att identifiera och upptäcka underliggande tankegångar 

om ett ämne och inte bara ytliga resonemang
120

, något som vi såg som en fördel med vårt val 

av metod. Nackdelar med personliga intervjuer är att de tar längre tid att utföra, ställer högre 

krav på möjlighet att anpassa sig efter intervjupersonens schema och planering då en intervju 

tar längre tid att genomföra för intervjupersonen jämförelsevis med exempelvis en 

enkätundersökning
121

. Samtalsintervjuer är även lämpliga i det här fallet då de erbjuder 

möjlighet till interaktion mellan intervjuledaren och intervjupersonen
122

. Intervjuerna har haft 

en låg grad av standardisering och intervjufrågorna har gett utrymme för intervjupersonen att 

svara med egna ord
123

.  

 

Helt enligt författarna Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Ove Larsen vid 

universitetet i Bergen, så utfördes intervjuerna med en intervjumanual som mall och med en 

semistrukturerad form, där vissa frågor kompletterades med uppföljningsfrågor för att kunna 

gå djupare inom de berörda ämnena
124

. Intervjumanualen provades på en person innan de 

ordinarie intervjuerna ägde rum, detta för att kontrollera att frågorna vi ställde var begripliga 

och relevanta för studien.  I intervjumanualen använde vi oss därför av begrepp som 

positionering och marknadsföring fastän vi använder oss av begreppen profilering och 

marknadskommunikation i uppsatsen. Detta ser vi inte som ett problem, då vi likställer dessa 

begrepp
125

. 

Intervjumanualen finns presenterad i bilaga 1.  
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3.2.1 Intervjuform 

Det finns enligt före detta universitetsadjunkten Idar Magne Holme och nuvarande professorn 

Bernt Krohn Solvang vid universitetet i Agder, olika typer av intervjuformer, bland annat 

respondentintervju och informantintervju. Respondentintervju är när respondenten själv är 

delaktig i den företeelse som undersöks. Informantintervju är däremot när respondenten står 

utanför den företeelse som undersöks, men som har mycket att säga om ämnet. Att använda 

sig av informantintervjuer kan vara bra då forskaren inte kan få tag i den respondent som 

denne egentligen vill intervjua. Det kan bero på olika skäl så som dödsfall, oförmåga att tala 

för sig själv eller att den information forskaren söker inte går att få tag på genom en direkt 

intervju
126

.  

 

Informantintervjuers syfte är att fungera som ett verktyg för forskaren så att denne kan skapa 

sig en stabil empirisk grund. Informanten måste inte nödvändigtvis själv ingå i en sådan 

verksamhet som skall studeras men skall vara väl insatt i ämnet
127

. Respondentintervjuernas 

syfte är däremot att få tillgång till åsikter hos personerna som ingår i det studerade 

fenomenen
128

. Då vi i denna uppsats önskade studera hur de jobbar med vissa fenomen inom 

kommunen, så har vi utfört respondentintervjuer.  

3.3 Strategiskt urval 

Det strategiska urvalet utfördes genom att vi på Hudiksvalls kommuns hemsida fick ta del av 

aktuella examensarbeten inom kommunen och vidare fick vi kontakt med Tommy Näsmark 

som arbetar vid CUL, Centrum för Utveckling och Lärande i Hudiksvall. Kontakten med 

honom ledde till ett möte där uppslag för framtida uppsatser diskuterades. Med på detta möte 

var Tommy Näsmark, CUL, Hans Gyllow, demokratisamordnare i kommunen och Ulrika 

Beijer, projektledare Fokus Glada Hudik. Där uppkom frågan om hur man marknadsför en 

kommun och vidare hur detta kommuniceras. Utifrån detta möte har sedan uppsatsens 

respondenter valts. Vi undersökte vilka som jobbade på informationsavdelningen och vidare 

vilka som, på ett eller annat sätt jobbar med informations- och kommunikationsfrågor i 

kommunen. Vi tittade även på olika beslutsfattare, som skulle kunna delge oss information till 

vår studie. Kontakt togs sedan via mejl, med våra tänkta respondenter och dessa kontaktades 

vidare via telefonkontakt.     

 

Då vår avsikt varit att undersöka kommunikationen kring varumärket Glada Hudik, valdes 

intervjupersoner med detta i åtanke. Urvalet gjordes utifrån ambitionen att erhålla ett 

sanningsriktigt och rättvisande resultat. Respondenterna representerar de personer och/eller 

befattningar som anses vara av stor vikt vad gäller kommunikationsarbetet med varumärket 

Glada Hudik. Intervjupersonerna innefattar representanter från kommunen, invalda politiker 

och turistnäring och till viss del näringsliv. 
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3.4 Avgränsningar 

Undersökningen har begränsats till personer som inom Hudiksvalls kommun jobbar med 

kommunikationen av kommunens varumärke Glada Hudik. På grund av uppsatsens syfte och 

frågeställningar ansåg vi att vårt urval var bäst lämpat för studien då processen med 

varumärkesarbetet enligt teorierna startar hos ledningen. Hösten 2010 blev det ett maktskifte i 

Hudiksvalls kommun. Maktskiftet innebar att det tidigare socialdemokratiska och 

vänsterpartistiska styret, nu övergått till ett alliansstyre som omfattar Moderaterna, 

Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet.  Kommunstyrelseuppdraget 

delas av Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Anledningen till att vi valt att intervjua 

Jonas Holm, moderat, är att Moderaterna har fler kommunalråd i kommunstyrelsen än 

Centerpartiet och Miljöpartiet. Då intervjumaterialet skulle ha blivit alltför omfattande med 

intervjuer av representanter från samtliga, får Jonas Holm i denna uppsats representera den 

nya kommunstyrelsen.  

 

Eftersom vårt intresse har legat i att se i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun jobbar med 

kommunikationen av varumärket Glada Hudik, så har vi inte i vår studie inkluderat någon 

undersökning av näringslivet och invånarna.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet definieras av Esaiasson med flera som avsaknaden av systematiska fel i 

studien, vilket medför att studien har undersökt det den haft som syfte att undersöka. Vidare 

delar Esaiasson med flera upp begreppet validitet i intern och extern validitet, där den interna 

validiteten avser att studien lyckats mäta det den strävar efter att mäta och den externa 

validiteten syftar till möjligheten att generalisera resultatet till en större grupp
129

.  

 

Då vi har använt oss av dels inspelningsutrusning och även en gemensam intervjumanual 

under vår undersökning, har vi arbetat för att hålla den interna validiteten hög. Båda 

författarna har medverkat under samtliga intervjuer för att säkerställa att ingen information 

har gått förlorad. Den externa validiteten är svårare att säkerställa men vi tror att vårt urval är 

representativt för fler än de som ingick i vårt urval. Men återigen så syftar inte 

undersökningen till att kunna göra några större generaliseringar. 

 

Reliabiliteten kan likställas med grad av sanning i undersökningens resultat. Det kan 

kontrolleras genom att upprepa undersökningen och se om resultatet blir densamma
130

. Vi 

bedömer att vår undersökning kan vara svår att replikera med dess kvalitativa grund som 

påverkansfaktor. 

3.6 Genomförande 

Innan respektive intervju utfördes mejlade vi intervjumanualen till respondenterna så att de 

fick titta igenom frågorna. Intervjuerna genomfördes sedan på deras respektive arbetsplatser. I 

                                                 
129

 Esaiasson, P., m.fl., (2009). Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad. Nordstedts 

Juridik AB. Sid. 64. 
130

 Ibid. Sid. 70. 



26 

 

de flesta fall utfördes intervjuerna på intervjupersonens initiativ i mötesrum för att underlätta 

ljudupptagning under intervjun och eliminera eventuella störningar som det dagliga arbetet på 

arbetsplatserna kan skapa. Några intervjuer utfördes på respondentens kontor och vi blev vid 

ett tillfälle störda, då respondenten fick in en ny arbetsdator. Intervjuerna utfördes under en 

veckas tid, vi intervjuade en respondent åt gången och intervjuerna tog ungefär en halvtimma 

var. Under intervjuerna närvarade båda författarna och intervjuerna spelades in på en iPhone 

för att underlätta transkribering och ge båda författarna möjlighet att fokusera på intervjuerna 

och lättare kunna ställa följdfrågor till intervjupersonen. Under intervjuerna antecknade en 

person utifall tekniken skulle haverera.  

 

Att spela in en intervju medför både för- och nackdelar. En fördel är att vi som författare kan 

gå tillbaka och på så sätt säkerställa att respondenten blir korrekt citerad. En nackdel är att 

respondenten kan känna att den inte vågar uttrycka sig i samma utsträckning som om den inte 

blev inspelad. Det kan även vara en fördel att samtidigt anteckna under intervjuns gång ifall 

utrustningen fallerar vilket vi gjort under samtliga intervjuer
131

. Intervjun följde sedan 

intervjumallen där frågor ställdes enligt denna. Avslutningsvis gavs intervjupersonen en 

möjlighet att fritt tycka till och kommentera på intervjuns förfarande och kommentera om det 

var något inom området vi missat att täcka in med våra frågor
132

.  

 

Efter varje intervju påbörjades arbetet med bearbetning, analys och transkribering av 

materialet. Vid transkriberingen återgavs inte samtliga pauser, utfyllnadsord eller andra 

former av tolkningar. Det på grund av att tillförlitligheten i materialet ville säkras och ju färre 

tolkningar som görs vid transkribering desto mindre är risken för felaktigheter.  

 

Vid ett intervjutillfälle framkom att respondenten varit i kontakt med en av de tidigare 

intervjuade.  Vi vet inte om detta kan ha påverkat respondenten och dennes svar. Vår 

uppfattning är att denne inte blivit påverkad, men vi kan inte med säkerhet säga det. Vid 

intervjuerna var även en av respondenterna tveksam till att medverka då intervjupersonen inte 

förstod eller såg hur denne kunde bidra till studiens syfte. Vi förklarade då för 

intervjupersonen att just hans/hennes bidrag var viktigt
133

.  Ibland har respondenter inte haft 

någon sammanhängande och meningsfull uppfattning om det studerade fenomenet. Vi anser 

då inte att vi som intervjuare skall skapa ett sammanhängande resonemang åt den intervjuade, 

utan har sett det som en kvalitet att upptäcka detta
134

.  

 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i empirin och därefter analyseras. 
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3.7 Metodproblem 

En av intervjupersonerna blev dagen innan intervjun skulle äga rum, tillsvidare sjuk. 

Respondenten var informationschef Carin Winter, en viktig respondent i vår studie. Problemet 

löstes genom att informatören Anna Krathmann hoppade in i hennes ställe och representerade 

informationsavdelningen. Ett annat metodproblem var att vi under de första två intervjuerna 

skrev på ett kollegieblock som prasslade väldigt mycket när vi vände blad. Det blev därför 

vissa gånger på inspelningen lite otydligt vad intervjupersonen sade. Detta löste vi genom att 

lyssna riktigt noga och transkribera intervjun direkt när vi kom hem och minnet fortfarande 

var färskt. Vid de andra intervjuerna hade vi sedan förberett och rivit ut papper så att 

störningarna på det inspelade materialet blev minimala.  

 

En av uppsatsförfattarna är född, uppväxt och bor i Hudiksvalls kommun och kan därför vara 

färgad då hon har barn i grundskolan, förskolan samt att hennes make arbetar inom 

Hudiksvalls kommun. Detta balanserades av att den andre författaren kommer från södra 

Sverige och inte har någon koppling till Hudiksvalls kommun. Innan intervjuerna 

diskuterades alltid vikten av att vara objektiv och saklig och främst hålla sig till 

intervjufrågorna. Trots strävan att hålla intervjuer präglade av objektivitet och kongruens kan 

följdfrågor av ledande karaktär ha förekommit. Uppfattningen är ändå att det inte har 

förekommit i sådan utsträckning att studien reliabilitet bör ifrågasättas. Samtliga källor har 

behandlats med samma ambition om objektivitet vilket har möjliggjort ett kritiskt 

förhållningssätt genom hela uppsatsprocessen.  

3.8 Teoretiska val och källkritik 

Vi har i vårt teorikapitel använt oss av boken ”Kommunen som ett varumärke” som är skriven 

av Agnetha Spjuth, marknadskonsult med inriktning på analys och research kring 

varumärkes- och marknadsfrågor. Den är ej av teoretisk forskningsvetenskaplig karaktär men 

vi har trots detta valt att använda hennes teori som en del av vårt teoretiska ramverk. Valet 

grundar sig i bristen på akademisk forskning inom området för platsmarknadsföring av 

kommuner, vilket problematiserats i inledningen
135

.   

 

Vi har även använts oss mycket av Lars-Åke Larssons litteratur och det på grund av att 

många, bland annat författarna Jesper Falkheimer, Lars Palm och Mats Heide hänvisar till 

Larsson i sina böcker. Vi har därför valt att gå till grundkällan istället för att referera 

ovannämnda författare.  
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4 Bakgrund 

För att få en ökad förståelse för studien presenteras i detta kapitel en kort beskrivning av 

Hudiksvalls kommun, Glada Hudik-Teatern och projektet Fokus Glada Hudik.  

4.1 Hudiksvalls kommun 

”Mellan blånande berg och hav, utefter Hälsinglands kust, ligger Hudiksvalls kommun. För 

många mera känd som ”Glada Hudik”, ett uttryck som myntades redan på 1800-talet då 

sjöfarten och trähandeln var som mest intensiv. Besökarna var många och ryktet om 

gästfriheten och det glada sällskapslivet spred sig snabbt”
136

.  

 

Östkuststaden Hudiksvall är en stad belägen i nedre norrland. Staden ligger i Hälsingland, 

Gävleborgs län och i kommunen bor cirka 37 000 invånare, varav cirka 16 000 invånare bor i 

Hudiksvalls närområde. Hudiksvall ligger 82 kilometer från Sundsvall, 132 kilometer från 

Gävle och 300 kilometer från Stockholm
137

.  

 

Hudiksvalls kommun bildades 1971 genom en sammanslagning av de tidigare kommunerna 

Bjuråker, Delsbo, Forsa och Iggesund samt Hudiksvalls stad. Näringslivet har sina rötter i 

1800-talets sågverksrörelse och verkstadsindustrins framväxt efter andra världskriget. 

Fortfarande är industrin till hälften baserad på skogsråvara medan den andra hälften utgörs av 

verkstadsindustri. Mer än hälften av de som arbetar inom kommunen sysselsätts i de större 

och medelstora företagen, inklusive kommun och landsting. Till de största företagen hör 

Ericsson Network Technologies, Forsaträ, HIAB, Huddig, Hälsinge Tidningar, Iggesund 

Timber, Iggesund Paperboard, Iggesund Tool samt Sunfab Hydraulics
138

.  

4.2 Glada Hudik-Teatern 

Glada Hudik-Teatern grundades 1996 av Pär Johansson som arbetade som 

habiliteringspersonal på dagcentret i Hudiksvall. Han föreslog att de skulle starta en 

teatergrupp som en av de olika verksamheter de utvecklingsstörda kunde välja att delta i. 

Detta möttes med blandade känslor hos hans kollegor, men så blev det. När det var dags för 

den första föreställningen kom protester och oroliga frågor också från anhöriga till de 

utvecklingsstörda. Efter föreställningen var de flesta positiva och erfarenheterna stärkte dem 

att fortsätta. De utvecklingsstörda som hade deltagit var också entusiastiska och ville jobba 

mer med teater
139

.  

 

Sedan dess har teatern växt och föreställningar som ”Tomtar på rymmen”, ”Indianer i 

djungeln”, ”Det stora bankrånet” och ”Ha en underbar semester” har spelats och haft stora 

framgångar. Men det var med föreställningen ”Elvis” som den riktigt stora succén och 
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publikrekordet kom. Fler än 110 000 har sett föreställningen sedan den hade premiär 2005 och 

den har spelats i bland annat Gävle, Sundsvall, Göteborg, Stockholm och Broadway
140

.  

 

Dokumentärserien ”Elvis i Glada Hudik” sändes i SVT under hösten 2010
141

 och teatern 

medverkade 2009 i TV-programmet ”Allsång på Skansen”
142

. De var även med i 

”Melodifestivalen” 2010, där de medverkade som pausunderhållning med låten ”Sverige” 

som sedan gavs ut som singel
143

. De har också fått ta emot Guldmasken, ett pris som delas ut 

för insatser inom svenska privatteatrar
144

 och medverkat i boken ”SHAKEN! [NOT STÖRD]” 

där författaren Petter Karlsson och fotografen Johanna Syrén har följt åtta av skådespelarna
145

. 

2011 väntar långfilm och Sverigeturné
146

. 

4.3 Fokus Glada Hudik 

Fokus Glada Hudik är ett samverkansprojekt mellan Hudiksvalls kommun och näringsliv. 

Projekt Fokus Glada Hudik har uppkommit i samband med Glada Hudik-Teaterns stora 

framgångar och efter den uppmärksamhet kommunen har fått i samband med detta. De har 

därför skapat en hemsida där tanken är att samla material och information kring frågor som 

kan uppstå om kommunen, företagen och omsorgen. Detta gör de för att alla skall ha samma 

information och förmedla korrekta svar
147

.  

 

På hemsidan går att läsa följande:  

”Arbetet med att forma bilden av Hudiksvall och fylla varumärket Glada Hudik är ett 

långsiktigt och viktigt arbete för vår kommuns framtid. Just nu kretsar det arbetet kring att ta 

vara på den fantastiska uppmärksamhet vår kommun fått genom Glada Hudik - Teatern. I 

framtiden är vår förhoppning att arbetet kan fördjupas och att allt fler delar av Hudiksvalls 

kompetens- och spetsområden alltmer ingår i människors bild av Hudiksvall. Målet är att fler 

skall känna till vår kommun och vad vi har att erbjuda i form av näringsliv, kultur, 

livskvalitet, arbetsliv och vacker natur. Då ökar chanserna till ökad inflyttning och etablering 

av företag”
148

. 

 

Hudiksvalls kommun tänker dra igång arbetsgrupper och aktiviteter för att ta tillvara det 

ökade fokuset på Hudiksvall så att det gynnar invånare, företagare och föreningar
149

.  
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5 Undersökningen 

Inledningsvis beskrivs de intervjupersoner som deltagit i studien. Därefter följer en 

presentation av de svar som undersökningen genererat, dessa svar följer ett mönster utifrån 

vår teori och våra intervjufrågor.  

5.1 Undersökningens intervjupersoner 

I undersökningen ingick sex intervjupersoner som alla deltog i en intervju med samma 

intervjumanual och förfarande: 

Sven-Åke Thoresen 

Sven-Åke Thoresen är oppositionsråd i Hudiksvalls kommun sedan första november 2010. 

Tidigare var han kommunalråd i 13 år. Han har jobbat inom politiken sedan 1980-talet och är 

socialdemokrat. Hans jobb är att vara i opposition och opponera mot högerkartellen. Han är 

också andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Annika Bergström 

Annika Bergström är turistbyråchef i Hudiksvalls kommun sedan 2001. Hennes jobb är att 

ansvara för turistbyråns drift och utveckling. Hon är även delaktig i diverse utvecklingsprojekt 

för besöksnäringen och är även driftansvarig för Mulle Meck och KomTek. 

Kristina Mickelsson 

Kristina Mickelsson är utvecklingsstrateg i Hudiksvalls kommun sedan 2005. Hon jobbar med 

strategiska frågor utifrån förvaltningarnas perspektiv men också med frågor gällande 

näringsliv, infrastruktur och liknande. Hon jobbar med allt som kan tänkas strategiskt viktigt 

för att få tillväxt och regional utveckling. 

Jonas Holm 

Jonas Holm är nytillträdd kommunalråd i Hudiksvalls kommun sedan första november 2010, 

en post han delar tillsammans med två andra politiker. Han är även vice ordförande i 

kommunstyrelsen och egen företagare. Han är kommunalråd på 60 procent och 

egenföretagare på 40 procent. Jonas Holm är moderat och har sedan 2005 jobbat politiskt i 

olika nämnder och styrelser. 

Anna Krathmann 

Anna Krathmann är informatör vid Hudiksvalls kommun. Hon är 26 år gammal och har läst 

Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Hon fick jobb på 

kommunen direkt efter sin examen och har jobbat där sedan 2008. Hon arbetar bland annat 

med att ta fram en ny webb. Stor vikt läggs också vid intern kommunikation i kommunen. 

Ulrika Beijer 

Ulrika Beijer är projektledare för Fokus Glada Hudik sedan april 2010. Ulrikas uppgift är 

bland annat att samordna aktiviteter för att marknadsföra kommunen. Ulrika har också jobbat 

som artist och sångerska sedan hon var 15 år. Hon har tidigare även jobbat med projektet 

”Sommarkväll i Gävle”, vars syfte var att lyfta Gävle kommun genom olika gratisevenemang.    
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5.2 Att profilera Hudiksvalls kommun 

När vi ber intervjupersonerna att beskriva hur de arbetar med att profilera Hudiksvalls 

kommun så framkommer det att det inte finns någon tydlig kommunikationsstrategi för detta. 

”Det är just det här, att försöka skapa en bild av vad Hudiksvall är för någonting, vad 

Hudiksvalls kommun är. Det handlar inte bara om att man har vacker natur, för det har man 

nästan överallt i varenda kommun i hela Sverige, utan det handlar mer om vad kommunen 

innehåller. Just nu pratar man om kommunen med stort varmt hjärta, där det skall vara ett 

bra ställe att bo på, där det är nära till arbete, bra kommunikation och alltihopa. Det är 

liksom den grejen vi jobbar med. För att få ge den bilden av Hudiksvall måste man ha olika 

typer av projekt, men näringslivet kommer in här som otroligt viktiga och jag tycker att de gör 

för lite”. 

– Sven-Åke Thoresen 

På frågan om hur intervjupersonerna ser på marknadsföring så framkommer det att Bergström 

definierar marknadsföring som en funktion som skall underlätta försäljningen och tala om att 

man finns. Marknadsföring är för Krathmann ett arbete som har ett uttalat mål och som 

bedrivs under en begränsad tid. Vidare definierar Holm marknadsföring enligt nedan: 

”Marknadsföring är att, för det första skall du synas överallt, på så många platser som 

möjligt. Arenareklam, vid aktiviteter, tidningsreklam, har du jippon skall det vara stora 

tidningsannonser, radioreklam och det kan också vara kopplat till TV-reklam. Du skall synas 

överallt och bli top of mind”.  

– Jonas Holm. 

Holm menar att det är annorlunda när det kommer till marknadsföringen av en kommun. Han 

framhåller att kommunen skall jobba för att Hudiksvalls kommun skall ha en positiv image 

och att de skall tänka positivt när de ser Hudiksvalls kommun. De skall visa att skola, vård 

och omsorg fungerar bra. Thoresen håller med Holm och menar att de som kommun skall 

marknadsföra ett bra och kustnära boende, en bra miljö för barn att växa upp i och att de har 

bra kommunikationer. Det är ingen vara de säljer utan istället marknadsför de en livsstil, en 

tanke eller en idé som skall göra att man vill flytta till kommunen. 

5.2.1 Inblandade aktörer 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de anser att majoriteten av marknadsföringen sköts 

av kommunen. Några av intervjupersonerna saknar näringslivets engagemang medan andra är 

medvetna om att marknadsföringen av kommunen kan ske indirekt via näringslivet, 

föreningslivet och invånarna själva. 

”Om man tittar på ekonomiska resurser och den biten och allt som behövs runt omkring för 

marknadsföringen, så vill jag påstå att Hudiksvalls kommun står för väldigt mycket. Bortser 

man från det ekonomiska perspektivet så är det till stor del kommuninvånarna själva som 

marknadsför sin kommun. Jag tror egentligen att de gör mer än kommunen”. 

– Kristina Mickelsson 

Bergström anser att det förutom kommunen finns många engagerade. Många av företagen 

skriver under med ”Glada Hälsningar från Glada Hudik” i sina mejl, eller att det finns någon 
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liten ”Glada Hudik” passus på breven. Glada Hudik gymnasiet och Glada Hudik-Teatern ser 

hon också som viktiga aktörer. När Holm får frågan svarar han: 

”Ja först så är det väl den här så kallade informationsavdelningen då, med de här tre 

personerna som jobbar med intern information, men som skall jobba utåt, bara vi får till det. 

Sen så tror jag också att väldigt mycket initieras av kommunalrådet och av kommunchefen. 

Lite sådant som bör göras och sen naturligtvis då i det här fallet Ulrika Beijer, som 

projektledare då, Fokus Glada Hudik”. 

– Jonas Holm 

Krathmann menar att informationsavdelningen marknadsför sig outtalat på olika sätt i deras 

information. Hon anser samtidigt att om de skriver bra saker eller om de exempelvis skapar en 

positiv bild av förskolan bland föräldrarna så är det kanske föräldrarna i sig som marknadsför 

kommunen och säger att de har en jättebra förskola. Eftersom de inte har någon uttalad 

marknadsavdelning idag, så sker marknadsföringen på flera olika fronter. 

 

Thoresen anser att näringslivet gör för lite och tycker att allt ansvar läggs på kommunen: 

”Man vänder ju hela tiden det här mot kommunen, men de som bedriver handel […] har en 

stor betydelse för hur de marknadsför Hudiksvall, våra företagare har en stor betydelse. På 

något sätt så lyckas de alltid vända det till att det är något som kommunen skall 

marknadsföra men de har ju stor, om de vill ha hit arbetskraft, om de vill ha en expansiv 

kommun, då måste de också se till att jobba med den frågan och det tycker jag faktiskt att de 

är ganska, inte de som sköter handeln, men många företag är inte speciellt bra på det 

faktiskt”. 

– Sven-Åke Thoresen 

Thoresen berättar vidare att många företag ligger ute på mässor året runt och menar att de 

skulle kunna beskriva och marknadsföra kommunen mycket mer än vad de gör i dagsläget. 

Han anser att kommunen försökt få till ett samarbete med näringslivet men att det någonstans 

alltid har fallit tillbaka på kommunen, att det är kommunen som skall få saker att hända. Han 

anser att kommunen inte hinner med allt, utan att de måste hinna sköta sin egen verksamhet. 

 

Thoresen tycker inte att de inom Hudiksvalls kommun är inne på tanken att profilera sig 

gentemot andra kommuner. Han menar att de istället tittar på hur de kan samverka med andra 

kommuner i landskapet och länet för att kunna få en bra utveckling i hela länet och 

Hälsingland. Han vill inte konkurrera mellan kommunerna, utan ser framgång i Söderhamn 

som en framgång även i Hudiksvall. Holm menar att profilering handlar om att delta vid olika 

aktiviteter. Beijer menar att profilering handlar om att lyfta fram det som är unikt och vidare 

vara tydlig med det.  

 

Mickelsson funderar en kort stund, för att sedan låta oss veta:  

”Där har vi varit dåliga, vi har inte gjort något aktivt sådant arbete […] Först måste vi själva 

veta vad Glada Hudik står för, vad det är för känsla, att vi stoppa en massa bra saker i det 
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och att vi gör det ur ett lokalt perspektiv. Sen kan vi kanske börja gå ut i ett mer regionalt 

eller ett nationellt perspektiv och försöka positionera oss, tillsammans med andra likvärdiga 

kommuner. Men dit har vi inte riktigt kommit. Inte ett aktivt arbete i alla fall”. 

– Kristina Mickelsson 

Informationsavdelningen kan inte svara på frågan hur de arbetar med att profilera sig 

gentemot andra kommuner, men nämner samarbetet kommunerna emellan och att det är bättre 

att folk flyttar till någon av de samverkande kommunerna än till exempelvis södra Sverige.  

5.2.2 Huvudsakliga mål 

Det finns enligt respondenterna inget huvudsakligt mål med marknadsföringen av kommunen, 

men de vill behålla invånarantalet och ser gärna en ökad inflyttning av invånare och företag. 

Informationsavdelningen menar att det inte har funnits något mål att arbeta mot och detta har 

resulterat i att det inte har hänt så mycket: 

”Det finns inget uttalat mål och det har heller inte funnits något uttalat mål från 

kommunledningen, detta har gjort att man inte har haft något att sträva efter”. 

– Anna Krathmann 

Beijer talar om att ett mål är att kommunen skall finnas i folks medvetande och att de skall få 

en känsla och en bild när de ser det: 

”Målet är att Hudiksvalls kommun skall bli en attraktiv kommun. Att får du ett 

jobberbjudande om ett jobb i Skellefteå och ett jobb i Glada Hudik så skall du ta Glada 

Hudik, för att där verkar det vara så himla trevligt och där vill man bo. […] Glada Hudik 

skall finnas i folks medvetande, Glada Hudik skall vara tydligt. Du skall få en känsla och få 

en bild när du hör någon säga Glada Hudik”. 

– Ulrika Beijer 

Thoresen talar om att de skall kunna leva ett bra liv i Hudiksvalls kommun och att de lätt skall 

kunna ta sig till storstäderna, men även att de vill öka befolkningen och få nya expansiva 

företag i kommunen. Holm pratar om vikten av att ha mätbara mål. Han menar att de skulle 

kunna mäta resultat i form av antal ökade hotellnätter eller ökade uthyrningar för att se om det 

varit mer besökare. Bergström framhåller att de inte har hunnit så långt i projektet Fokus 

Glada Hudik att de har satt upp mätbara mål. 

 

De aktiviteter som bedrivs i dagsläget för att profilera kommunen är att delta vid olika 

aktiviteter och arrangemang. Intervjupersonerna uppger att de använder sig av hemsidan och 

annonser i den lokala tidningen vid profileringen gentemot andra kommuner. Beijer berättar 

att hon gärna ser att de jobbar mer med nya kanaler och att de försöker ligga i framkant: 

”Jag jobbar just nu hårt för att vi skall kunna lägga pengar på att jobba med smartphones, 

applikationer och twitter. Att försöka, och det trycker jag på, att det är jättejätteviktigt att 

försöka ligga i framkant med de nya sociala medierna. […] Plus att vi har fiberoptiken här i 

kommunen som jag hoppas att vi kan använda, så att vi kan ligga i framkant”. 

– Ulrika Beijer 
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Bergström talar om att mycket av kommunikationen fortfarande sker genom personlig kontakt 

på turistbyråerna. 

5.2.3 Utvärdering och uppföljning 

Samtliga intervjupersoner uppger att utvärdering och uppföljningsarbete är något som 

kommunen inte har arbetat med tidigare, men intervjupersonerna talar vidare om att detta är 

någonting de i framtiden bör lägga mer resurser på. Mickelsson delger oss fyra nyckelfaktorer 

som hon följer för att se om marknadsföringen gett resultat: 

”Vi har fyra stycken nyckelfaktorer som vi säger att vi skall titta på. Den ena är att 

nettoinflyttningen alltid skall vara större än året innan. […] Utbildningsnivån skall höjas och 

vara lika som riksgenomsnittet, […] arbetslösheten skall inte vara högre än riksgenomsnittet 

och vi skall ha lika många nya företag som riksgenomsnittet”. 

– Kristina Mickelsson   

5.2.4 Framtida marknadsföringsaktiviteter 

Samtliga intervjuade anser att det kommer krävas en högre grad av marknadsföring i 

framtiden. Hur marknadsföringen i framtiden skall utföras, skiljer sig däremot åt mellan 

respondenterna: 

”Min förhoppning är att vi 2012 skall ha en marknadsavdelning som jobbar aktivt med 

marknadsföring i olika sammanhang och som även kan bistå de olika förvaltningarna. Vi 

behöver börja marknadsföra våra skolor mer, eftersom det nu finns konkurrens på 

skolområdet”.  

– Kristina Mickelsson    

Beijer hoppas att de styrande i kommunen skall förstå hur viktig marknadsföringen är: 

”Jag hoppas att kommunledning och så vidare kommer att förstå betydelsen och vikten av 

marknadsföring nu, så att vi kan få mer resurser till det. Och sen att vi skall ligga i framkant 

vad gäller ny teknik”. 

– Ulrika Beijer 

Bergström är av uppfattningen att de kommer arbeta mycket via nätet och de sociala 

medierna, men att de samtidigt har kvar den traditionella marknadsföringen och den 

personliga kontakten. Hon vet att de i framtiden måste jobba mer med extern marknadsföring, 

men vem som skall utföra detta vet hon inte: 

”Projektet Fokus Glada Hudik är otroligt viktigt, både internt och externt och om man finge 

drömma så skulle man önska att Glada Hudik inte bara blir själva staden, utan också blir 

hela kommunen. Det jobbet, det lär väl ta någon generation”.  

– Annika Bergström 

5.3 Att kommunicera varumärket Glada Hudik 

Vissa av respondenterna talar om att de nu har höga förväntningar på den externa 

kommunikationen från kommunen och de anser att detta jobb i dagsläget endast är i 

startgroparna. Respondenterna talar åter om projektet Fokus Glada Hudik och de har stora 
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förväntningar på att projektet snart skall presentera vad Hudiksvall står för och att detta vidare 

skall kommuniceras ut. 

 

Beijer berättar att när hon kom in i projektet, fanns det ingen tydlig projektbeskrivning utan 

dessa fick hon forma själv. Fördelen med de otydliga beskrivningarna menar Beijer är att hon 

verkligen har tagit projektet till sitt hjärta. Nackdelarna har varit att det stundtals har känts 

otydligt vad det är hon skall göra. Det har heller inte funnit någon förstudie utan det var skarpt 

läge, in och jobba direkt. Beijer har spaltat upp projektet i tre rubriker: marknadsföringen, 

attityd och konkreta evenemang. Beijer talar även om hur de får invånarna i Hudiksvalls 

kommun att bli bra ambassadörer.  

 

När respondenterna ombeds beskriva vad som är ett varumärke för dem så tänker många på 

starka etablerade varumärken såsom Nike, McDonalds och Volvo. Det är en symbol för en 

produkt eller en tjänst. Respondenterna uppger vidare att det är en igenkänningsfaktor som 

står för något. 

”Ett varumärke kan vara en person också, att man har ett så starkt namn eller epitet på 

någonting som är så starkt förknippat med en känsla, en service eller en funktion på något 

sätt. Hudiksvalls kommun är för mig absolut ett varumärke”. 

– Anna Krathmann 

Thoresen menar att ett varumärkes uppgift är att sälja en vara eller en produkt och när de ser 

namnet så skall de associera det med någonting. Han ser inte Glada Hudik som ett varumärke 

utan mer som ett begrepp och detta på grund av att det enligt honom inte varit fyllt med 

någonting tidigare.  

5.3.1 Kultur och kärnvärden 

Flera av respondenterna talar om Glada Hudik och Hudiksvalls kommun som ”Kommunen 

med stort, varmt hjärta”. Vidare uppger de intervjuade att syftet med projektet Fokus Glada 

Hudik är att finna den rådande kulturen och kärnvärdena i dagens Glada Hudik.  

”Vi håller ju på och jobbar nu med ett projekt som heter Fokus Glada Hudik, där vi försöker 

fylla begreppet Glada Hudik med någonting och då sa vi inledningsvis: vad har vi för något i 

Hudiksvall idag som ger oss gratis marknadsföring? Jo vi har Glada Hudik teatern. De har 

verkligen gjort ett avstamp runt om i Sverige och det de står för det är ju allas lika värde och 

att alla kan, alla har möjlighet och sådär. Och så står det för en viss attityd, man har en viss 

attityd där, att man törs och så är det lust och glädje. Och då sa vi att Glada Hudik skulle vi 

önska var fyllt med attityd, lust och glädje så att när man tänker på Glada Hudik, då blir man 

glad för där är det roligt”. 

      – Kristina Mickelsson 

Krathmann säger att kärnvärdena är upp till var och en att bestämma och detta på grund av att 

Glada Hudik inte är registrerat och skyddat som varumärke. Krathmann berättar vidare att det 

också har varit en debatt om att folk inte känner igen sig i epitetet Glada Hudik längre. De 

menar att de har tappat bort sig själv.  
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Thoresen anser att kommunen har präglats av ledorden solidaritet, jämlikhet och allas lika 

värde. Han vill också att kommunen skall vara en ekokommun och jobba med hållbarhet, att 

det skall finnas en ekonomisk och miljömässig utveckling i kommunen. Han menar att det är 

politikerna i kommunfullmäktige som sätter upp vilka ledord de skall ha och vilka 

målsättningar de skall ha för arbetet och åtagandet i nämnderna och styrelserna. Thoresen 

berättar vidare att de har försökt lansera Hudiksvalls kommun som kommunen med stort 

varmt hjärta, i samband med Glada Hudik – Teatern. 

 

Bergström berättar att de jobbar efter tre ledord:  

”Ja, det är ju precis det vi håller på med i det här projektet Fokus Glada Hudik, att hitta 

dagens kärnvärden. Vi jobbar ju med de här tre ledorden attityd, lust och glädje som inte är 

tillräckligt implementerade, accepterade av alla, så att där är det ett otroligt jobb att göra. 

Jag brukar säga att jobbar man med attityden och lusten, så får du glädjen. Men vi har lite 

jobb kvar där”. 

     – Annika Bergström 

5.3.2 Skapandet av en tydlig profil, image och identitet 

De flesta respondenterna talar om att projektet Fokus Glada Hudiks syfte är att arbeta fram 

Glada Hudiks profil, image och identitet. De säger vidare att det idag inte finns någon tydlig 

profil, image och identitet i Hudiksvall.   

”Jag har inte hunnit göra så mycket som jag skulle ha önskat än, men det är det jag försöker 

jobba med. […] Jobbet är inte färdigt, långt ifrån, men det är en pågående process, som i alla 

fall har tagit fart det senaste året”.  

– Ulrika Beijer 

Som tidigare sagt så är Glada Hudik inte registrerat och skyddat som varumärke och detta är 

något som det är delade meningar om bland de intervjuade. Krathmann säger så här: 

”Kommunen har valt att inte registrera det här hos patent och registreringsverket eller gjort 

någon logga i samband med detta, för vi har sagt att alla får använda det och det öppnar ju 

också för att de som egentligen vill sälja någonting som vi inte står för, också får använda 

det. Så det är helt fritt för föreningar, företagare och andra att använda det”. 

 – Anna Krathmann 

Mickelsson pratar istället om att det inte har gått att registrera Glada Hudik som ett 

varumärke: 

”Vi använder inte ordet varumärke på så sätt, därför att man inte kan skydda Glada Hudik 

som begrepp, vilket vår informationsavdelning säger. De har undersökt det och det går inte. 

Så vi kan inte ha det som ett varumärke utan vi kallar det för begrepp”. 

 – Kristina Mickelsson 

När det kommer till frågan om att skapa en tydlig profil, image och identitet åt Glada Hudik 

så är Holm av uppfattningen att Glada Hudik skulle kunna vara mycket mer ett varumärke än 

vad det är idag: 
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”Glada Hudik borde kunna vara mycket mer ett varumärke. Det har vi också haft jättemycket 

möten om och där borde vi ha kommit mycket längre än vad man har gjort från kommunens 

sida. Man har ju inte ens en riktig logotyp”. 

 – Jonas Holm 

Beijer anser att Glada Hudik absolut skall vara ett varumärke: 

”Vi pratar ju mycket begrepp här, vi har inte sagt varumärke förut men det har att göra med 

att de har försökt att registrera Glada Hudik som ett varumärke, vilket tydligen inte går. Jag 

kan inte juridiken så jag skall inte gå in på det, men kalla det begrepp eller kalla det 

varumärke – Glada Hudik är ett varumärke. Säger man Glada Hudik så får du en association 

och sen finns det ju också en historia kopplat till Glada Hudik”.  

– Ulrika Beijer 

Krathmann menar att alla använder begreppet Glada Hudik på ett eller annat sätt. 

Informationsavdelningen brukar använda det på vissa av deras profilprodukter när de inte vill 

att kommunloggan skall vara med och kommunen skall stå som avsändare, detta för att kunna 

använda och ge bort produkterna i alla sammanhang. Ett exempel som nämns är skylten vid 

E4:an där de har använt Glada Hudik.  

5.3.3 Att leva upp till varumärket Glada Hudik 

På frågan om hur de jobbar med att leva upp till Glada Hudik som varumärke svarar 

Thoresen: 

”Ja det är ju det här vi håller på med nu i Glada Hudik projektet och det var i samband med 

Glada Hudik teaterns exempellösa framgångar. […] Vi har anställt Ulrika Beijer som jobbar 

med Glada Hudik och hur vi skall vi fylla Glada Hudik begreppet med ett innehåll och det 

försöker hon göra i ett samarbete med näringslivet för att se hur man skall kunna utnyttja det 

här och få en sving på marknadsföringen av Hudiksvall på olika sätt”. 

– Sven-Åke Thoresen 

Beijer menar att hon alltid jobbat med att leva upp till varumärket, även innan Glada Hudik 

projektet. Beijer menar att som artist visste hon att det var det hon höll på med. Beijer anser 

vidare att det finns enkla saker som de kan göra. När hon till exempel ringer till Stockholm så 

kan hon med glad röst säga ”Hej det är Ulrika Beijer i Glada Hudik” och då anser hon att hon 

direkt får ett annat bemötande än om hon skulle säga samma sak, med en släpig och 

ointresserad röst.  

 

Mickelsson är inne på samma spår, hon berättar att hon i de sammanhang det är passande, 

alltid skriver ”Hälsningar Kristina Mickelsson i Glada Hudik” eller ”Glada Hälsningar”. 

Bergström berättar att de inom turismen och besöksnäringen jobbar med det traditionella 

värdskapet och att det och kundbemötande alltid är något som ingår i utbildningen för 

sommarpersonalen på turistbyråerna. Holm hävdar att de överhuvudtaget inte lever upp till 

epitetet Glada Hudik.  
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5.3.4 Risken för glapp mellan kommunens invånare och utomstående 

På frågan om det riskerat att uppstå ett glapp mellan invånarna och utomstående i hur de 

uppfattar kommunen svarar Bergström så här: 

”Ja, det är klart att det gör. Men då tänker jag nog faktiskt tvärtom, att man blir hemmablind 

istället och tänker att ”här finns det väl ingenting, här är det så tråkigt, vadå är vi glada?” 

medan man utifrån faktiskt kan uppfatta det som att ”åh här är ju fantastiskt vackert, åh vad 

mycket det finns att göra här och alla människor är så glada och trevliga” och så vidare. Så 

det är snarare det glappet jag tänker på”. 

– Annika Bergström 

Mickelsson tror det finns olika uppfattningar om vad Glada Hudik står för: 

”Ja, jag tror att det finns väldigt olika uppfattning, vad Glada Hudik står för. Beroende på 

vem man är, i vilken ålder man är, hur länge man har bott här, om man är besökare, om man 

är företagare, om man är kommunal tjänsteman eller vad man nu är för någonting, så tror 

jag det är olika uppfattningar”. 

– Kristina Mickelsson 

Beijer är övertygad om att det finns ett glapp och det krävs tydlighet för att lösa det: 

”Absolut, och det tror jag gäller tydlighet. Bara för att jag vet vad Glada Hudik är för mig. 

Frågar du någon på gatan i Stockholm eller i Göteborg så kanske de säger: ‘ jaha, nej jag vet 

inte vad Glada Hudik är, ingen aning’. Där gäller det att vara tydlig och använda de saker 

som redan finns”.  

– Ulrika Beijer 

5.3.5 Framtida varumärkesinsatser 

Thoresen säger att han inte skall svara på det utan att det får den nya majoriteten stå för. Holm 

menar att han omöjligt kan svara på det, men att det är något de håller på och jobbar med. Det 

Holm vet, är att kommunen under 2011 måste öka sina insatser kraftigt, eftersom långfilmen 

om Glada Hudik-teatern har premiär då. Mickelsson är av samma åsikt och menar att de under 

2011 kommer att jobba vidare med varumärkesarbetet: 

”Vi har ju haft Fokus Glada Hudik som projekt under 2010 och det kommer vi fortsätta att ha 

under 2011. Vi kommer envist att jobba vidare med att försöka få ihop någonting, så att vi 

kan fylla det här begreppet med en massa saker. Vi kommer under 2011 att utgå från det 

lokala perspektivet och börja marknadsföra de aktiviteter som vi är lite ensamma om, 

aktiviteter som vi tycker skulle kunna ge uppmärksamhet till Hudiksvall”.  

– Kristina Mickelsson 

Holm anser att de måste vara flexibla för att kunna ta emot ett ökat antal turister: 

”Vi måste öka våra insatser ganska kraftigt under 2011 eftersom den här filmen har premiär. 

[…] Förhandspremiären kommer vara här i Hudiksvall och det är i mars. Det finns ingen stor 

lokal här, det finns en ishall som man kan göra om och ha 3 000 personer i, men vi vill ha 

10 000 personer och då gör vi en jättestor bildskärm ute på Kajen, så får folk vara utomhus 

och titta på filmen”. 

– Jonas Holm 
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En allmän uppfattning bland respondenterna är att varumärkesinsatserna till stor del är 

beroende av projektet Fokus Glada Hudik. Beijer berättar att hon kommer att fortsätta jobba 

som hon har gjort hittills och att det kommer vara utifrån de tre rubrikerna: evenemang, 

marknadsföring och attityd. Beijer kommer vidare att fokusera på lite udda evenemang som 

kan ge ett nationellt genomslag. Hon kommer också jobba för att invånarna i Hudiksvalls 

kommun skall känna att de försöker finna och göra saker som kan få folk att komma hit:  

”Vi hade snösvängen i år till exempel och nu har vi kammarmusikfestivalen redan i februari, 

som jag tror kommer dra folk från hela Sverige, då det är helt unikt. Det är mitt i vintern, det 

är flera uruppföranden av nyskriven musik och vi kommer jobba med fiberoptik där. Vi 

kommer att ha en konsert där musikerna inte befinner sig på scen, utan befinner sig någon 

annanstans, men publiken kommer att se dem via fiberoptiken”. 

– Ulrika Beijer 

5.4 Kommunikationen av varumärket Glada Hudik till invånarna 

När det kommer till kommunikationsplanering så tycker Beijer att projektet Fokus Glada 

Hudik är ett sätt att kommunicera: 

”Mitt projekt tycker jag är ett sätt att kommunicera, åtminstone starten på, eller att viljan 

finns, att vi skall göra evenemang, att vi skall få folk som bor här, att må bra och så vidare. 

Här finns det ett tydligt exempel då kommunen och näringslivet har gått ihop och skapat det 

här projektet. […] Vi skall också visa på att de här evenemangen har vi gjort 2010 och det 

här skall vi göra 2011, för att skapa känslan hos invånarna att det finns en vilja att vi skall 

vara Glada Hudik och då handlar det inte bara om Fokus Glada Hudik utan det handlar om 

kommunledning och näringsliv också”. 

– Ulrika Beijer 

På frågan om hur kommunen kommunicerar med invånarna svarar Mickelsson att den främst 

sker den politiska vägen via medborgardialoger.  Holm anser däremot att kommunen brister 

mycket när det kommer till information till invånarna och även information både internt och 

externt. Enligt Holm ramlar det mycket mellan stolarna och invånarna vet inte riktigt till vem 

de skall vända sig till:  

”Jag tycker det är en stor brist, kommunen brister jättemycket i information, både internt och 

externt. Det ramlar saker mellan stolarna och medborgarna vet inte riktigt vem man skall 

vända sig till. Man vet inte riktigt hur kommunen fungerar och kommunen själv vet inte alla 

gånger, […] hur man själv fungerar. […]Det finns stora brister i informationen”. 

– Jonas Holm 

Thoresen pratar om genomskinlighet och att de är en öppen organisation. Han menar att det 

viktigaste är att kommunen skall vara lätt att nå när invånarna behöver dem: 

”Invånarna, de skiter i hur vi organiserar med dem. Det viktiga för dem är att de får svar och 

får kontakt när de behöver oss. […] Vi skall finnas när de behöver oss och då skall det vara 

lätt att få kontakt och man skall inte behöva känna att man går in i någon helgedom när man 

går in på kommunhuset eller om man skall ringa till någon kommunal tjänsteman eller någon 

politiker. Det skall vara enkelt att ta sig fram och lätt att kommunicera med oss”.  

– Sven-Åke Thoresen 
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5.4.1 Huvudsakliga mål 

Mickelsson menar att det främsta målet kommunen har är att de skall informera 

kommuninvånarna och företagarna om vad som händer före, under och efter ett beslut. 

Krathmann är av samma uppfattning: 

”I informationspolicyn står det att vi skall informera i så hög utsträckning som det går både 

före, under och efter politiska beslut, så att man kan få fram hela beslutsprocessen. […] Detta 

för att man skall få förståelse för de beslut som fattas och att de politikerna som har fattat de 

har gjort det med en viss bakgrund”. 

– Anna Krathmann 

Krathmann berättar vidare att ett annat mål är att informationen skall vara begriplig och 

lättförståelig. Thoresen pratar om att det skall vara lätt att komma i kontakt med kommunen 

och att de lätt skall kunna komma i kontakt med rätt person. Inom en rimlig tid, vilket är inom 

ett dygn, skall de få svar på sina frågor och funderingar från kommunen. Han menar att de 

alltid skall få ett besked och en återkoppling och det tror han är ett rimligt mål att sätta upp. 

 

Krathmann berättar att hemsidan är deras främsta kanal där de lägger ut alla beslut och skriver 

egna nyheter som de publicerar. De använder sig också mycket av lokaltidningen:  

”Det blir ju väldigt speciellt i en sådan här liten stad när det bara finns ett tidningsmedium, 

så de är väldigt beroende av oss och vi är väldigt beroende av att de skriver det vi vill få 

fram. Vi tar ofta med citat i våra nyheter och det tar Hudiksvalls Tidning rakt av sen”. 

– Anna Krathmann  

Thoresen berättar att de har allmänhetens frågestund där man kan lägga medborgarförslag och 

att de har öppna nämndsammanträden som kommuninvånarna kan gå på.  Det framkommer 

vid intervjuerna att kommunen har en speciell kommunruta i lokaltidningen: 

”Idag har vi någonting som heter kommunrutan i Hudiksvalls Tidning som kommer lite grann 

då och då. Där står det om badhusets öppettider och de olika nämndernas sammanträden”.  

– Jonas Holm 

Detta tycker Holm är för lite och han vill även skicka ut ett informationsblad till invånarna 

några gånger per år.  

5.4.2 Utvärdering och uppföljning 

Holm kan inte svara på om de tidigare utfört några undersökningar, något som inte heller 

Mickelsson kan svara på. Thoresen menar att utvärderingar och uppföljningar är något som 

kommunen har varit dålig på:  

”Ja, vi är ganska dåliga på undersökningar och det borde vi göra mycket mera, så att vi 

mäter av kanske vartannat, vart tredje, vart fjärde år, hur kommuninvånarna uppfattar oss. 

[…] Det är viktigt att man kanske en gång per mandatperiod går ut och frågar befolkningen 

om hur de upplever olika delar av kommunen”.  

– Sven-Åke Thoresen 

Thoresen nämner vidare att någon typ av marknadsundersökning genomfördes för fem år 

sedan där de gick ut och mätte temperaturen bland invånarna och vidare hur de uppfattade 
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Hudiksvalls kommun och näringsliv. Men exakt vem som gjorde detta eller vad resultatet blev 

vet de inte och sedan dess har ingenting gjorts.  

 

Som tidigare sagts så har Beijer inte kommit så långt i sitt arbete ännu, utan pratar om att det 

nu till stor del handlar om att få igång projektet. Beijer berättar att hon försöker träffa så 

mycket folk som möjligt och uppmanar alltid folk att ringa eller mejla henne och det ser hon 

som en form av både uppföljning och inventering. Thoresen berättar att de nu håller på att ta 

fram en undersökning som vänder sig till de som har varit i kontakt med kommunen: 

”Nu håller Sveriges kommuner och landsting på att ta fram en undersökning som vänder sig 

till de som har varit i kontakt med kommunen. Svenskt Näringsliv mäter vad folk, våra 

företagare tycker om kommunen, men nu kommer vi att mäta de som varit i kontakt med 

kommunen och se, precis som vi har mätt med folk, hur snabbt vi har svarat på samtal, hur 

snabbt har vi svarat på mejl och såna grejer. Det är ju såna saker vi måste mäta då och se”. 

– Sven-Åke Thoresen 

Krathmann berättar att de på informationsavdelningen försöker läsa av de närmaste medierna 

och hela tiden känna av om något är på gång. 

5.4.3 Prioriterade problemområden 

Krathmann menar att det är svårt att kommunicera ut en hel process och att det är lätt att det 

blir väldigt spretigt. Enligt Bergström är ett annat problem att informationsavdelningen bara 

sysslar med intern kommunikation medan turistbyrån sköter det externa, det som berör 

besöksnäringen. Mellan dessa finns det ett glapp och en gråzon:   

”Informationsavdelningen jobbar med intern marknadsföring, och den externa 

marknadsföringen, den turistiska biten, är det vi jobbar med. Sen har du ju ett glapp. Extern 

marknadsföring av Hudiksvalls kommun som exempelvis inflyttningsort. Där har vi en 

gråzon, där har jag gjort en hel del, informationsavdelningen har gjort en hel del och vi har 

gjort saker tillsammans och var för sig och så vidare. Det är gråzonen mellan oss”. 

– Annika Bergström 

Holm uppfattar själva informationen som ett problemområde: 

”Det är kommunikationen, just som jag uppfattar det, till och mellan förvaltningarna. Det vill 

säga man sitter och gör samma saker, i samma företag, om man ser det här som ett företag 

och det kostar pengar. […] Den högra handen vet inte riktigt vad den vänstra handen gör 

här, så är det”.  

– Jonas Holm 

Beijer talar om en ”vi och dem känsla” som florerar i kommunen: 

”Det är mycket vi och dem och vi har en ganska stor jantetyngd på våra axlar tycker jag. […] 

Det finns någonting som sitter inom gränserna för kommunen. […] Vi skulle behöva hitta en 

känsla som man kan förmedla, där man jobbar med samverkan, med en positiv attityd 

gentemot varandra och kanske att man hittar känslan att det är tillsammans som vi kan växa, 

det är tillsammans som vi får en levande bygd och det är tillsammans som vi får Hudiksvalls 

kommun att blomstra.  
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Det känner jag är jätteviktigt”. 

– Ulrika Beijer 

5.4.4 Risken för glapp mellan kommun och invånare 

När de intervjuade får frågan om det riskerar att uppstå ett glapp mellan kommunen och 

invånarna svarar Krathmann så här: 

”Jag tror att det alltid, tyvärr, kommer vara ett glapp mellan medborgarna och kommunen. 

[…] Vi kan inte ha full insyn i en kommunal verksamhet och i och med offentlighetsprincipen 

är vi väldigt hårt granskade av media. […] Många gånger är det tidsbrist som gör att vi inte 

hinner informera så som vi hade velat”. 

– Anna Krathmann 

Beijer anser att det finns ett glapp och uttrycker sig så här: 

”Om jag frågar folk ’vad gör dig glad i Glada Hudik?’ eller ’vad tänker du på då och vad 

tycker du om Hudiksvalls kommun?’ så hör man många gånger att ’nej men det händer 

ingenting i Glada Hudik eller kommunen gör ingenting’och så vidare. Den bilden stämmer 

inte tycker jag. Men det är en attityd, som på något sätt florerar och som kanske har gjort det 

ganska länge och där måste vi kommunicera någonting annat. Vi måste visa att ”hallå så här 

är det faktiskt inte, det händer massor med saker här”.” 

– Ulrika Beijer 

Holm anser att det uppstår ett glapp mellan kommunen och invånarna eftersom det inte finns 

någon tydlighet från kommunens sida. Han menar att invånarna inte är lika medvetna om 

Glada Hudik som de initierade, det vill säga de som jobbar med det i organisationen:  

”När de här filmerna spelades in, då undrade folk: ’vad är det här för någonting då?’. Då 

svarade man: ’ja det är ju filminspelning här och det skall ju bli en stor film’. Alltså 

jättemånga hade inte ens en aning om det. Om det beror på okunskap eller att man inte bryr 

sig, det vet jag inte. Medan de som är inne i det tycker: ’åh vad jättehäftigt, nu är det 

filminspelning här i stan’, man åker förbi med bilen och tittar”.  

– Jonas Holm 

5.4.5 Hudiksvalls kommuns styrkor och tillgångar 

Krathmann ser det som en styrka att Hudiksvalls kommun är en ganska liten kommun där 

informationsavdelningen i stort sett kan stödja alla verksamheter och förvaltningar. Är man en 

större kommun så har man enligt Krathmann ofta en speciell informationsavdelning för varje 

förvaltning och hon anser att det därför är lätt att informationen blir spretig. En annan styrka 

hon nämner är att jobbet är varierat och att det finns en stor personkännedom i kommunen.  

Mickelsson ser både styrkor och svagheter hos kommunen: 

”Personligen så tycker jag att vi som kommun har varit hyfsat dåliga på information och 

kommunikation. Jag tycker inte att vi har en webb som har varit sådär väldigt tilltalande och 

kul. Nu håller man på och jobbar fram en ny som man sjösätter direkt efter jul, så den hoppas 

jag väldigt mycket på. Vi har bra information på vårt intranät och jag tycker förvaltningarna 

har varit duktiga med att jobba med information och använt webben för att ge information till 
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personal. […] Vad vi är dåliga på, det är mer den här allmänna informationen, sådant skulle 

jag önska att vi hade mer av”. 

– Kristina Mickelsson 

Holm anser att hemsidan är en styrka men att de även borde skicka ut någonting i 

pappersformat, exempelvis en liten tidning som kommer ut fyra gånger per år till alla 

medborgare. Beijer ser jättemånga styrkor och tillgångar i kommunen och nämner; 

Dellenbygden, handeln i Hudiksvalls city, naturen, närheten till havet, musiken och kulturen.    

5.4.6 Lyckade satsningar 

En lyckad satsning som nämns är Glada Hudik Mässan, där kommunen deltog med en 

monter. 

”En lyckad satsning […] var när Hudiksvalls kommun ställde ut på den här Glada Hudik 

mässan som var förra året och hade en väldigt fin monter där man även vann pris för bästa 

monter. Där ställde man ett antal frågor om vad man tycker är bra inom kommunen. […] Det 

var ett bra sätt och jag tycker man kan kommunicera på det sättet”.  

– Jonas Holm 

Mickelsson berättar att de nu försöker använda svaren de fick in från besökarna vid mässan 

och koka ihop det till något som de kan säga att ”ja men det här är ju Glada Hudik”. Efter 

mässan berättar Beijer att hon har skapat en Facebooksida: 

”Jag har också lagt upp en hemsida, eller en Facebooksida, som heter samma sak, för att folk 

skall kunna fortsätta och jag tror att det har över 400 som har tryckt på gilla knappen och så 

är det väl 50, 60 kommentarer. Så det kan väl ses som en undersökning om positiva saker”. 

– Ulrika Beijer 

Thoresen berättar att de efter mässan använt de inkomna svaren i olika broschyrer och vidare 

gett ut tidningen ”Glada Hudik”, vilken han ser som kommunikation till invånarna. 

 

Representanter från Hudiksvalls kommun åkte också till Ockelbo och marknadsförde 

kommunen inför prinsessbröllopet. Ockelbo bjöd in sina grannkommuner och Hudiksvalls 

kommun fick då en timme till sitt förfogande, på torget i Ockelbo. Beijer beskriver det så här: 

”Vi underhöll en timme på torget med sång och musik och jag pratade och berättade om 

Hudiksvall och försökte sprida Glada Hudik andan. Vi delade ut singlar med Glada Hudik-

Teatern, vi hade små geléhjärtan som det stod ”Hudiksvall – kommunen med stort hjärta” på. 

Det är en konkret sak vi gjorde som fick ett jättestort genomslag och som de i princip sade att 

Hudiksvall sopade mattan med alla andra kommuner, för att vi kunde förmedla att det här är 

den känsla vi vill skicka vidare”. 

– Ulrika Beijer 

Bergström menar att projektet Fokus Glada Hudik, kan bli en lyckad satsning. Krathmann 

anser att den interna kommunikationen fungerar riktigt bra och att de jobbat fram en gedigen 

struktur när det gäller interna policydokument och styrsystem som de är stolta över. 
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5.4.7 Framtida kommunikationsinsatser 

När det kommer till framtida kommunikationsinsatser så anser Holm att något måste hända: 

”Om ingen hittar på någonting annat nu så kommer det att fortsätta som det har varit. Jag 

tycker att vi skall hitta på lite nytt, framförallt på informationssidan till våra medborgare, 

genom ett blad som skickas ut till exempel, det är ju lite form av reklam det också”. 

– Jonas Holm 

Holm menar vidare att man som invånare inte vet vad som händer i kommunen, man känner 

inte till kommunen. Man ser badhuset och tänker att ”ja men det är kommunen” men man 

känner inte till de andra delarna och de behöver därför kommunicera mer vad de andra 

verksamheterna gör. 

 

Beijer talar om vikten av god kommunikation och detta för att alla skall få tillgång till 

informationen. Hon menar att när de jobbar i flera projekt och instanser så måste de veta var 

gränsen går och vilka som skall göra vad, att de hittar sina roller men även att de hittar när 

och var de skall samverka och hjälpas åt. Beijer är av uppfattningen att en ökad samordning 

och en ökad förståelse och god kommunikation leder till att de kan ta snabbare beslut, både 

internt och externt. Att ha alla aktörer samlade på ett och samma ställe menar Beijer skulle 

leda till snabbare beslutsprocesser och underlätta informationsspridningen.  

5.5 Integrerad kommunikation 

På frågan om det finns ett samarbete mellan marknadsavdelningen och 

informationsavdelningen framkommer det att det inte finns någon klart uttalad 

marknadsavdelning vid Hudiksvalls kommun.  

”Marknadsavdelning vet jag inte om vi har någon speciell, utan det är 

informationsavdelningen och sen har vi en utvecklingsstrateg som jobbar rätt mycket med de 

här frågorna, Christina Mickelsson. Men någon speciell marknadsavdelning har man ju inte i 

en kommun, utan vi har en informationsavdelning som i väldigt stor utsträckning har, […] vi 

har ju 3 500 anställda och vår verksamhet berör 36 000 personer. Vi har ett stort behov av att 

ha en inre marknadsföring, det är informationsavdelningens främsta uppgift att se till att den 

inre marknadsföringen fungerar och att informationen fungerar inom systemet, för det är en 

jätteorganisation som är otroligt spretig”.  

– Sven-Åke Thoresen 

Thoresen menar vidare att informationsavdelningens främsta uppgift är den interna 

kommunikationen. Thoresen hävdar att de inte behöver någon marknadsavdelning utan att de 

istället skall ta hjälp utifrån och detta på grund av att kommunen enligt Thoresen inte är någon 

marknad på det sättet.  

 

Holm är av en helt annan uppfattning och menar att kommunen inte alls skall använda sig av 

reklambyråer. Att verka och jobba externt, är något som kommunen skall sköta själv enligt 

Holm: 
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”Jag tycker att man skulle kunna göra mycket, mycket mer. Det som jag inte tycker är bra är 

att […]den gamla kommunledningen har gett direktiv till informationsavdelningen att bara 

jobba internt, ingenting externt utan bara med intern kommunikation. Kommunen får alltså 

gå ut och använda sig av reklambyråer. Alltså det här är ett stort företag, det är 3 000 

anställda och har 2,4 miljarder i omsättning. Det skall ju vara en reklambyrå som är med här 

inne. De skall ju producera material, men det går inte att få dem att göra någonting, utan då 

måste man göra det själv och prata med reklambyråer. Så borde det inte vara i en så här stor 

organisation, de skall jobba både inåt och utåt och det skall vi ändra på. För det är helt fel 

fokus, att de har uppgiften att bara jobba med intern reklam och intern information”.  

– Jonas Holm 

Som ovan presenterats så uppger samtliga respondenter att det i dagsläget inte finns någon 

uttalad marknadsavdelning. Holm säger: 

”Ja, det finns ju inte någon. […] Det finns den här informationsavdelningen och det är de 

som jobbar internt och sen så finns det då Ulrika Beijer som jobbar med Fokus Glada Hudik, 

om du ser det som en marknadsföringsavdelning. De sitter på helt olika ställen på stan och 

pratar inte alls så mycket med varandra”. 

– Jonas Holm 

Krathmann förklarar att informationsavdelningen inte jobbar med marknadsföring och hon 

upplyser vidare vilka åtaganden informationsavdelningen har: 

”I våra åtaganden står det ingenting om att vi skall jobba med marknadsföring, utan vi skall 

föra fram den information som gäller den kommunala servicen. Fokus Glada Hudik är väl 

egentligen ett marknadsföringsprojekt, men man måste ju börja bygga upp någonting där 

innan de kommer så långt. Så sen vad Fokus Glada Hudik projektet resulterar i, om det är att 

man anställer en marknadsförare eller hur man nu gör det, det vet jag inte”.  

– Anna Krathmann 

På frågan om respondenterna tror att informationsavdelningen i framtiden, kan komma att 

börja jobba med marknadsfrågor så är Thoresen inte så säker på att Hudiksvalls kommun skall 

jobba med det: 

”Jag är inte så övertygad om att de skall göra det, utan jag tror att de som skall 

marknadsföra kommunen är de som agerar i kommunen. […] Vi har så pass mycket att göra 

ändå med vår interna kommunikation så vi måste få näringslivet att ställa upp och hjälpa till 

att marknadsföra”.  

– Sven-Åke Thoresen 

Mickelsson menar att de inom projektet Fokus Glada Hudik i framtiden bör jobba mer med 

extern marknadsföring:  

”Skall man informera så måste man kunna marknadsföra och skall man marknadsföra så 

måste man kunna informera. Så det måste vara en gemensam verksamhet, jag tror inte man 

kan dela upp det”. 

– Kristina Mickelsson 
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Beijer anser att det vore bra om de på något sätt kunde samordna en marknadsavdelning och 

en informationsavdelning. Mellan dessa skulle det finnas ett tätt samarbete. Beijer talar om att 

i detta samarbete skulle även alla som på något vis jobbar med extern kommunikation 

medverka: 

”Alltså det är samordningen som jag tror, alltså samarbete och samordning, det är det det 

handlar om och kanske att sluta och pinka in sina revir så mycket. […] Vi måste jobba 

tillsammans för att kommunen skall blomstra. Jag tror det vore jättebra om man på något sätt 

kan samordna marknadsavdelning, informationsavdelning och alla, ja med turistbyrån eller, 

alltså alla som jobbar med extern, att skicka ut information på något sätt. Det skulle verkligen 

finnas ett tätt samarbete, nästan så att man skulle sitta på samma plats för att kunna snabba 

på beslut, för att kunna få information”. 

– Ulrika Beijer 

Holm menar att det idag finns ett samarbete mellan informationsavdelningen och externa 

reklambyråer. Holm är av uppfattningen att kommunen är en så pass stor organisation och 

borde kunna sköta det själva. Holm menar att kommunen borde ha den kompetensen i huset 

och därmed ha anställt personal som kan sköta det. Vidare uppger Holm att de inte skall 

behöva gå till en reklambyrå så fort de behöver göra någonting.  

 

Krathmann är av åsikten att en informationsavdelning och en marknadsavdelning bör ha ett 

samarbete, om det i framtiden tillsätts en sådan: 

”Min personliga åsikt är att det vore det bästa tror jag.  Om den här personen eller de här 

personerna skall anställas av kommunen och kommunen skall vara arbetsgivare, då kan jag 

inte se något annat sätt än att vi skulle behöva samarbeta med dem. För att vi jobbar ju också 

med information och informationen och själva marknadsföringsbudskapet måste ju på något 

vis gå hand i hand”.  

– Anna Krathmann 
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6 Analys 

6.1 Att profilera Hudiksvalls kommun 

När vi ber intervjupersonerna att beskriva hur de arbetar med att profilera Hudiksvalls 

kommun så framkommer det att det inte finns någon tydlig kommunikationsstrategi för detta. 

Spjuth hävdar att det är viktigt att kommuner identifierar och definierar ett antal begrepp, 

däribland kommunens profil, den bild som kommunen vill förmedla till marknaden och 

målgrupperna. Hon menar att det är viktigt att kommunen har sin profil och det för att vidare 

kunna jobba med kommunens varumärkesuppbyggnad. 

 

Flera av de intervjuade talar om att Hudiksvalls kommun nu försöker att jobba fram en 

gemensam uppfattning om vad, eller vilka ledord, som skall fungera som kommunens profil 

och att detta i dagsläget inte finns utarbetat. Kavaratzis talar om att 

marknadskommunikationen är uppbyggd i tre nivåer. Resultatet av det arbete som sker i de tre 

nivåerna mynnar bland annat ut i att kommunens profilering och segmentering kan 

presenteras. 

 

Hudiksvalls kommun vet vad framgångsrik marknadsföring kan resultera i och det finns en 

gemensam vision om hur en väl planerad marknadsföring skulle kunna leda till ökad 

inflyttning, nya företagsetableringar och en ökad besöksnäring. Det som kan vara problemet 

är att flertalet av de intervjuade inte kan se en likhet i marknadsföringen mellan platser och 

produkter. Detta leder till att synen på marknadsföring begränsas avsevärt. Kavaratzis menar 

att så länge hänsyn tas till att platser är en helt ny form av produkt och att nya sätt av 

marknadsföring krävs för detta ändamål går det att utforma marknadsföringen utifrån den 

privata sektorns marknadsföring.  

 

Hudiksvalls kommuns främsta kanal för att profilera sig är deltagandet vid mässor, 

evenemang och genom den lokala tidningen. Några av de intervjuade menar att medborgarna, 

de anställda och deras inställning och attityd, kan och bör användas vid profileringen av 

kommunen. De menar att dessa naturligt kommunicerar kommunens profil till vänner och 

kolleger i andra kommuner. Profilering menar Palm kan omfatta byggandet och vården av 

företagets, myndighetens eller föreningens varumärke och tillväxten i organisationen styrs av 

hur sändarna lyckas nå och påverka exempelvis opinionsledare och förebilder som i sin tur 

påverkar andra människor, som i sin tur påverkar andra och så vidare.  

 

6.1.1 Inblandade aktörer 

Majoriteten av intervjupersonerna talar om att huvuddelen av marknadsföringen sköts av 

kommunen. Vidare framkommer det att det finns ett utbrett missnöje angående näringslivets 

låga engagemang. Spjuth menar att det är den kommunala organisationen, ett kommunalt 

näringslivsbolag eller liknande som ansvarar över det varumärkesbyggande arbetet. Hon 

menar att varumärkesuppbyggnaden skall drivas av kommunala organisationer, även om hela 
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kommunens företag, invånare och andra intressenter är mer eller mindre delaktiga i denna 

process. 

 

Två av respondenterna nämner invånarna som ambassadörer och att dessa indirekt fungerar 

som marknadsförare åt kommunen. Kotler med flera betonar, i likhet med annan 

marknadsföring, betydelsen av goda ambassadörer, människor som är stolta över den plats där 

de bor och verkar på och som därför förmedlar positiva berättelser om platsen till andra 

människor. Genom att göra lokalbefolkningen och det lokala näringslivet delaktiga i platsens 

marknadsföring, blir den utåtriktade marknadsföringen legitimerad och därmed mer trovärdig.  

6.1.2 Huvudsakliga mål 

Ingen av respondenterna har vid intervjutillfällena kunnat uppge några konkreta mål, vare sig 

med den externa marknadsföringen eller med kommunikationen till invånarna. Detta gör att 

Hudiksvalls kommun inte har några mål för deras varumärkesarbete angående Glada Hudik. 

Informationsavdelningen berättar att det tidigare inte har funnits några tydliga mål från 

ledningen och att de därför inte har haft något mål att sträva efter. Varumärkesarbete är enligt 

Spjuth ett strategiskt arbete och det krävs ett stort engagemang och stöd från ledningen för att 

lyckas med arbetet. Vad hon menar är att det i det dagliga arbetet är medarbetarna och då 

främst informationscheferna som jobbar med varumärkesfrågor, men ett stort stöd och 

engagemang från ledningen krävs för att arbetet skall fortlöpa som tänkt. 

 

Larsson menar att en kommunikationsinsats som inte relateras till ett mål inte går att planera 

och genomföra på ett godtagbart sätt. Det blir svårt att utforma en effektiv strategi, ringa in de 

målgrupper man vill nå, formulera rätt budskap och hitta rätt medier.  

6.1.3 Utvärdering och uppföljning 

Samtliga intervjupersoner uppger att utvärdering och uppföljningsarbete är något som 

kommunen inte har arbetat med tidigare, men intervjupersonerna talar om att detta är 

någonting som de i framtiden bör lägga mer resurser på. En av intervjupersonerna talar om 

fyra nyckelfaktorer som denne följer för att se om marknadsföringen gett resultat: 

Nettoinflyttningen skall alltid vara större än året innan, utbildningsnivån skall höjas och vara 

lika som riksgenomsnittet, arbetslösheten skall inte vara högre än riksgenomsnittet och de 

skall ha lika många nya företag som riksgenomsnittet. 

 

Teorierna pratar om hur viktigt det är att ha mätbara mål och utan ordentliga mål blir det svårt 

att analysera åtgärden i slutänden då resultaten måste kunna ställas mot mål för att kunna 

mätas. Om inte aktiviteten kan mätas så vet man inte heller om resurserna används på rätt sätt. 

Larsson presenterar fem analysformer som med fördel kan användas för att kunna utvärdera 

hur ett informationsprojekt fungerat: Teknikmodellen – betonar effekterna, målmodellen – 

mäter i vilken grad de uppsatta målen uppnåtts, beslutsmodellen – analyserar insatsen och de 

olika process- och beslutsstegen, den användarriktiga modellen – utgår från beslutsfattarna 

och de som skall studera analysen och den responsiva modellen – utgår från att det finns 

många svar på en utvärdering, beroende på vad och vem som skall utvärderas. 



49 

 

6.1.4 Framtida marknadsföringsaktiviteter 

När de styrande i en stad har bestämt sig för att marknadsföra staden finns det enligt Kotler 

med flera ett antal viktiga faktorer de bör ta hänsyn till. De tre viktigaste faktorerna är att 

identifiera de sociala och kulturella värden som finns i staden och med utgångspunkt från de 

identifierade värdena sedan skapa en tydlig strategi för marknadsföring av staden och att hålla 

sig till den strategin samt att skapa en god och effektiv organisation för platsmarknadsföring.  

När en stad vill attrahera en viss kategori eller målgrupp så måste staden noggrant definiera 

denna kategori för att uppnå sina mål. Vid definierandet av kategorin är det viktigt att inte 

bara titta på vilka staden vill locka utan även se till tillgängligheten.   

 

Respondenterna från Hudiksvalls kommun har vid intervjutillfällena inga konkreta 

målgrupper som de utformar sina strategier emot. Det framkommer inte att det har 

förekommit några målgruppsanalyser inom kommunen de senaste åren.  Spjuth menar att 

målgrupper är de grupper kommunen valt att rikta sig till för att locka dem att välja 

kommunen. Det kan vara potentiella invånare, företag eller besökare. Men det kan även vara 

opinionsbildare, journalister eller politiker. Varje kommun måste göra sina val för att kunna 

rikta in sig på de utvalda grupperna. Det svåraste, och det viktigaste, är att våga välja bort de 

grupper som inte skall bearbetas.  

 

Kotler med flera talar om att kommunen måste bestämma sig för hur många turister de vill ha 

och hur turismen skall balanseras med andra industrier eller strategier, men också vad det är 

turisterna vill ha. Alternativen är begränsade av platsens klimat, terräng och tillgångar, 

historia, kultur och möjligheter. De ansvariga måste veta vad nuvarande och potentiella 

kunder har för behov och önskemål för att avgöra vilken marknad de skall stå till tjänst och 

bestämma sig för passande produkter, program och tjänster för att anpassa sig till den 

marknaden.  

 

En allmän uppfattning bland respondenterna är att de framtida marknadsföringsaktiviteterna 

och varumärkesinsatserna till stor del är beroende av projektet Fokus Glada Hudik. Det 

framkommer vidare att de i dagsläget är osäker på hur de framtida marknadsföringsinsatserna 

kommer att se ut.  

 

Grunden i en kommuns varumärkesarbete bör enligt Spjuth grunda sig i en analys av 

kommunens målgrupper. För att ta reda på vilken bild dessa målgrupper har av staden kan ett 

antal frågor ställas, såsom: Vilken bild har de av kommunen? Vilken attityd har de till 

kommunen? Vidare går arbetet in på att identifiera konkurrenterna. Vilka storstäder, 

landsbygder och mellanstora städer konkurrerar kommunen med? Resultatet av analysen av 

målgruppens image av kommunen, tillsammans med kartläggningen av konkurrenter, ger 

starten till att börja arbetet med att skapa en profil. 
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6.2 Att kommunicera varumärket Glada Hudik 

Larsson skriver att innan en identitet presenteras till omvärlden är det viktigt att veta exakt 

vad det är som skall presenteras och hur detta skall göras. Att veta vilka värderingar och 

kärnvärden som sänds ut och på sättet det förmedlas är något som måste föregå mottagandet 

av dess signaler hos omvärlden.  

 

Flera vid Hudiksvalls kommun har förstått att inte bara produkter och företag, utan även 

kommuner kan vara eller inneha ett varumärke. Under en lång tid uppfattades varumärket som 

ett verktyg för tillverkare av konsumentprodukter och Hudiksvalls kommun är fortfarande av 

uppfattningen att varumärken hör hemma bland materiella produkter. Vidare menar flera vid 

Hudiksvalls kommun att varumärkesfrågor är något som bör skötas av en marknadsavdelning. 

Teorin menar istället att samtliga avdelningar som jobbar med kommunikation – 

personalavdelningen, marknadsavdelningen och informationsavdelningen, skall jobba med 

varumärket.   

 

Organisationsvarumärken är enligt Hatch och Schultz mer komplicerade och kräver mer 

sofistikerade marknadsföringsmetoder än produktvarumärken. När produktvarumärket förut 

kunde skötas enbart av marknadsavdelningen krävs det nu att hela organisationen hjälps åt 

eftersom hela organisationen, vare sig de vill eller inte, är involverade i realiseringen av 

organisationsvarumärket.  Flera av respondenterna talar om att det krävs en ökad arbetsinsats 

med Glada Hudik som ett varumärke, men att detta är svårt, då en samordning och en 

gemensam uppfattning om hur och vem som skall utföra arbetet saknas.   

 

Falkheimer och Heide menar att produktvarumärken skapas och upprätthålls av 

marknadsföring medan organisationsvarumärken skapas och upprätthålls av den 

kommunikation som styrs av informationsavdelningen. 

6.2.1 Kultur och kärnvärden 

Hudiksvalls kommun strävar efter att ses som ”kommunen med stort varmt hjärta” och de 

jobbar med de tre ledorden; attityd, lust och glädje. Hudiksvalls kommun vet inte vilka 

gemensamma kärnvärden som ska presenteras eller hur de ska göra detta då de samtidigt är av 

uppfattningen att det är upp till var och en att välja vilka kärnvärden epitetet Glada Hudik står 

för. En av respondenterna är av uppfattningen att invånarna i kommunen idag inte känner igen 

sig i kärnvärdena.  

 

Palm säger att kärnvärden i sig inte fungerar särskilt särskiljande, men att förklaringen och 

gestaltningen av kärnvärdet kan göra det. Ett starkt varumärke innebär på så sätt att den 

önskade bilden av organisationen ligger nära den faktiska bilden eller mera exakt uttryckt: att 

organisationen lyckats förmedla sina kärnvärden till målgrupper och intressenter. De flesta 

myndigheter, företag och organisationer har enligt honom långt kvar innan de lyckas med 

detta arbete. 
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6.2.2 Skapandet av en tydlig profil, image och identitet 

De flesta respondenterna talar om att projektet Fokus Glada Hudiks syfte är att arbeta fram 

Glada Hudiks profil, image och identitet. Larsson menar att de tre begreppen bör överlappa 

varandra för att skapa ett starkt varumärke. Han menar vidare att om organisationer skall 

kunna profilerna sig på ett bra sätt krävs att de är medvetna om vilka de är och hur de 

uppfattas av andra. 

 

Respondenterna menar att alla använder begreppet Glada Hudik på ett eller annat sätt. 

Informationsavdelningen brukar använda det på vissa av deras profilprodukter när de inte vill 

att kommunloggan skall vara med och kommunen skall stå som avsändare, detta för att kunna 

använda och ge bort produkterna i alla sammanhang.  

6.2.3 Att leva upp till varumärket Glada Hudik 

Respondenterna har inget gemensamt svar om hur de jobbar för att leva upp till Glada Hudik 

som varumärke. En respondent berättar att de använder begreppet Glada Hudik i alla 

sammanhang det är passande. En annan berättar att de jobbar med det traditionella värdskapet 

och att de skall ha ett bra kundbemötande. En respondent är av uppfattningen att de inte alls 

lever upp till varumärket Glada Hudik. 

 

Falkheimer och Heide anser att vikten av ”living the brand”, det vill säga att medarbetarna 

agerar utifrån organisationens värderingar, är en viktig insikt som många organisationer 

negligerar eller inte har kunskap om. Organisationsmedlemmarna måste vara införstådda med 

organisationsidentiteten eftersom det annars blir svårt att kommunicera ett konsekvent 

budskap till omvärlden.   

6.2.4 Risken för glapp mellan kommunens invånare och utomstående 

De intervjuade anser att det finns ett glapp mellan hur invånarna och utomstående ser på 

kommunen. Allt ifrån att man blir hemmablind och inte ser vad som är så bra med den egna 

kommunen till att tycka att Hudiksvalls kommun är världens mittpunkt. En annan hävdar 

också att det finns väldigt olika uppfattningar om vad Glada Hudik står för beroende på vem 

man är, i vilken ålder man är, hur länge man har bott i kommunen, om man är besökare, om 

man är företagare eller om man är en kommunal tjänsteman.   

 

Eftersom det enligt teorierna inte går att styra över kommunens platsimage så kan de aktivt 

försöka påverka externa personer och gruppers syn av kommunen. Budskap som levereras via 

media, vänner och anställda spelar in i hur kommunens image tolkas av omvärlden. Kotler 

med flera menar att för att göra detta krävs att de gör undersökningar om hur kommunen 

uppfattas av människorna inom och utanför kommunen.  

6.2.5 Framtida varumärkesinsatser 

Respondenterna anser att lite har hänt på varumärkesfronten och de har stora förhoppningar 

på projektet Fokus Glada Hudik.  
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Genom att säkerställa organisationens image och identitet, menar Palm att organisationen 

effektivare kan planera och kommunicera dess immateriella värden, vad organisationen och 

produkterna står för och vad som är unikt. Värdena som kommuniceras är en del av 

organisationsidentiteten, vilken skapas, reproduceras eller utvecklas i kommunikationen. 

6.3 Kommunikationen av varumärket Glada Hudik till invånarna 

En av respondenterna uppger att kommunikationen med invånarna enbart handlar om att 

finnas till när invånarna behöver komma i kontakt med kommunen. Vidare framkommer det 

att kommunen idag kommunicerar med invånarna via den lokala tidningen, kommunens 

hemsida och medborgarträffar. Kommunikationen från kommunen till invånarna är enligt 

respondenterna inte utformad till enskilda målgrupper, utan omfattar alla invånarna. 

  

Dahlén och Lange menar att lyckad kommunikation bygger på tre steg. Det handlar om att 

först och främst identifiera sin målgrupp, för att vidare utforma rätt budskap och 

avslutningsvis kommunicera detta i de kanaler som används av målgruppen. 

 

Teorierna menar att när det kommer till kommunikation mellan den offentliga sektorn, 

samhället och allmänheten skiljer sig den från den kommunikation som kommer från företag 

där vinst är den största drivkraften. Samhällskommunikation är något som berör alla där bland 

annat myndigheter och andra organisationer inom den offentliga sektorn har en plikt att vara 

öppna mot sina intressenter. När det gäller samhällskommunikation är allmänheten en viktig 

intressent och den offentliga sektorn har ett ansvar att informera dem om frågor som rör hela 

samhället. Därför är det viktigt att organisationerna tar hänsyn till allmänheten och dess behov 

i sin kommunikation 

6.3.1 Huvudsakliga mål 

Hudiksvalls kommuns huvudsakliga mål när det gäller kommunikationen med invånarna, är 

att informera i så hög utsträckning som det går före, under och efter politiska beslut. Detta för 

att invånarna skall få en förståelse för de beslut som fattas och att politikerna som fattat 

besluten har gjort det med en viss bakgrund. 

 

Larsson menar att de som har för avsikt att genomföra en kommunikativ aktivitet måste ha en 

ambition att åstadkomma något – ha ett mål för insatsen. Han menar vidare att om de inte har 

några mål skall de allvarligt fundera på om det över huvud taget är någon idé att arbeta på 

saken. En kommunikationsinsats som inte relateras till ett mål går inte att planera och 

genomföra på ett godtagbart sätt. Det blir svårt att utforma en effektiv strategi, ringa in de 

målgrupper de vill nå, formulera rätt budskap och hitta rätt medier.  

 

Mediestrategier och medieval görs enligt honom utifrån den förväntade kontakt och 

spridningskraft som budskapet önskar uppnå. Hudiksvalls kommun kommunicerar med 

invånarna via hemsidan som är deras främsta kanal. På kommunens hemsida lägger de ut 

olika beslut och informerar om olika nyheter. De har medborgarträffar där de för fram den 
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politiska informationen och kommunen har allmänna frågestunder där medborgarförslag kan 

läggas. De lever i en slags symbios med lokaltidningen då de behöver tidningen för att föra ut 

sina beslut och nyheter och tidningen behöver kommunen eftersom den skall informera 

invånarna om vad som händer i kommunen. 

6.3.2 Utvärdering och uppföljning 

Några undersökningar om hur invånarna uppfattar informationen och kommunikationen har 

inte gjorts. Någon slags marknadsundersökning gjordes för fem år sedan där de gick ut och 

mätte temperaturen bland invånarna och vidare hur de uppfattade Hudiksvalls kommun och 

näringsliv. Men vem som gjorde detta eller vad resultatet blev vet de inte och sedan dess har 

ingenting gjorts. 

 

Utan ordentliga mål förefaller det enligt Larsson svårt att analysera åtgärden i slutänden. 

Resultaten måste kunna ställas mot mål för att kunna mätas. Om inte aktiviteten kan mätas så 

vet de inte om resurserna används på rätt sätt. Denna aspekt är något som kommit i 

skymundan, enligt honom, vilket han anser beror på okunskap om mätmetoder.  

6.3.3 Prioriterade problemområden 

Problemområden som respondenterna nämnt är informationsområdet. De menar att det finns 

ett glapp mellan informationsavdelningen som jobbar med intern kommunikation och 

turistbyrån som jobbar med extern kommunikation. Det finns inget konkret samarbete där 

emellan utan informationsavdelningen har gjort en del, turistbyrån har gjort en del och de har 

gjort lite tillsammans. En hävdar att inte ens kommunikationen mellan förvaltningarna 

fungerar och att folk sitter och gör samma saker.  

 

Enligt teorierna bör de ha ett samarbete avdelningarna emellan då avdelningarna tillsammans 

bildar organisationsvarumärket. De bör också ha en tydlig kommunikationsstrategi. Kotler 

med flera hävdar att organisationer måste förstå sina styrkor och svagheter för att kunna 

attrahera besökare och invånare för att få dessa att besöka platsen, flytta till platsen och vidare 

stanna på platsen ifråga.  

6.3.4 Risken för glapp mellan kommun och invånare 

En respondent är av uppfattningen att det alltid kommer vara ett glapp mellan invånarna och 

kommunen. Detta med anledning av att de många gånger på grund av tidsbrist inte hinner 

informera så som de hade velat. När de intervjuade talar om hur viktigt det är att invånare lätt 

skall få kontakt med kommunen menar en intervjuad att invånarna inte känner kommunen och 

att man inte vet till vem man skall vända sig till. 

 

För att kommunikationsprocessen skall kunna fungera, menar Shannon och Weavers att det 

krävs ett antal aktörer och medverkansfaktorer, nämligen; sändare, meddelande, kanal och 

mottagare. Forskare har vidare utvecklat denna kommunikationsprocess och lagt till begreppet 

feedback. De hävdar att det krävs någon form av feedback för att sändaren skall få en 
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uppfattning om hur mottagaren uppfattade det sända budskapen och detta på grund av 

meddelandet riskerar att försvinna eller ändra karaktär under kommunikationsprocessen. 

6.3.5 Hudiksvalls kommuns styrkor och tillgångar 

Ingen av de intervjuade har kunnat presentera några konkreta styrkor och tillgångar som 

kommunen innehar på områdena kommunikation och information. Kotler med flera hävdar att 

organisationer måste förstå sina styrkor och svagheter för att kunna attrahera besökare och 

invånare för att få dessa att besöka platsen, flytta till platsen och vidare stanna på platsen 

ifråga. En av respondenterna ser en styrka i att Hudiksvalls kommun är en ganska liten 

kommun och vidare att det är en otroligt hög personkännedom inom kommunen. 

6.3.6 Lyckade satsningar 

Flertalet av de intervjuade talar om att kommunen försöker att delta vid diverse evenemang. 

De lyfter fram få konkreta exempel, men alla intervjuade anser att kommunen bör jobba mer 

med att närvara och synas vid olika evenemang. Ett evenemang som de intervjuade talade om, 

resulterade i bra respons från invånarna och resultaten från detta är något som kommunen 

använt sig av i sin marknadsföring nu. 

 

Kotler med flera hävdar att det ställs helt andra krav idag på de som sköter profilering och 

reklam för sin kommun och att de måste satsa för att en byggd inte skall dö ut. Dahlén och 

Lange menar att organisationer måste planera för hur de praktiskt skall kunna skaffa, samt 

behålla, kunder genom att kommunicera ut sina budskap till ”rätt” målgrupp på ”rätt” sätt. 

6.3.7 Framtida kommunikationsinsatser 

Kavaratzis hävdar att offentliga organisationer, såsom regioner och enskilda kommuner, i 

växande utsträckning förstått att de i mer eller mindre utsträckning konkurrerar om invånarna. 

En orts konkurrenskraft och attraktivitet, till exempel att som medborgare vilja bo i och flytta 

till eller att som företag verka på en ort, är i stor utsträckning avhängigt ortens varumärke, det 

vill säga det orten upplevs vara för dess intressenter. 

 

Flera av respondenterna uppger att det i framtiden kommer krävas högre kommunikativa 

insatser. Det krävs enligt visa intervjuade något nytt, framförallt på informationssidan till 

medborgarna.   

6.4 Integrerad kommunikation 

Flera intervjuade är av uppfattningen att informationsavdelningens främsta uppgift är den 

interna kommunikationen. Några av respondenterna hävdar vidare att de inte behöver någon 

marknadsavdelningen utan att de får ta hjälp utifrån med detta arbete, eftersom kommunen 

inte är någon marknad enligt vissa intervjuade. Spjuth menar att det finns tydliga paralleller 

till näringslivet i informationschefernas arbete med varumärket. Informationscheferna i 

näringslivet ansvarar ofta för ”corporate branding” det vill säga organisationens övergripande 

varumärke. 

 



55 

 

I dagsläget finns ingen marknadsavdelning och om projektet Fokus Glada Hudik räknas som 

en marknadsavdelning så sitter den och informationsavdelningen på olika ställen i staden och 

pratar inte mycket med varandra enligt en respondent.  

 

Om det skall finnas ett framtida samarbete mellan en marknadsavdelning och en 

informationsavdelning är det delade uppfattningar om. Några ser det som självklart att det i så 

fall skall vara en gemensam enhet medan en inte tycker att de bör jobba med 

marknadskommunikation överhuvudtaget eftersom de har fullt upp med den interna 

kommunikationen i kommunen. Röster har enligt Larsson höjts för att organisationer i större 

grad måste föra samman sina marknadsförings- och informationsinsatser till en gemensam 

arbetsinsats, så kallad integrerad kommunikation. Mårtensson menar också att vissa varianter 

av marknadskommunikation ligger nära informationsområdet, då främst social 

marknadsföring och marknadsföring av tjänster. 
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7 Slutsatser 

I detta avsnitt kombineras teorin, undersökningen och analysen och ställs emot studiens 

frågeställningar. I diskussionskapitlet presenteras sedan andra observationer och egna 

reflektioner över studien och undersökningen. 

7.1 Var befinner sig Hudiksvalls kommun idag vad gäller varumärkes- 

och marknadskommunikationsfrågor?  

Vår undersökning visar att Hudiksvalls kommun befinner sig i startgroparna när det kommer 

till varumärkesarbetet med Glada Hudik. De arbetar idag med att hitta de kärnvärden de vill 

fylla begreppet med. Helt enligt teorierna så säger de att de först skall identifiera de sociala 

och kulturella värden som finns i staden för att sedan skapa en tydlig strategi för 

marknadsföringen av kommunen.  

 

Hudiksvalls kommuns definition av varumärken är att varumärken är något som hör hemma 

bland företag och deras produkter. Hudiksvalls kommun har idag ingen samordnad funktion 

som hanterar kommunens varumärkes- och marknadskommunikationsfrågor. Kommunens 

informationsavdelning uppger vidare att de inte arbetar med varumärkes- och 

marknadskommunikationsfrågor, utan att det arbetet ligger hos projektet Fokus Glada Hudik. 

Vidare framkommer det att det idag i projektet inte finns några konkreta varumärkes- och 

marknadskommunikationsstrategier.  Projektledaren för Fokus Glada Hudik talar om vikten 

av att alla i kommunen tillsammans jobbar med varumärket Glada Hudik, men att detta är 

svårt då de enskilda förvaltningarna och avdelningarna i nuläget inte vet vad den andre gör.  

 

Hudiksvalls kommun saknar idag ett tydligt uppsatt mål för sitt varumärkesarbete och de 

saknar vidare undersökningar och analyser om hur specifika målgrupper tolkar och upplever 

varumärkes- och marknadskommunikationen internt och externt i kommunen. Flera vid 

kommunen menar att de inte kan säga var de befinner sig idag gällande Hudiksvalls kommuns 

varumärkes- och marknadskommunikation, då en gemensam uppfattning om dessa begrepp 

saknas.  

 

Hudiksvalls kommun arbetar inte aktivt med att profilera sig gentemot andra kommuner. 

Istället samverkar de med kringliggande kommuner för att få en positiv utveckling i hela länet 

och landskapet och kommunen marknadsför sig genom att delta vid olika arrangemang och 

aktiviteter.  

7.2 I vilken utsträckning kommunicerar Hudiksvalls kommun sitt 

varumärke Glada Hudik till invånarna? 

Undersökningsresultaten visar att kommunikationen med invånarna till stor del sker via 

hemsidan. Kommunen anordnar allmänhetens frågestund där invånarna får lämna 

medborgarförslag och de har en speciell kommunruta i lokaltidningen där det bland annat står 

om badhusets öppettider och olika nämnders sammanträden. Kommunens främsta uppgift är 

enligt de själva att informera invånarna före, under och efter ett beslut tas. Det framkommer 
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inte att kommunen använder sig av radio eller TV när de informerar och kommunicerar med 

invånarna, utan de informerar i kommunrutan i den lokala tidningen och via 

pressmeddelanden på kommunens hemsida.  

 

Den kommunikation som idag sker mellan kommunen och enskilda invånare är idag via 

telefonkontakt, brev, mejl och personliga möten. Dessa kontakter har undersökningen visat till 

största del uppkommit av att invånarna önskat kontakt med kommunen. För att förmedla 

varumärket Glada Hudik uppger de intervjuade att de använder begreppet Glada Hudik i alla 

sammanhang det är passande som i exempelvis mejl och brev. 

7.3 Hur ser Hudiksvalls kommun på varumärkes- och 

marknadskommunikationsfrågor i framtiden? 

Hudiksvalls kommun har stora förhoppningar på projektet Fokus Glada Hudik men anser att 

saker och ting måste börja hända nu.  Kommunledningen behöver enligt respondenterna få en 

större förståelse för vikten av kommunikation och marknadsföring och varumärkesarbetet 

kräver enligt teorierna ett stort engagemang och stöd från ledningen för att lyckas.  

 

Hos flera vid Hudiksvalls kommun finns en förhoppning om att samtliga avdelningar som 

jobbar med kommunikation och information bör jobba med kommunens varumärke. Vissa vid 

kommunen menar, precis enligt teorierna, att kommunens varumärke kräver mer sofistikerade 

marknadsföringsmetoder, mer resurser och en organisation där alla hjälps åt.  

 

Undersökningen visar samtidigt att Hudiksvalls kommun fortfarande är av åsikten att 

varumärket är något som bör skötas av en marknadsavdelning och detta är något som 

kommunen inte har i dagsläget. De som jobbar med varumärket åt kommunen tycker att detta 

arbete i högre utsträckning skall skapas och upprätthållas av den kommunikation som styrs av 

informationsavdelningen.  

 

Samtliga intervjuade anser att det kommer att krävas en högre grad av marknadsföring i 

framtiden. Hur marknadsföringen i framtiden skall utföras, skiljer sig däremot åt mellan 

respondenterna. En menar att de behöver marknadsföra skolorna mer eftersom det nu finns 

konkurrens på skolområdet. De pratar också om att de 2011 kommer att utgå från det lokala 

perspektivet och börja marknadsföra de aktiviteter som är unika för Hudiksvalls kommun. 

Projektledaren berättar att hon kommer att fortsätta arbeta som hon har gjort tidigare och att 

hon som nämnt ovan kommer att fokusera på udda evenemang som kan ge ett nationellt 

genomslag. Hon skall jobba för att invånarna i kommunen skall känna att man försöker göra 

saker för att folk skall komma till kommunen. 

 

 

 

 



58 

 

8 Diskussion 

Med facit i hand kan vi konstatera att Hudiksvalls kommun inte har varit en bra kommun att 

pröva våra teorier emot. Den stora avsaknaden av strategisk kommunikation, 

varumärkesarbete, marknadsföring och uppföljningsarbete gör att vi borde använt oss av en 

annan kommun för att bekräfta och jämföra våra teorier. 

 

Ambitionsnivån på kommunikation och marknadsfrågor, finner vi inte ligger på den nivå som 

man borde kunna förvänta sig av en kommun i Hudiksvalls storlek. Det har under studiens 

gång visat sig att Hudiksvalls kommun inte i någon högre utsträckning ser Glada Hudik som 

ett varumärke. Vi har under uppsatsen försökt att genom egna funderingar förklara och förstå 

varför så är fallet och vi har fortfarande inte kommit fram till några självklara förklaringar till 

varför inte Hudiksvalls kommun i högre grad arbetar med Glada Hudik som ett varumärke. 

Det kan bero på bristande kompetens och kännedom om vad som omfattas av termen 

varumärke. Vi kan inte se att den låga marknadsföringsaktiviteten bottnar i 

informationsavdelningens arbete, då dessa endast arbetat utifrån givna riktlinjer.  

 

Vår önskan har varit att finna svar på i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun arbetar med 

kommunikationen av varumärket Glada Hudik. Det resultat som vi kommit fram till är att 

Hudiksvalls kommun fortfarande uppfattar varumärket som ett verktyg för 

konsumentprodukter. Hudiksvalls kommun har inte kommit till insikt att varumärken har 

kommit att utvecklas till att även omfatta organisationer såsom myndigheter, kommuner och 

företag. Kommunen har vidare inte insett att det är en strategisk ledningsfråga, utan lägger all 

belastning på en projektledare. Informationsavdelningen är tydlig med att det är just intern 

kommunikation de skall arbeta med. De är inte av åsikten att varumärket är ett självklart 

ansvar för informatören och har inte kunskap om att en organisations image är detsamma som 

dess varumärke. De har heller inte förstått att alla former av kommunikationer bör samverka.  

 

Enligt teorierna bör Hudiksvalls kommun i större utsträckning arbeta med marknadsföringen 

av kommunen utifrån klassiska marknadsföringsteorier, eftersom de förstår att 

marknadsföring av en kommun handlar om att skapa en positiv image. Teorierna menar även 

att begreppen profil, image och identitet skall överlappa varandra för en optimal profilering. 

Eftersom Hudiksvalls kommun inte jobbar aktivt med att dessa begrepp skall överlappa 

varandra kan de heller inte få en stark profilering. Detta leder till olika uppfattningar om 

kommunen hos invånarna, utomstående och de anställda på kommunen.  

 

Vår studie har visat att det idag inte finns någon tydlig och gemensam profil för varumärket 

Glada Hudik. Alla respondenter har olika uppfattningar om vad de vill att Glada Hudik skall 

ha för ledord och vidare hur ledorden i så fall ska förmedlas. Vår uppfattning gällande 

situationen i Hudiksvalls kommun och deras delade uppfattningar angående Glada Hudik som 

varumärke, illustrerar vi i en egen modell. Vi vill med modellen på nästa sida visa den 

obalans som finns i Hudiksvalls kommun, gällande kommunikationen och varumärket Glada 

Hudik: 
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Egen illustration av balansen mellan profil, identitet och image, gällande varumärket Glada Hudik. 

 

Vår uppfattning är att Glada Hudiks image är någorlunda stabil, medan Glada Hudiks identitet 

är ostabil och det på grund av att Glada Hudiks profil är spretig. Vi anser att det inte går att få 

en stabil identitet, så länge man inte har skapat en tydlig profil. Glada Hudiks profil uppfattas 

idag inte på samma sätt av de beslutande i kommunhuset, på informationsavdelningen och i 

projektet Fokus Glada Hudik. Detta menar vi leder till stor förvirring ute i de olika 

förvaltningarna och vidare bland de anställda i de olika förvaltningarna. Hudiksvalls kommun 

måste snarast finna en balans på vågen för att vinna invånarnas förtroende och vidare kunna 

marknadsföra varumärket Glada Hudik enhetligt. Ett enhetligt varumärke menar vi leder till 

en ökad inflyttning och en ökad turistnäring. Skulle situationen istället försämras så går vågen 

sönder, vilket vi menar leder till utflyttning och förlorad besöksnäring. 

 

Vi hävdar att det är av stor vikt att Hudiksvalls kommun börjar göra riktiga 

målgruppssegmenteringar, analyser och undersökningar av hur invånarna uppfattar 

kommunen och varumärket Glada Hudik. De måste vidare sätta upp tydliga mätbara mål och 

arbeta fram en kommunikationsstrategi för hur de skall lyckas nå de uppsatta målen. 

Hudiksvalls kommun måste förstå att de i högre utsträckning skall arbeta mer som ett företag 

och detta för att stärka kommunens profil, vilket därmed bland annat leder till nöjdare 

invånare. Det viktiga för Hudiksvalls kommun är att deras arbete är konsekvent och att en röd 

tråd kan ses i deras arbete. Det är viktigt att alla delarna på ett eller annat sätt hänger ihop vid 

kommunens profileringsarbete. Om Hudiksvalls kommun arbetar mot segmenterade 

målgrupper, så måste alla de centrala delarna och behoven för den inringade målgruppen 

finnas med.  
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Hudiksvalls kommun vill öka sitt invånarantal eller åtminstone behålla invånarantalet. Enligt 

oss är det dock anmärkningsvärt att Hudiksvalls kommun inte alls ser de närliggande 

kommunerna som konkurrenter utan menar att det viktigaste är att det går bra för alla. Synen 

som de har är enligt oss inte bra för Hudiksvalls kommun sett ur ett långsiktigt perspektiv. De 

måste börja tänka mer på sig själva och förstå att de befinner sig på en konkurrerande 

marknad.  

 

Hudiksvalls kommun hävdar att de vill ha mer besökare till kommunen, men de har inte 

bestämt hur många, eller hur de skall kunna ta emot ett eventuellt ökat antal turister. Vi anser 

utifrån detta att det blir svårt för Hudiksvalls kommun att finna nya och tänkbara besökare om 

de inte har tydligt uppsatta mål att arbeta mot. Vi anser vidare att det inte kommer att bli 

någon ökad turistnäring eller inflyttning i kommunen om de inte omedelbart agerar och 

kommunicerar ut detta. 

 

Hudiksvalls kommun talar om flera olika ledord som skall ge en helhetsbild av kommunen. 

Kommunens ledord skiljer sig åt mellan de intervjuade och är mycket generella, de sticker 

inte ut och det finns inte gemensamt uppfattade ledord. Visserligen behöver inte en kommuns 

ledord sticka ut för att vara framgångsrika, men det är viktigt att kommunens ledord används 

konsekvent och speglar kommunens övriga arbete.  

 

Vi är förvånade över insikten att Hudiksvalls kommun i dagsläget inte har någon 

marknadsavdelning och att vissa anser att det inte är något en kommun bör syssla med. Vi har 

förstått att det fram tills nyligen har kommit direktiv från kommunledningen om att 

marknadsföringsaktiviteter och reklam inte skall utföras av kommunens 

informationsavdelning, utan sådana aktiviteter har köpts av externa reklambyråer. 

Informationsavdelningen har i ett sådant läge valt att jobba efter kommunledningens direktiv, 

vilket innebär att informationsavdelningen till största del arbetat med den interna 

kommunikationen och informationen.  

 

Det projekt som Hudiksvalls kommun tidigare startade i form av Fokus Glada Hudik har 

kommit att fungera som kommunens marknadsföring. Glada Hudik-Teaterns framgångar har 

gynnat kommunen och i och med detta gynnsamma läge, startades projektet Fokus Glada 

Hudik, vilket i dagsläget inte kunnat lyfta fram vad varumärket Glada Hudik står för. Vi är av 

uppfattningen att detta beror på en kombination av bristande resurser och bristande kunskap.  

 

Vi är av uppfattningen att de olika avdelningarna som på något sätt jobbar med 

kommunikation måste börja samarbeta och att kommunen och näringslivet i högre 

utsträckning måste börja samarbeta. Det som vi finner anmärkningsvärt är att de flesta 

respondenterna anser att det är Hudiksvalls kommun som själva står för det mesta av 

marknadsföringen och att näringslivet gör för lite. Att inte ha en kunskap och förståelse om att 

invånarna är de främsta marknadsförarna och att dessa vidare gör det gratis, är för oss 



61 

 

märkligt. Att lägga mer tid, pengar och energi på att segmentera målgrupper och vidare 

informera och kommunicera med dessa, anser vi skulle resultera i att dessa i hög utsträckning 

skulle verka som goda ambassadörer åt kommunen.  

 

Vår uppfattning är att det inom en snar framtid borde bli en radikal ökning av marknadsföring 

och marknadsaktiviteter inom Hudiksvalls kommun och detta på grund av att Hudiksvalls 

kommun har mycket att vinna och detta till en tämligen låg kostnad. Den tidigare 

vänsterstyrda kommunledningen har inte haft samma uppfattning om marknadsföring och 

varumärkeshantering av en kommun, som den nu högerstyrda kommunledningen har. 

Kommuner som arbetar med marknadsföring har förmågan att marknadsföra sig med ungefär 

samma attribut som exempelvis nära till havet, vacker natur och så vidare. När Hudiksvalls 

kommun arbetar på det sättet utmärker de sig inte från övriga konkurrenter. Det är istället 

viktigt att Hudiksvalls kommun arbetar med sin unicitet och lyfter fram platser och personer 

som finns i kommunen.  

 

Personer eller objekt inom kommunen, kan göra att platsen besöks mer frekvent vilket kan 

medföra att kommunen får en bättre image, då besöksfrekvens och image har ett signifikant 

samband. Det är även mycket viktigt att den röda tråden följs i arbetet med attraktioner och 

platser. Har Hudiksvalls kommun till exempel ungdomar som huvudsegment är det viktigt att 

marknadsföra/skapa attraktioner som kan locka till sig dessa. Det är även viktigt att de 

omkringliggande områdena måste hålla en hög kvalitet och detta för att kunna locka till 

sig/behålla ungdomarna. 

 

När vi nu skall avsluta och avrunda vår uppsats så är vi av uppfattningen att vi fortfarande inte 

vet vad de olika avdelningarna inom Hudiksvalls kommun arbetar med, vem som gör vad och 

vilka resultat som Hudiksvalls kommun önskar uppnå. Avsaknaden av mål och sättet de 

beskriver hur de kommunicerar tycker vi visar, inte bara vad de tycker om marknadsföring, 

utan även hur de ser på kommunikation i allmänhet. 

 

I vår studie har vi använt oss av Hudiksvalls kommun som fall och det går därför att diskutera 

om det finns andra kommuner med likartade förhållanden. Vi kan vidare ställa oss frågande 

till om och i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra kommuner. I uppsatsens 

problembakgrund diskuterade vi det eventuella problem som kan uppstå, mellan den ökade 

appliceringen och den lilla mängd akademisk litteratur som finns inom ämnet och vidare att 

detta kan orsaka ett tomrum mellan forskningen och användarna. Vi har under uppsatsens 

gång förstått att det också kan vara tvärtom, att de befintliga teorierna inte appliceras och 

används i praktiken.  

8.1 Tips på vidare forskning 

Vi ser gärna att man med fördel gör en studie där man med hjälp av fokusgrupper eller 

enkäter tar reda på vad invånarna i Hudiksvalls kommun tycker om kommunen, näringslivet 

och Glada Hudik som begrepp. Vidare vore det intressant att i en kvantitativ studie undersöka 
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hur ofta och mycket näringslivet använder varumärket Glada Hudik i sin marknadsföring och 

vidare hur mycket deras insatser bidrar till kommunens marknadsföring. I efterhand har vi 

kommit till insikt med att vi med fördel kunde ha gjort en kvalitativ innehållsanalys av 

förslagsvis Hudiksvalls kommuns hemsida, projektet Fokus Glada Hudiks hemsida, 

lokaltidningen HT och vidare Hudiksvalls kommuns interna och externa informationspolicy.  

 

Det vore intressant att utföra en likartad undersökning som vi utfört, men då applicera den på 

en kommun med likvärdiga förutsättningar. Vidare skulle det med fördel vara intressant att 

undersöka flera kommuner i en och samma studie och detta för att omgående kunna uppnå ett 

jämförande resultat. Hudiksvalls kommun talar om att de hellre samverkar med 

grannkommunerna, än konkurrerar. Detta gör att vi finner det intressant att utföra en liknande 

undersökning i någon av dessa kommuner, för att finna deras inställning till varumärken, 

marknadsföring och kommunikation, men även få se hur de ser på Hudiksvalls kommun som 

eventuell samverkanskommun eller konkurrent.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

9 Källförteckning 

9.1 Artiklar 

Baker, J. M., & Cameron, E., (2008). Critical success factors in destination marketing. 

Tourism and Hospitality Research. Vol. 8, Nr. 2. 

 

Balmer, J. M. T., (2001). Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing – 

Seeing through the fog. European Journal of Marketing, 35 (3/4). 

 

Balmer, J., & Gray, E., (1999). Corporate Identity and Corporate Communications: Creating 

a Competitive Advantage. Corporate Communication: An International Journal. Vol. 4, Nr. 4. 

 

Balmer, J., & Wilson, A., (1998). Corporate Identity: There is more to it than meetes the eye. 

International Studies of Management & Organization, 28 (3). 

  

Hatch, M. J., & Schultz, M., (2003). Bringing the corporation into corporate branding. 

European Journal of Marketing, 37 (7/8). 

 

Hatch, M. J., & Schultz, M., (1997). Relations between organizational culture, identity and 

image. European Journal of Marketing, 31 (5/6).  

 

Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J., (2005). City Branding: An effective assertion of identity 

or a transitory marketing trick? Tijdschrift voor Economische en sociale geografie, Vol. 96, 

Nr. 5. 

 

Kavaratzis, M., (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical 

framework for developing city brands. Palgrave Macmillan. Vol. 1, Nr. 1. 

 

Klaus, P., & Maklan, S., (2007). The role of brands in a service-dominated world. Journal of 

Brand Management, Vol. 15, Nr. 2. 

 

Knox, S. & Bickerton, D., (2003). The Six Conventions of Corporate Branding. European 

Journal of Marketing 37 (7/8). 

 

9.2 Tryckta källor 

Backman, J., (2008). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. ISBN: 9789144048260. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com.proxybib.miun.se/journal/10.1111/(ISSN)1467-9663
http://onlinelibrary.wiley.com.proxybib.miun.se/doi/10.1111/tesg.2005.96.issue-5/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com.proxybib.miun.se/doi/10.1111/tesg.2005.96.issue-5/issuetoc
http://www.ingentaconnect.com.proxybib.miun.se/content/pal;jsessionid=1idg6jlh6u7mn.alice


64 

 

Bruzelius, L., & Skärvad, P., (2008). Integrerad organisationslära. Studentlitteratur. ISBN: 

9789144033945. 

 

Dahlén, M., & Lange, F., (2009). Optimal marknadskommunikation. Liber AB. ISBN: 

9789147088775. 

 

Esaiasson, P., Giljam, M., Oscarsson, H., & Wängerud, L., (2009), Metodpraktikan – konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. Nordstedts Juridik AB. ISBN: 9789139108658. 

 

Falkheimer, J., (2001). Medier och kommunikation – en introduktion. Studentlitteratur. ISBN: 

9789144013381. 

 

Falkheimer, J., & Heide, M., (2007). Strategisk kommunikation: en bok om organisationers 

relationer. Studentlitteratur. ISBN: 9789144036953. 

 

Hadenius, S., & Weibull, L., (2003). Massmedier. En bok om press, radio & TV. Albert 

Bonniers Förlag. ISBN: 9789100106539. 

 

Heide, M., Johansson, C., & Simonsson, C., (2008). Kommunikation & organisation. Liber 

AB. ISBN: 9789147073351. 

 

Holme, I. M., & Solvang, B. K., (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144002118. 

 

Kotler, P., Asplund, C., Rein, I., & Haider D., (1999). Marketing Places – Europe: how to 

attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and 

nations in Europe. Pearson Education Limited. ISBN: 0273644424. 

 

Kotler, P., Rein, I., & Haider, D., (1993) Marketing Places – Attracting Investment, Industry 

and Tourism to Cities, States and Nations. The Free Press. ISBN: 0029175968. 

 

Larsson, L., (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB. ISBN: 

9789144049045. 

 

Melin, F., (1999). Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken. Liber AB. 

ISBN: 9789147060153. 

 



65 

 

Mårtensson, R., (2009). Marknadskommunikation – kunden, varumärket, lönsamheten. 

Studentlitteratur. ISBN: 9789144023182. 

 

Palm, L., (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. 

Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144032559. 

 

Patel, R., & Davidson, B., (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144022888. 

 

Ryen, A., (2004), Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Liber Ekonomi. 

ISBN: 9789147072781. 

 

Spjuth, A., (2006). Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil. Bokförlaget 

Kommunlitteratur AB. ISBN: 9789172510531. 

 

Tench, R., & Yeomans, L., (2009). Exploring Public Relations. Pearson Education. ISBN: 

9780272715948. 

 

Windahl, S., Signitzer, B., & Olson, J., (1992) Using Communication Theory. An Introduction 

to Planned Communication. SAGE Publications. ISBN: 0803984316. 

 

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., & Larsen, L,O., (2003) Metodbok för medievetenskap. 

Malmö: Liber Ekonomi. ISBN: 9789147073504. 

9.3 Internetkällor 

http://www.eki.mdh.se/uppsatser/seminarie/foretagsekonomi/VT2008-FEK-C-1917.pdf 

hämtad 2010-11-28 

http://epubl.luth.se/1404-5508/2003/199/LTU-SHU-EX-03199-SE.pdf hämtad 2010-11-28 

http://www.expressen.se/noje/1.1697928/mot-elvis-stjarnorna-i-boken-shaken  

hämtad 2010-11-24 

http://www.fokusgladahudik.se/show/object.asp?oid=2 hämtad 2010-11-24 

http://www.gladahudikteatern.se/show/object.asp?oid=4 hämtad 2010-11-24 

http://www.gladahudikteatern.se hämtad 2010-11-25 

http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:4649 hämtad 2010-11-28 

http://hudiksvall.se/templates/Page____385.aspx hämtad 2010-11-24 

http://www.hudiksvall.se/templates/Page____167.aspx hämtad 2010-11-24 

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:278883 hämtad 2010-11-28  

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1436464 hämtad 2010-11-28 

http://www.eki.mdh.se/uppsatser/seminarie/foretagsekonomi/VT2008-FEK-C-1917.pdf
http://epubl.luth.se/1404-5508/2003/199/LTU-SHU-EX-03199-SE.pdf
http://www.expressen.se/noje/1.1697928/mot-elvis-stjarnorna-i-boken-shaken
http://www.fokusgladahudik.se/show/object.asp?oid=2
http://www.gladahudikteatern.se/show/object.asp?oid=4
http://www.gladahudikteatern.se/show/object.asp?oid=4
http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:4649
http://hudiksvall.se/templates/Page____385.aspx
http://www.hudiksvall.se/templates/Page____167.aspx
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:278883
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1436464


66 

 

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1545815 hämtad 2010-11-28 

http://scholar.google.se/ hämtad 2010-11-28 

http://svt.se/2.126217/1.2156515/glada_hudikteatern_i_svt hämtad 2010-11-24 

https://svt.se/2.33557/1.775789/guldmask_till_glada_hudik-teatern?page1850741=6  

hämtad 2010-11-24 

http://www.uppsatser.se/ hämtad 2010-11-28 

http://www.youtube.com/watch?v=JYtp4aBLw3k hämtad 2010-11-24 

http://www.youtube.com/watch?v=Nr3AORdAI0E hämtad 2010-11-24 

9.4 Intervjukällor 

Beijer, Ulrika (20101130) Intervju på HNA, Hudiksvall 

Bergström, Annika (20101122) Intervju på HNA, Hudiksvall  

Holm, Jonas (20101124) Intervju på kommunhuset, Hudiksvall  

Krathmann, Anna (20101124) Intervju på kommunhuset, Hudiksvall 

Mickelsson, Kristina (20101123) Intervju på kommunhuset, Hudiksvall 

Thoresen, Sven-Åke (20101122) Intervju på kommunhuset, Hudiksvall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1545815
http://scholar.google.se/
http://svt.se/2.126217/1.2156515/glada_hudikteatern_i_svt
https://svt.se/2.33557/1.775789/guldmask_till_glada_hudik-teatern?page1850741=6
http://www.uppsatser.se/
http://www.youtube.com/watch?v=JYtp4aBLw3k
http://www.youtube.com/watch?v=Nr3AORdAI0E


67 

 

10 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumanual 

Inledande 

1. Vem är du?  

2. Vilken position har du i organisationen?  

3. Hur länge har du arbetat i organisationen? 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Den egna bilden av kommunen   

1. Vilka är kommunens styrkor och tillgångar inom informations- och 

kommunikationsområdet?  

a. Exempel på lyckade satsningar? 

2. Vad är kommunens huvudsakliga mål gällande kommunikation och information till 

invånarna? 

3. Vad kan ni behöva bli bättre på?  

a. Kan du ge ett exempel på prioriterade problemområden?  

4. Hur bedrivs informationen och kommunikationen med invånarna idag i kommunen?  

5. Har ni gjort några undersökningar av hur invånarna i kommunen uppfattar Hudiksvalls 

kommun?  

a. Hur och när gjordes dessa? 

Kommunikation och varumärke 

1. Vad är ett varumärke för dig? 

a. Vilka uppgifter har ett varumärke? 

b. Vad karaktäriserar ett framgångsrikt varumärke? 

2. Anser du att en kommun kan vara ett varumärke? 

3. Är ”Glada Hudik” ett varumärke? 

a. Skiljer sig denna uppfattning i förhållandet till invånarnas uppfattning?  

b. Vilka underliggande kärnvärden finns det i ”Glada Hudik” om du ser det som ett 

varumärke?  

c. Vem definierar vilka kärnvärden som finns? 

d. Hur jobbar ni själva med att leva upp till varumärket ”Glada Hudik”, om du ser det som ett 

varumärke? 

4. Finns ett samarbete mellan marknadsavdelningen och informationsavdelningen gällande 

”Glada Hudik”, som ett eventuellt varumärke? 

5. Om ni anser att ”Glada Hudik” är ett varumärke, vad har ni gjort för att skapa en tydlig 

profil, image och identitet åt ”Glada Hudik”?  

a. Hur kommunicerar ni detta till invånarna? 



68 

 

b. Hur jobbar ni för att externa intressenter skall uppfatta ”Glada Hudik” på samma sätt som 

ni gör? 

c. Vilka kommunikationskanaler använder ni er av? 

d. Vilka är era mål med detta arbete? 

e. Finns det en risk att det uppstår ett glapp mellan hur utomstående och invånare upplever 

kommunen? 

f. Hur ser ert uppföljningsarbete av invånarnas uppfattning/syn ut?  

6. Vad är marknadsföring för dig? 

a. Hur mycket av marknadsföringen gällande ”Glada Hudik” sköts av kommunen? 

b. Vilka aktörer är delaktiga av marknadsföringen av kommunen? 

c. Hur arbetar ni med att positionera er gentemot andra kommuner? 

d. Hur kommunicerar ni detta? 

e. Vilka kanaler använder ni er av? 

f. Vilka mål önskar ni uppnå med er marknadsföring? 

g. Hur mäter ni resultatet av ert arbete?  

Framtid  

1. Hur ser ert fortsatta arbete med ”Glada Hudik” som ett varumärke ut? 

2. Vilka kommunikationsinsatser och vilken grad av marknadsföring tror du kommer att 

bedrivas i framtiden? 

3. Vilka kommunikationsinsatser och vilken grad av marknadsföring tror du att invånarna 

förväntar sig av kommunen? 

4. Hur kommer samarbetet mellan marknadsavdelningen och informationsavdelningen 

gällande ”Glada Hudik”, som ett varumärke att se ut i framtiden? 

Avslutande 

Är det något vi har glömt att fråga som du vill tillägga? 


