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Vår uppsats har sin grund i ett egenintresse för hur kommuner och städer profilerar sig, vårt mål 
är att försöka förklara skillnader och likheter mellan en mellanstor, Jönköping och en liten 
kommun, Tranås. Utgångspunkten var att ta reda på hur kommunerna marknadsför och 
profilerar sig. 

De frågeställningar som vi använt oss av är resultatet av en genomtänkt arbetsgång, det har varit 
mycket viktigt att ställa rätt frågor och lägga energi på rätt saker. Nedan följer några av de 
frågeställningar som förekommit: 

Hur profilerar sig de olika kommunerna? 
Vad är citybranding? 
Vad är placebranding? 
Finns det likheter eller skillnader i hur en liten och en mellanstor kommun profilerar sig? 

Valet på metod föll på intervjuer med viktiga personer inom kommunerna som har ett stort 
inflytande på profileringen för staden. Det var viktigt att eftersträva ett mer djupgående material 
från ett mindre antal människor och därför var valet att använda sig av intervjuer givet. Vår 
datainsamling är baserad på både primär och sekundär data. Vårt resultat var både överraskande 
och inspirerande, det visade sig att de båda kommunerna jobbar på ett liknande sätt. Dock ligger 
Jönköping steget före Tranås i sin utveckling och profilering. De drar nytta av sitt läge och bra 
förbindelser samt att de är en residensstad. Alla städer måste profilera sig på sitt sätt och 
framhäva det som de är bra på och det som finns inom staden. Därför går det inte marknadsföra 
något som inte finns på platsen utan förutsättningarna är vad platsen erbjuder. Vårt resultat visar 
att det är viktigt att utnyttja sitt läge på bästa sätt och att ha en positiv bild utåt som lockar till 
sig invånare, besökare och företag. Sedan visade det sig att de befintliga invånarna i staden 
spelar en viktig nyckelroll i platsmarknadsföringen. Jönköping använder sig även av en mer 
bred marknadsföring till skillnad från Tranås. 
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This paper is a qualitative comparison of two municipalities. The first is Jönköping and the 
second Tranås. We are trying to see similarities and differences in their way of profiling and 
marketing themselves in this globalized world.  

The question at issue for our paper is: 

How does the two municipality profile themselves? 
What is city branding? 
What is place branding? 
Are there any similarities or differences in the way a small and a bigger municipality profile 
themselves? 

The authors have chosen a qualitative method procedure and personal interviews as the primary 
source of information. The interviewed persons are in some way connected to marketing the 
both cities and are influential persons within the chosen subject. 

The results are both surprising and inspiring. The paper shows that both of the municipalities 
are working in a similar ways. Jönköping on the other way have come a longer way in their 
development and profiling. Every city has to profile themselves in their own way and find a 
method that works for them. They also have to bring out a positive image to people, companies 
and visitors that could be interested in the place. But they should only market things that are 
included in the place and nothing else. Our conclusion is that the position is important for these 
two municipalities to make the best of and to represent a positive and collected image of the 
city for the best results in place branding and try to attract tourists, people and investments to 
the place. Another big conclusion is that the current people that are living in the city are playing 
a key role in the success of place marketing or place branding. 
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1 Inledning 

I det inledande avsnittet presenterar vi det valda ämnet genom en introduktion och en 

disposition. 

I dagens samhälle blir det allt viktigare för kommuner att profilera sig på rätt sätt. Detta för att 
sända ut budskapet att denna kommun är en attraktiv plats. I många fall tävlar kommunerna 
om människor, och man försöker framhäva sin kommun på ett positivt sätt (Kotler et al, 
1999). Citybranding och placebranding är på framfart och detta berörde tidigare enbart större 
kommuner, nu har även de små insett värdet av en stark profilering. Städerna som finns i det 
område man vill bosätta sig i har olika fördelar och nackdelar, det är ingen självklarhet att 
människor bosätter sig på en specifik plats i dagens samhälle. Förr i tiden var det ofta bra 
förbindelser som avgjorde, att bosätta sig nära vatten för att kunna ha ett bra läge för handel 
var en självklarhet. Man väljer att investera där det finns bra möjligheter och där man ser att 
det finns möjligheter att tjäna ytterligare pengar. Utvecklingen har gjort att det inte längre är 
möjligt att slå sig till ro och invänta invånarna, nej nu är det istället de ansvariga i staden som 
söker invånarna och inte tvärtom som förr i tiden.  

Det ställs helt andra krav på dem som sköter profileringen idag än vad det gjordes förr, att 
göra bra reklam för sin stad är ett måste för att en byggd inte ska dö ut. Ekvationen är ganska 
enkel, men för den oinvigde så förklarar vi. Fler invånare som har pengar att spendera gör att 
pengarna sätts i rullning, och en ökad försäljning och inköp är alltid bra. Det kan startas nya 
företag där invånare har möjlighet att söka jobb och kommunen blir mer levande ju fler 
människor som bosätter sig där. 

Intresset för citybranding är stort och växer hela tiden, vilket de senaste årens profilering från 
kommunerna visar. Medvetenheten om att marknadsföra sin kommun på rätt sätt har ökat och 
med det har även intresset för att locka till sig fler invånare till sin kommun ökat. 
Konkurrenssituationen har gjort att kommunerna tidigt har behövt agera och bland annat så 
kallade studentstäder försöker övervinna varandra med hjälp av reklam för deras kommun. 
Förr skrattades det åt dem som ville lägga pengar på att profilera sin kommun, men idag är 
citybranding ett begrepp som ligger högt upp på kommunernas listor och i Jönköping har en 
organisation kallad FMJ (Föreningen för marknadsföring av Jönköping) bildats  
(Kotler et al, 1999). 

Som det tidigare är beskrivit så har profileringen starka band till ekonomin, ju fler som arbetar 
desto fler betalar högre skatt. Tillfällen där man kan utbyta tjänster ökar och förståelsen för 
citybranding har idag blivit mycket större. Kommuner som till exempelvis Gränna har alltid 
levt på sina polkagrisar och folk har vallfärdat dit mycket på grund av dem. Som det ser ut 
idag så har även Gränna fått inrikta sig på andra bitar än just polkagrisarna. De har, precis 
som övriga kommuner, varit tvungna att utveckla sig för att turisterna ska fortsätta att komma. 
Frågan vi ställer oss är om kommunerna har hittat ett effektivt sätt att profilera sig på, och om 
de små kommunerna gör på ett annat sätt än de stora. Typiska turiststäder profilerar sig på ett 
annat sätt än studentstäder och var och en försöker hitta ett sätt som passar just deras 
kommun.  
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Det är svårt att veta hur mycket pengar man ska avsätta för att profileringen ska bli tillräcklig 
och på vilket sätt ska man gå till väga. Och när kommunen har agerat och arbetat fram en viss 
profilering, hur ställer sig då högt uppsatta personer inom näringslivet till detta? Vem 
bestämmer vad som är rätt och fel egentligen, och vilka aktörer är de viktigaste för arbetet 
med citybranding. Hur arbetar Jönköpings kommun respektive Tranås kommun med 
profilering? Dessa funderingar har lett fram till idén om en uppsats som undersöker en mindre 
och en mellanstor kommun, för att sedan göra en jämförelse. När vi fått fram ett resultat vill 
vi tolka det och försöka ta reda på varför det skiljer sig eller är lika. 

Vår studie av citybranding och placebranding har sin grund i ett stort egenintresse för hur 
kommuner och städer profilerar sig i dagens samhälle. Detta är ett väldigt intressant område 
inom vår gren som mediekommunikationsvetenskapliga studenter. Det är även högst relevant 
eftersom vi som mediestudenter läser hur marknadsföring ska te sig. Samtidigt som det blir 
allt viktigare att profilera sig på rätt sätt ställer även invånaren större krav på kommunerna, 
det finns inget givet argument för var människor bosätter sig. Det som lockar mest och passar 
bäst avgör var individen bosätter sig. Vi vill med den här studien få bukt med hur kommuner 
tänker i sin profilering och hur strategin bestäms.  

Som vi nämnt inledningsvis så ökar medvetenheten kring citybranding och placebranding. 
Detta för att kommuner har insett att de kan göra en skillnad i befolkningsantalet. Samtidigt 
som medvetenheten ökar har även tillgången på kunskap om ämnet ökat, även om det 
fortfarande är relativt nytt att professionellt arbeta inom dessa ämnesval. Kommuner behöver 
nu ha en plan på hur man skall profilera sig både för att locka till sig fler invånare men också 
för att inte tappa befintliga invånare till närliggande kommuner. Utvecklingen har lett till att 
kommuner i allt högre grad engagerar sig i citybranding och placebranding. 
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1.1 Disposition 

 
Figur 1: Disposition av uppsatsen 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel tas bakgrund upp för de två kommunerna, men även de olika 

marknadsföringsprojekten. 

2.1 Jönköpings kommun 

2.1.1 Historien om Jönköping 

Jönköping ligger vid Vätterns sydspets och mitt i stadens centrum finns två sjöar vid namn 
Munksjön och Rocksjön vilka bildar en spegel sett från skyn. Namnet Jönköping kommer från 
en bäck som en gång rann genom staden, ”Junebäcken” och ordet ”köping” som anger att det 
var en handelsplats. Jönköping betyder alltså handelsplatsen vid Junebäcken. (Jönköping.se) 

Jönköping har haft stor betydelse för transporter och handel sedan lång tid tillbaka, främst har 
staden Vättern att tacka men även tåg- och vägförbindelserna som har blivit allt mer viktiga. 
Men det har inte alltid sett ut som det gör nu. Jönköpings stad har vid två olika tillfällen 
bränts ner. Det var 1567 då svenskarna satte eld på staden för att danskarna inte skulle inta 
den under Kalmarkriget 1612. Efter Kalmarkriget förnyades stadens privilegier samtidigt som 
den flyttades från väster till öster och 1634 fick staden hovrätt och blev en residensstad. På 
1700 och 1800-talet härjade både pest och kolera i staden. 1845 var det året som bröderna 
Lundström startade tändsticksfabriken och då var grunden lagd för Jönköping som 
tändsticksstaden. (Jönköping.se) 

1971 bildades Jönköpings kommun av Jönköping, Huskvarna, Gränna och 
Norrahammarsköping som var sju landskommuner och en församling. Idag ser Jönköpings 
kommun ut som bilden nedanför. (Jönköping.se) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Jönköpings kommun (Jönköping.se) 
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Folkmängden i Jönköpings kommun har de senaste åren växt till att den 30 september, 2008 
vara 124 883 invånare. År 2003 var invånarantalet 119 340 varav 53 970, cirka 45 % bodde i 
Jönköpings stad. År 2007 var invånarantalet 123 709 varav 57 204, cirka 46 procent bodde i 
Jönköpings stad. Detta tyder på att Jönköping som stad fått fler invånare vilket syns i 
bostadsmarknaden. Det är väldigt svårt att få bostad vare sig man flyttar hit från en annan ort 
eller kommer hit som student. Tack vare detta och många andra orsaker så växer Jönköping 
stad mer än någonsin. Samtidigt storsatsar Jönköping med att göra staden mer attraktiv och 
den 30 oktober, 2008 antog kommunfullmäktige Stadsbyggnadsvisionen 2.0 – staden och 
sjöarna. (Jönköping.se) 

”Stadsbyggnadsvision 2.0 innebär ett sammanhållet arbete som utifrån ett helhetsperspektiv 
behandlar en rad olika aspekter av Jönköpings stadsutveckling kring Munksjön. Många 

delprojekt pågår i vår stad i dag och nu vidareutvecklar vi arbetet att också omfatta området 

kring Munksjön. ” (Jönköping.se, Nyhetsbrev 1) 

2.1.2 Föreningen för Marknadsföring av Jönköping, FMJ 

FMJ bildades år 2003 av Jönköpings kommun och Jönköpings Näringslivsförening och 
längden på projektet sattes till fyra år, där det första bestod av ett provår. Då var det tänkt att 
projektet skulle vara i form av en förening där kommunen och Näringslivsföreningen bidrog 
med lika mycket av finansieringen. ”För varje krona Näringslivsföreningen bidrog med skulle 
kommunen bidra med lika mycket. Dock var kommunen villig att max bidra med två miljoner 

kronor”. (Danielsson & Larsson, 2006)  

FMJ anger på sin hemsida att tanken är att föreningen skall vara gemensam för offentliga och 
privata intressenter för att få en kraftfull, samordnad och uthållig marknadsföring av 
Jönköping. Det står även att ett av deras främsta mål är att verka för att det positiva om 
Jönköping sprids, som i sin tur kan medverka till fler företag, ökad tillväxt och en ökad 
inflyttning. (fmj.nu) 
Deras egen beskrivning av verksamhetens roll lyder. ”Den övergripande uppgiften för det 
nya, gemensamma organet är att samordna och förstärka olika aktörers marknadsföring av 

produkten Jönköping”. De nämner fyra punkter som FMJ skall tillämpa. 

• Att vid behov - och då på uppdrag av respektive aktörer - samordna initiativ och 

åtgärder, som berör marknadsföringen av Jönköping. 

• Att aktivt förmedla information mellan och till aktörer och viktiga målgrupper om 

händelser, initiativ, ”events”, egenskaper, nyheter, fakta m.m. som har betydelse för 

Jönköpings faktiska och/eller upplevda attraktivitet. 

• Att från intressenter, aktörer eller representanter för viktiga målgrupper motta, tolka, 

formulera och till ansvarig myndighet/instans kanalisera synpunkter (positiv och 

negativ kritik, önskemål, behov) beträffande ”produkten Jönköping”. 

• Att - då ingen annan naturlig aktör finns - ta initiativ till och vid behov själv 

genomföra projekt/”events”/åtgärder för att marknadsföra Jönköping.  

”Visionen är då att år 2010 skall Jönköping upplevas som en utpräglat dynamisk och ur bred 

livskvalitetssynpunkt attraktiv stad både av dess invånare och utomstående.” (fmj.nu) 
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2.1.2.1 Destination Jönköping 

I och med att FMJ nu varit verksamma i fyra år som projektets längd sattes till år 2003, med 
ett provår, utvecklas FMJ från och med år 2009. Det hela blir en ny fas i arbetet med 
”produkten Jönköping”. FMJ stod för marknadsföringen av Jönköping medan Destination 
Jönköping som bland annat FMJ utvecklas till blir att sälja staden.  
Destination Jönköping som då är samlingsnamnet för marknadsföringen av Jönköpings 
kommun från och med 2009 omfattas av kommunens näringslivsavdelning, turistbyråerna, 
kommunens informationsenhet, hotell- och konferensbokningen, en nystiftad Convention 
Bureau och FMJ. Tanken med att samla alla dessa aktörer under ett namn är att Jönköping 
skall presenteras på ett brett och enhetligt sätt. ”Vi måste kommunicera på ett enhetligt 
sätt…” säger Jönköpings näringslivschef Sten Norinder. 
(http://www.smalandsnaringsliv.se/epaper/products/sn_2008-09-20/pdfs/4.pdf) 

2.2 Tranås kommun 

I närheten av Vättern i nordligaste Småland hittar vi Tranås kommun, en kommun som 
nyligen fått invånare nummer 18 000. Tranås kommun är i ständig tillväxt och utveckling, år 
2003 utsågs man till Sveriges femte tillväxtkommun. Samarbetet mellan kommunen och 
näringslivet är väl utvecklat, som exempel kan nämnas Centrumgruppen. Det är ett samarbete 
mellan fastighetsägare, Svensk Handel och kommunen i frågor som rör marknadsföring av 
handeln på Storgatan som är stadens hjärta. Holavedsgymnasiet är traktens enda 
gymnasieskola och därför kommer ungdomar från de närliggande kommunerna och går i 
skolan där. Gymnasiet står under utveckling och nya program för att vidga vyerna diskuteras 
ofta, man jobbar aktivt för att få ungdomarna att stanna i kommunen. (Tranasunited.se) 

Flera olika projekt finns i skrivandets stund för att locka till sig fler invånare. Bland annat 
jobbar gruppen Tranås United med att försöka få människor i Holland att flytta hit. Tranås 
United representerade Tranås på en mässa under slutet av 2008 i Holland, där de gjorde 
reklam för kommunen. Ett steg i att utveckla Tranås kommun gällande kompetens och 
kunnande.  I Holland är det väldigt stor befolkning på liten yta, och Sverige lockar därför 
holländare. I ett försök att lyfta fram Storgatan än mer har man bestämt sig för att utveckla ett 
så kallat ”shared space”, ett utrymme där cyklister, fotgängare och billister ska samsas på 
samma yta. Man har satsat pengar i projektet och det är en del i ledet att göra gatan än mer 
attraktiv för förbipasserande. Förhoppningen är att utvecklingen är ett steg i att locka till sig 
fler invånare. Så kallad citybranding. 

I Tranås finns flera olika företag som visar goda ekonomiska resultat, bland finns EFG 
(European Furniture Group) som har stor tillverkning och kontor i Tranås. IVT är kända för 
sina värmepumpar i hela landet, och här grundades jeansmärket Cheap Monday som blivit en 
stor succé. (Tranasunited.se) 
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Figur 3: Tranås kommun (Kartguiden.com) 

2.2.1 Tranås United 

Tranås United bildades på begäran av näringslivet i staden och affärsidén är att bedriva en 
verksamhet så det ger fler jobbtillfällen och ett ökat invånarantal i Tranås. Ett av de viktigaste 
antagandena är att fungera som en länk mellan näringslivet och kommunen och man anordnar 
bland annat seminarier inom aktuella ämnesområden. Man vill även etablera en form av 
samarbete med närliggande kommuner, då man inte aktivt jobbar för att locka till sig invånare 
från kommuner belägna precis intill Tranås. Man ser också till att det finns kontakter mellan 
universiteten och näringslivet då man därifrån också kan inhämta kunskap och eventuell 
arbetskraft.  

Huvuduppdraget är att marknadsföra Tranås som en attraktiv kommun, så att målet om ett 
ökat invånarantal uppfylls. Man försöker också ge positiv feedback till dem som vill starta 
eget, detta genom att hålla i utbildningar om just detta. Man jobbar också hårt för att 
kommunen ska kunna tillgodose förfrågan gällande tomter att bygga på och man jobbar aktivt 
med att skapa resurser för att stödja etableringsprojekt. 

Eftersom Tranås United till större delen ägs av näringslivet anser de sig ta tillvara på 
näringslivets intressen på bästa sätt, och man tror sig därmed ha de bästa förutsättningarna för 
att marknadsföra Tranås på ett bra sätt. (Tranasunited.se) 
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3 Problemformulering 

3.1 Syfte 

Huvudsyftet med vår studie är att undersöka skillnader och likheter mellan en liten och en 
mellanstor kommun gällande profilering och om man arbetar olika beroende på storleken. Vi 
använder begreppen citybranding och placebranding. Genom att förklara dessa begrepp vill vi 
få en ökad förståelse för hur man jobbar med dessa ämnen inom de två olika kommunerna. 
Detta för att sedan kunna ha ett referensverk där vi ser skillnader och likheter mellan våra 
valda kommuner. De kommuner vi undersöker är Jönköpings kommun och Tranås kommun. 

3.2 Frågeställningar 

Med hjälp av syftet har vi tagit fram dessa frågor där vi förklarar de olika 
begreppen/fenomenen, men även visa på hur viktigt det är för kommunerna att profilera sig. 

• Hur profilerar sig de olika kommunerna? 

• Finns det likheter eller skillnader i hur en liten och en mellanstor kommun profilerar 
sig?  

• På vilket sätt i så fall? 

• Vad är profilering? 

• Vad är citybranding? 

• Vad är placebranding? 

3.3 Avgränsningar 

Vår bedömning av kommunernas profilering är främst från ett invånarperspektiv. Det innebär 
att vi vill se hur kommunerna gör för att locka till sig invånare, men det går inte att förbise 
företagens och andra aspekter som går in i varandra. Därför valde vi att presentera ett 
grundläggande synsätt i vår teori för att inte gå miste om helheten.  
Från början var vår tanke att involvera städernas invånare i studien, vi ville se hur det 
påverkades av profileringen i respektive undersökt stad. Men vi kom snabbt fram till att detta 
skulle bli ett alltför stort arbete, därför valde vi att avgränsa oss till de ansvariga för 
kommunens profilering samt få viktiga personer inom näringslivet att ge sin syn på saken. 

En kvalitativ undersökning med intervjuer blev till slut vårt val, och efter det tolka svaren i de 
teorier som finns.  
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4 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I teoridelen som följer härnäst skall vi ta upp några aspekter som är viktiga inom 

marknadsföring. Vi bedömer att dessa är relevanta och viktiga för vårt syfte. Samtidigt vet vi 

att vårt ämne är väldigt komplext och att vi bara är inne i en bråkdel av hur man kan se och 

bedöma fenomenet. 

Vi väljer här att presentera våra teoretiska utgångspunkter och begrepp som sedan skall 

hjälpa oss med hur vi skall analysera resultat. Vi väljer att förklara de olika 

utgångspunkterna för att uppnå syftet med forskningen. 

4.1 Citybranding 

Att skapa ett varumärke för staden och att marknadsföra det varumärket på ett sådant sätt att 
staden vinner fördelar, det är vad citybranding handlar om för Gustavsson (2007) och det kan 
författarna hålla med om. Även om det är ett enkelt och övergripande sätt att se på det, för det 
är ett komplicerat ämne som inte rymmer att förklaras in i detalj i denna uppsats. Men 
omfattande förklaringar kan vara att det är olika strategier som leder till att staden eller 
platsen skall bli mer attraktiv och lockar till sig allt från människor till företag.  
Som i all marknadsföring är det en positiv bild som skall förmedlas utåt. Detta innebär att 
marknadsföringen tar upp stadens goda egenskaper och utelämnar de dåliga. Man får inte en 
fullständig bild av staden utan en bild som konstrueras av de människorna bakom 
marknadsföringen. Detta kan vara de som har hand om en stads marknadsföring men det kan 
även vara vanliga invånare som agerar som ambassadörer för staden eller företag inom 
regionen. Därför handlar det om att profilera sig bra, genom att minska de negativa 
föreställningarna som finns av en plats. Detta måste göras hos flera målgrupper men i första 
hand investerare, turister och platsens befolkning (O’Dell i Danielsson & Larsson, 2006). 

Citybranding är inget nytt fenomen utan har funnits långt tillbaka i tiden. Det är bara nu under 
de senaste 30 åren som det har uppmärksammats mer och blivit globalt accepterat. Detta för 
att globaliseringen har krympt världen, avstånden blir kortare och man blir allt mer beroende 
av varandra. Om man vill synas i dagens globala samhälle som en stad så måste man erbjuda 
något unikt. Kanske en unik position för staden eller en unik upplevelse förknippad med den. 
Man måste erbjuda något som gör så att man sticker ut ur mängden.”En plats som är original 
kan inte kopieras”. En original stad är mindre sårbar eftersom den har unika egenskaper. Om 
du har en unik talang som människa, som företag eller som en stad så är det garanterat att 
någonstans i världen kommer människor vara intresserade och lockas till personen, företaget 
eller staden. Man måste föra samman olika kulturer för att se om de kulturella skillnaderna 
fungerar ihop. (Berci Florian, 2002)  

Citybranding riktar sig oftast till att i längden förbättra ekonomin och används främst för att 
öka den ekonomiska tillväxten. Städer måste uppmärksamma de allt mer mobila företagen, 
människor och turister. Detta för att man i dagens samhälle måste konkurrera med grannstäder 
och regioner. Citybranding kan ses som en kamp om en position i världen. Det är en strategi 
för att ge städer en profil. Profilen skall öka prestigen på platsen och staden som en 
turistdestination, en företagsdestination eller en behagligt boende destination. (Hans 
Mommaas, 2002) 
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Städer måste idag bygga varumärken för att konkurrera med andra städer. Detta gäller både 
inom landets gränser och utanför. Det har blivit allt viktigare att marknadsföra sin kommun 
för att locka till sig fler invånare såväl som nya företag för att stimulera ekonomin. 
Hans Mommaas menar att varumärket ger en stad ett mer symboliskt värde och gör det till 
mer än en plats. Man skall kunna känna och attraheras av idealen och livsstilen som innefattas 
av platsens begränsningar. (Hans Mommaas, 2002)  
Berci Florian menar att städer nuförtiden behöver en själ för att kunna identifieras av 
människor. (Berci Florian, 2002) 

När folk funderar över städer så används oftast praktiska termer så som klimat, föroreningar, 
transport och trafik, levnadskostnaden, fritidsaktiviteter, kriminalitet, kulturlivet i staden 
etcetera Simon Anholt har i sin bok Competitive identity från 2007 utformat en hexagon som 
kan tillämpas för att mäta en stads varumärke. 

 
Figur 4: The City Brands Index hexagon (Anholt, 2007) 

The presence handlar om stadens status internationellt sett. Det kan vara till exempel att veta 
hur känd en viss stad är och vad staden är känt för i så fall. Det kan även vara om man har 
besökt platsen eller om staden bidragit med något vetenskapligt eller kulturellt de senaste 30 
åren. 

The place kan förklaras som människors tankar om hur det är att utforska staden. Om det är 
behagligt att vara utomhus och utforska staden eller inte. Om det är en vacker stad eller hur 
vädret är på platsen. 

The potential är vad staden har att erbjuda när det gäller ekonomi och utbildning till turister, 
företag och invånare. Det kan gälla huruvida det finns jobb i staden och möjligheter till bland 
annat högre utbildning. 

The pulse är i princip som det låter. Det handlar om det finns saker att göra för människor på 
fritiden och om den här storstadspulsen infinner sig i staden, med ett stort utbud av 
restauranger, uteliv etcetera. 

The people är vad som gör staden, människorna. Detta kan handla om tolerans mot andra och 
fördomar mot människor som flyttar till staden. Att staden är uppbyggd efter ett tolerant och 
öppet samhälle. Det handlar även om känslan av trygghet i staden, om man kan känna sig 
trygg i bygden eller om kriminaliteten är hög. 
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The prerequisites handlar om hur människor uppfattar stadens egenskaper. Hur 
levnadsstandarden tros vara i staden, om man kan hitta saker att göra på fritiden och hur 
standarden på skolor, sjukhus, transport, sporthallar etcetera är. 

Anholt (2007) menar på att detta city brand hexagon visar hur städers image byggs upp och 
faller väldigt långsamt. Detta menar han vidare på att städer som försöker komma upp 
upplever att det inte händer något eller att det tar väldigt lång tid för att det ens skall börja 
hända saker. Det går väldigt långsamt och bilden av en stad tar åratal att bygga upp. Men 
däremot en stad som redan har en stark image kan i princip vara immun mot katastrofala 
händelser. Ett exempel kan vara New York som 2001 drabbades hårt av terrorattacker men 
fortfarande lever upp som den storstad som den var innan september 2001, om inte mer. 

4.2 Placebranding 

Placebranding eller den direkta översättningen på svensk platsmarknadsföring, kan man 
beskriva enkelt som marknadsföringen av en viss plats. Ola Thufvesson menar att 
platsutveckling är ett bättre ord som ligger närmare till hands rent innehållsmässigt. 
(Thufvesson, 2006, s.7) Med platser menar vi olika geografiska platser som finns att tillgå när 
man bland annat ska bosätta sig. 
 

4.2.1 Plats och platsmarknadsföring 

Människor är platsbundna varelser. Vi definierar oss själva efter platser, vår existens och 
identitet blir en del av platsen och vice versa. Plats är då en social konstruktion. Eftersom vi 
är platsbundna varelser blir vi allt mer påverkade av produktgörandet av platser. 
Produktgörandet av en plats eller en stad medför då att platsen eller staden är och blir en 
kommersiell produkt. En kommersiell produkt har som regel att försöka attrahera de stora 
massorna och bidra med något positivt tillbaka till ”företaget”. Det kan vara i form av pengar, 
invånare, turister eller näringsliv. Platsen eller produkten måste generera tillbaka någonting. 
(Ek & Hultman, 2007) 

Platsmarknadsföringens bakgrund ligger inom den traditionella marknadsföringen med den 
skillnaden att man marknadsför en plats istället för en produkt. Detta resulterar i att det finns 
många likheter mellan de två marknadsföringsprinciperna. Många begrepp är liknande inom 
de nu två skilda riktningarna. Men det är svårare att sälja en plats än en produkt eftersom 
kommuner har mindre styrkapacitet över invånare än företag har över anställda.  
(Kotler et al, 1999) 
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Platsmarknadsföring vill stärka varumärket inom ett visst område. Området kan vara ett land, 
stad, ort eller plats. När det kommer till städer marknadsför de sitt område för att locka till sig 
invånare, turister och företag. En viktig del som marknadsföringen genererar är ett rykte. Det 
marknadsförarna gör är att försöka påverka det till ett positivt rykte och sedan försöker 
behålla det positiva ryktet. Till skillnad från marknadsföring av produkter eller tjänster är 
platsmarknadsföringen beroende av att befolkningen, intressegrupper och organisationer 
hjälper till för att platsmarknadsföringen ska få genomslag. Detta innebär att samhället får 
hjälpa platsmarknadsförare att lyckas med deras jobb. Om människor är positivt inställda mot 
sin omgivning och trivs så visar det sig utåt också. Detta medför att turister ser denna positiva 
anda och då vill åka eller flytta dit. Vid en lyckad platsmarknadsföring får aktieägare, ny 
affärsverksamhet, besökare och investerare sina förväntningar uppfyllda.  
Platsmarknadsförare måste hela tiden hålla sig uppdaterade om sina konkurrenter med 
omvärldsbevakning. Något som är viktigt är att göra en välplanerad och detaljerad plan över 
hur visionen skall förverkligas och forma en projektgrupp eller förening som skall verkställa 
planen. Därefter måste det ske utvärderingar efter varje delmål för att lyckas med 
platsmarknadsföringen. (Kotler et al. i Brandt, Johansson, Larsdotter, 2007) 

Platsmarknadsföring är inget lätt ämne som bara handlar om ekonomiska aspekter. Det är ett 
mycket komplext system som innebär att saker som etiska, kulturella, ekologiska och sociala 
aspekter spelar en viktig roll i hur man ser en plats som en produkt. Denna uppsats har då 
emellertid bara gått in på en bråkdel av det som platsmarknadsföring har att erbjuda. 

4.2.2 Platsmarknadsföringsproblem 

Många platser hamnar någon gång i problem och då är det bra att ha insikt i hur man kan göra 
för att minska denna problematik. Även insikter till varför det gick så som det gick kan 
härledas till platsmarknadsföring. Därför är platsmarknadsföring viktigt att kunna när man 
jobbar i en kommun. Många platser runt om i världen har problem medan du läser detta och 
vissa mer än andra. De kan vara på väg att dö ut eller bara inne i en depression. Dessa platser 
kan ha råkat riktigt illa ut i och med finanskrisen som pågår eller för att företag har lagts ner 
och att staden drabbats av arbetslöshet. På grund av arbetslösheten är invånare tvungna att 
flytta eftersom det inte finns några jobb i kommunen. Detta leder till att kommunen mister 
invånare och skatteintäkter, men även andra företag kan då göra samma sak och flytta till 
någon annan plats. Minskade skatteintäkter leder till att pengar som skulle ha gått till skolor 
och dylikt inte kan finansieras. I värsta fall ökar också kriminalitet och drogmissbruk för att 
ytterligare dra ner platsens attraktivitet för framtida invånare och investerare.  
(Kotler et al, 1999, s.13 ff.) 

Några interna krafter som kan leda till att till exempel en kommun tappar invånare är att 
platsen blir för populär. Många människor flyttar in till kommunen, även det att företag satsar 
på platsen gör att platsen blir mer populär för investerare. Detta medför att huspriser stiger 
och att infrastrukturen måste byggas ut. Som i sin tur leder till att skatter höjs för att klara av 
de påfrestningar som allt detta leder till. När skatter höjs börjar några invånare och företag 
flytta för att sänka sina kostnader. Detta leder till negativa konsekvenser som nämnt ovan. 
Några externa anledningar kan vara ökad teknologisk utveckling på andra platser, ökad global 
konkurrans om invånare, turister, investerare och politiska förändringar inom kommunen men 
även inom landet. (Kotler et al, 1999, s.16 ff.) 
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4.2.3 Vad ska platser göra för att lösa sina problem? 

Utsatta platser tenderar att reagera olika på negativa utvecklingar. Marknadsförare kan till 
exempel bestämma sig för att inte göra någonting och hoppas på det bästa, låta ödet bestämma 
medan andra kanske tar fram en strukturerad marknadsplan för att locka till sig fler 
investerare, företag och besökare. (Kotler et al, 1999) 

Kotler hävdar att platser måste tillämpa strategisk marknadsplanering, något företag har gjort 
sedan en lång tid tillbaka. De är eniga om uppfattningen att strategisk platsmarknadsföring är 
den mest lämpliga och produktiva taktiken för att lösa problemen för en plats. Enligt 
författarna till Marketing places omfattar platsmarknadsföringsgrunder fyra aktiviteter: 

1) Utveckla en stark och attraktiv position och image för samhället. 

2) Tillgodose attraktiva incitament för nuvarande och potentiella köpare och användare 
av varor och tjänster. 

3) Leverera en plats produkter och tjänster på ett effektivt och tillgängligt sätt. 

4) Marknadsföra platsens värde och image så att potentiella användare är fullt medvetna 

om platsens utmärkande fördelar. (Kotler et al, 1999, s.25) 

4.2.4 Framgångsfaktorer för platsmarknadsföring 

Seppo Rainisto har sett en struktur som kännetecknar ett framgångsrecept inom 
platsmarknadsföring. Hans resultat indikerar på att dessa nedanstående element skall tillhöra 
arbetets struktur för ett framgångsfullt resultat inom platsmarknadsföring.  

1) Anordna en planeringsgrupp 

2) Ha en vision och strategisk analys 

3) Platsens identitet & platsens image 

4) Statligt - privat samarbete 

5) Nå en politisk enighet 

6) Arbeta för att bli en global marknadsplats 

7) Lokal utveckling 

8) Processernas slumpmässighet 

9) Vikten av ett gott ledarskap. (Rainisto, 2003 översatt av Jacobsson, 2007) 

 

Ola Thufvessons har också försökt att ange de framgångsformler inom platsmarknadsföring 
som enligt honom återkommer i många platsmarknadsföringslitteraturer. Det här är de 
punkter han kom fram till: 

• God placemarketing (med tonvikt på platsutveckling) är att försöka hitta lösningar 

som leder till att så många människor som möjlighet blir nöjda. De projekt, åtgärder 

och insatser som genomförs bör vara smarta (god utdelning på insatserna) och ge 

tydliga synergieffekter 

• Befintliga invånare bör vara engagerade och känna sig delaktiga i platsen (stadsdel, 

stad och region). Invånarna bör vidare styras mot begrepp som trivsel, välbefinnande, 

kreativitet, entreprenörskap och stolthet.  
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• Nya invånare är viktiga. Det bör särskilt satsas på att attrahera individer vilka kan 

fungera som en slags motivation för platsen och/eller som kommer att kunna försörja 

fler personer än sig själva. Företagare (och företag), investerare, entreprenörer, 

yrkesutbildade, gediget yrkeserfarna, högutbildade, kulturpersonligheter, 

idrottsstjärnor och eldsjälar är exempel på nya invånare som anses vara särskilt 

viktiga att satsa på. Nya invånare för med sig impulser och perspektiv utifrån samt 

fungerar lite som kontaktlänkar till de platser de tidigare bott på. 

• Besökare är viktiga. Besökare kan vara traditionella turister, men också personer som 

reser i tjänsten. Viktiga besökare kan också vara de personer som åker in från andra 

kommuner i regionen för att shoppa och roa sig. Tumreglerna för besöksnäringen är 

att locka flera, få dem att stanna längre, konsumera mera och komma tillbaka oftare. 

De nya invånarna rekryteras inte sällan från kategorin ”nöjda besökare”. 

• Marknadsföringen i betydelsen att visa och sälja platsen bör ske genom en mängd 

olika kanaler. Det absolut billigaste, trovärdigaste och effektivaste sättet är att 

invånare och besökare sprider en positiv bild av platsen till personer de känner på 

andra orter. Andra billiga sätt är att synas i exempelvis filmer, skönlitteratur och 

idrottssammanhang. Media medför också en mängd möjligheter för trovärdig och 

gratis reklam. Intressanta nybyggnationer, projekt, evenemang och individer blir på 

så sätt viktiga komponenter i marknadsföringen. (Thufvesson, 2006 s.6 ff) 

4.3 Profil, identitet och image 

Profilering handlar om hur man marknadsför sin produkt/kommun och hur man vill framstå 
för allmänheten. Vilket budskap man vill sända ut.  
Profil, identitet och image hör ihop, men om man vill skilja på dem kan man säga att med 
identitet menar man allt det som tillsammans markerar en organisations existens, en objektiv 
beskrivning av verksamheten. Image betyder bild på engelska och det är precis vad image 
handlar om. Att omvärlden har fått en bild av identiteten och då ingår värderingar också även 
om de inte stämmer överens med verkligheten eller profilen. Det är omgivningens uppfattning 
av identiteten. Med profil syftar man på de egenskaper som man vill att imagen ska innehålla, 
hur man vill bli uppfattad. Det är då hur företaget beskriver sig själva och hur de vill bli 
uppfattade av omgivningen. Dessa tre fungerar då som bäst när allting stämmer överens och 
bildar en homogen bild. De tre delarna hänger som sagt samman och för att lyckas med en 
god profilering måste man känna till sin identitet, image och profil. Detta för att kunna 
profilera sig på bästa sätt och sända ut rätt signaler till omvärlden. (Härnqvist, 1995)  

Fia Söderbergs tolkning av dessa tre begrepp är väldigt enkelt beskrivande. 

”Identitet är vad vi upplever att vi är, profil är det vi väljer att visa att vi är och image är det 

omvärlden upplever att vi är” (Söderberg, 2005 i Fagernäs & Håkansson, 2008) 

4.4 Kärnvärden 

Kärnvärden är extremt viktiga för att förstå företagets ”själ”, det är utifrån kärnvärdena som 
man bygger en varumärkesplattform. Kärnvärdena är konstanta och måste kunna motstå 
tillfälliga förändringar som kan beröra andra delar av varumärket, de består ofta av en liten 
uppsättning ord som visar företagets värde. Kärnvärdena talar på ett tydligt sätt om vad 
företaget står för och vad det vill bli förknippat med. Tranås kommun har bland annat 
kärnvärdet kreativitet, där man arbetar efter att vara en kreativ och framåt kommun medan 
Jönköping numera har passion. 
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4.5 Sammanfattning av teorin 

Under teoridelen har vi kommit fram till att en stad måste skapa sig ett varumärke och att man 
marknadsför det varumärket på bästa sätt. I dagens samhälle konkurrerar man med 
grannstäder och regioner. Citybranding kan ses som en kamp om en position i världen.  

Teorin visar att platser utsätts för konkurrens mer idag än innan på grund av globaliseringen 
och om man vill följa med i dagens konkurrenssituation så gäller det att tillämpa 
platsmarknadsföring och citybranding. Teorin visar också att flera forskare utformat viktiga 
framgångsfaktorer för att lyckas med profileringen av sin stad. 

Kärnvärden har länge funnits inom företagen och om man skall följa Kotlers råd skall även 
platser tillämpa strategisk marknadsplanering för att få till en stabil grund.  
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att behandla de olika vetenskapliga förhållningssätten och motivera 

varför vi valde just den metoden vi valde. Vi tar även upp hur vi skall gå tillväga praktiskt och 

hur datainsamlingen skall gå till. Sist men inte minst diskuterar vi kring studiens relevans. 

5.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

I detta avsnitt förklaras uppsatsens metodval i grunden. 

5.1.1 Hermeneutik istället för positivism 

Vi valde att inrikta oss på det hermeneutiska förhållningssättet och att göra en studie där 
tolkningen var viktig. Det finns två huvudsakliga inriktningar inom vetenskapen. Det ena är 
positivism och det härstammar från matematiken och logiska resonemang. Om man väljer 
positivism så vill man oftast ha hård fakta så som tabeller och siffror över fenomenet. 
Positivismens huvudideal är att nå absolut kunskap. Det andra är hermeneutik som innebär att 
man vill ha en förståelse och inte några hårda fakta som positivismen vill ha. Tolkningslära 
kan man översätta hermeneutiken till.  

5.1.2 Kvalitativ metod 

Definition av kvalitativ metod: 

• Vetenskapsteoretisk (ex. forskning som bygger på hermeneutik, dvs. förståelse 
genom tolkning av livsvärld).  

• Metodologisk (ex kvalitativ analysmetod).  
• Ingen alls (distinktionen kvalitativ/kvantitativ ej meningsfull). 

  
Fördelar med kvalitativ metod: 

• Kvalitativ metod ser till helheten.  
• Kvalitativ metod utgår från den matematiska/språkliga skillnader.  
• Kvalitativ metod är komplementär. 

 

Nackdelar med kvalitativ metod: 

• Kvalitativ metod skapar kopplingar mellan vetenskapsteori och metod som inte finns i 
realiteten och upprätthåller föreställningen om att det finns en antagonism mellan 
kvalitativ och kvantitativ metod.  

• Kvalitativ metod kan vara rörig, eftersom olika aspekter (data, analys, inriktning) kan 
avses när man pratar om kvalitativ metod. (Man kan mena både kvalitativa data, 
kvalitativ analys eller att forskningen har en kvalitativ inriktning. Det kan vara lätt att 
"prata om varandra".  
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• Kvalitativ metod förbiser metodologiska skillnader och detta skapar en risk för dåligt 
metodval och att kvalitativ metod förbigås. 
(Hartman, 2004), (Thurén, 2006) 

Kvalitativ forskning, forskning med vetenskapsteoretisk grund i hermeneutik. Söker inte i 
första hand statistiska och kvantifierbara resultat utan försöker finna essensen, kvalitén, i det 
som avses undersöka. 

Den kvalitativa forskningen är starkt kopplad till idén, ontologin (hur världen är beskaffad), 
om att det möjligen inte finns en objektiv verklighet därute som vi kan mäta och väga och 
förklara med hjälp av statistik. Kunskap söks genom subjektet, den är skapad och befinner sig 
i en historisk och kulturell kontext. 

Den kvalitativa metoden är en forskningsmetod som syftar till att ge kvalitativ empiri. Man 
kan lätt dra en parallell till hermeneutiken (som enkelt sagt är detsamma) där man förutom 
empiri och logik även tillsätter förmågan till att känna. 

Kvalitativ metod handlar alltså om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen eller en 
händelse etcetera. Kvalitativa forskare kritiseras ofta därför att deras resultat inte har lika hög 
replikerbarhet eller reliabilitet som kvantitativ forskning då den inte grundar sig på lika 
många analysenheter. 

Den kvalitativa och den kvantitativa forskningen behöver inte nödvändigtvis vara motstridiga 
utan kan många gånger komplettera varandra. Kvalitativ nämns som motsats eller 
komplettering till kvantitativ som anger mängd eller kvantitet i överenskomna storheter. 
(Thurén, 2006) 

Valet av kvalitativ metod var enkelt då vi ville få en förståelse för fenomenet, och därför 
passade inte den kvantitativa metoden med inriktning på statistik oss. 

5.2 Val av metod 

5.2.1 Intervju 

Valet inför ett beslut om att använda intervjuer eller inte beror på om man vill ha en mer ytlig 
information från ett stort antal människor eller om man vill ha ett mer djupgående 
informationsmaterial från ett mindre antal människor. Vårt val var enkelt eftersom vi vill ha 
en förståelse om profileringen för att sedan ställa de två mot varandra, blev intervju det 
självklara valet. Materialet består av strategiskt valda nyckelpersoner och ett urval av 
snöbollsprincipen. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att vi vill 
förstå hur intervjuarna ser på profileringen. Detta är extra viktigt när det gäller nyckelpersoner 
eftersom det är de som förmedlar budskapet genom olika kanaler. Om man förstår hur 
personer inom speciella positioner tänker och lever varumärket som de skall kommunicera 
utåt får man en bättre bild av vad och hur budskapet ser ut. Vi har valt att intervjua 
förutsättningslöst och förstå intervjupersonernas verklighet för att sedan tolka det.  

Vi strävar att få en mättad bild och förstå innebörden av profilen genom informanterna och 
respondenterna. 

Syftet med kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet och skapa en mer 
fullständig uppfattning om fenomenet vi studerar. (Holme & Solvang, 2006) 
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5.2.1.1 Intervjupersoner 

De intervjupersoner vi använde oss av var forskarnas egna bedömningar på vem som skulle få 
bilden att bli mättad men också i samråd med de intervjuade personerna som fick tipsa om 
ytterligare personer som de tycker kan vara relevanta. Våra intervjupersoner valdes på grund 
av deras kunnande inom området och att de innehar nyckelpositioner inom det valda ämnet. 
Dessa personer blev till slut i Jönköping: 

Emil Danielsson, verksamhetschef på FMJ (föreningen för marknadsföring av Jönköping). 

Gunvor Carlsson, informationschef för Jönköping kommun, sitter i styrelsen för FMJ. 
(Frågor via mail) 

Hans Standar, vd för Elmia AB, sitter i styrelsen för FMJ. 

Johan Wangström, journalist (frilansare), ambassadör för Jönköping. 

Mikael Lundberg, varumärkesstrateg, Hansen & Leijonberg AB (T-Gul). 

Och i Tranås: 

Jan Holmbom, vd för Tranås United 

Johanna Lind, informationsansvarig för Tranås United 

5.2.2 Fallstudie 

Fallstudie innebär att man koncentrerar sig vanligen på ett fall i stället för på många. 
Möjligheten med fallstudie är att man kan studera saker i detalj och eftersom vi vill gå in på 
djupet med vad som skiljer Tranås och Jönköpings profilering så var detta den naturliga vägen 
att gå. Detta val medför att det finns mycket större möjligheter att gå in på djupet och 
upptäcka saker man vanligtvis inte skulle ha upptäckt vid en mer ytlig undersökning.  

För att förstå en sak är det nödvändigt att förstå många andra och detta tankesätt är perfekt för 
fallstudien, eftersom den kan ta del av fallet i dess helhet och förstå komplexiteten i en 
situation. Fallstudien visar inte enbart resultaten utan också varför dessa resultat kan ha 
uppstått vilket är viktigt i vårt fall för förståelsen av skillnader eller likheter. Fallstudiens 
starka sidor är att den inte begränsar forskarna att använda olika källor utan den snarare 
uppmuntrar till att använda det. (Denscombe, 2000) 

”Fallstudier inriktar sig på en (eller några få) undersökningsenheter i syfte att erhålla en 

djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder 

i denna speciella undersökningsenhet” (Denscombe, 2000) 

De centrala uppgifterna för forskare som använder fallstudier är: 
A: att identifiera viktiga kännetecken som kan utgöra grunden för en jämförelse med andra i 
samma kategori; och 
B: att visa hur fallstudien klarar en jämförelse med andra i kategorin när det gäller dessa 
viktiga kännetecken. (Denscombe, 2000)  
Det är precis detta vi skall tillämpa längre fram, så det är det ultimata forskningsstrategin för 
vårt syfte. 
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Nackdelarna med en fallstudie finns i de generaliseringar som görs utifrån materialet. 
Trovärdigheten kan då ifrågasättas eftersom en fallstudie mer går in på djupet än ytligt. Men 
eftersom generalisering inte är syftet så tillämpar sig denna strategi uppsatsen bra. Ett annat 
problem kan vara att det blir svårt att komma in i de miljöer som det är tänkt att forskningen 
skall äga rum i. Ett exempel på detta är informationsansvariga för Jönköpings kommun som 
till slut blev en intervju genom mail, en sekundärkälla och inte en primärkälla om det skulle 
varit en personintervju. 

5.3 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen är baserad på en blandning av både primär och sekundärdata.  

Innan vi satte igång med våra intervjuer var det viktigt att veta vad vi ville ta reda på, vilken 
information var det vi sökte?  Vi vill veta om storleken på staden och platsen har någon 
betydelse. Vi satte oss ner och diskuterade vilka människor vi skulle intervjua, men även vilka 
begränsningar som vi skulle göra. Från början var vår tanke att intervjua kommunens 
informationsansvarige, profilansvarige men även den lokala befolkningen för att se hur de 
uppfattade kommunens profil. Vi insåg dock snabbt att ytterligare intervjuer med 
lokalbefolkningen hade blivit ett allt för omfattande arbete, och de intervjuer vi redan gjort 
skulle behöva all vår tid och fokus. 

Vårt andra steg var att utforma rätt frågor för att på ett så enkelt sätt som möjligt få ut så 
mycket information som möjligt. Beslutet att använda öppna frågor var enkelt, då vi på så sätt 
skulle kunna låta våra intervjupersoner prata fritt och inte styra frågorna för specifikt. Vi ville 
låta intervjupersonen kunna prata fritt efter att vi ställt samtliga våra frågor. Intervjupersonen 
hade alltså chansen att ta ordet och börja diskutera det han/hon kände för. Samtidigt som 
frågorna var öppna var vi extra noga med att ställa följdfrågor, i bakhuvudet hade vi ändå en 
tanke med vad vi ville ha reda på och om inte intervjupersonens svar skulle vara 
tillfredsställande bestämde vi att en följdfråga var lämpligt för att specificera.  

Steg tre blev att ta kontakt med de ansvariga i respektive städer för att få ett intervjutillfälle. I 
Tranås var det inte speciellt svårt att bestämma vilka personer man skulle intervjua då 
profileringen sköts av Tranås United, ett företag som ägs till större delen av näringslivet, och 
både den informationsansvarige och personen ansvarig för profileringen sitter på samma 
kontor. 
I Jönköping var det inte heller så svårt eftersom det är föreningen FMJ som står för 
marknadsföringen. Här var vi inne och tittade på styrelsen och bestämde oss för att vi skulle 
få en nyanserad bild om vi intervjuade några nyckelpersoner hos FMJ för att få en uppfattning 
om hur samarbetet ligger till. Dessutom så valde vi att be de intervjuade om referenser på 
andra personer som skulle kunna bidra med mer information inom ämnet. 

Samtliga personer var väldigt tillmötesgående, dock märkte vi att det var viktigt att boka in en 
intervjutid snabbt då våra intervjupersoner var väldigt upptagna och tyvärr fick vi ta en 
intervju via mail. Väl på plats gick intervjuerna snabbt och lätt, frågorna vi ställde besvarades 
och vi blev nöjda med våra intervjuer. De fick prata på om sin värld medan vi strukturerade 
upp det genom att ställa frågor och följdfrågor på mer ”intressanta” uttalanden. 
För att lättast kunna läsa av och tolka svaren från intervjuerna bestämde vi oss för att göra en 
sammanställning, där intervjuerna skrevs ner i datorn. På så sätt hade vi svart på vitt vad som 
sagts, och behövde inte bläddra bland kladdiga anteckningar. 
Det svåra var sedan att tolka de svar vi fått, en process som inte alla verkade så enkel som vi i 
början trodde. 
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5.3.1 Forskarnas ”Jag” 

Forskarnas slutliga produkt är en tolkningsprocess av ord. Data produceras medan de tolkas 
och används av forskarna. Detta är oundvikligt i vårt hermeneutiska tillvägagångssätt. Det är 
viktigt att vara medveten om att forskarnas ”jag” inte går att förbise vid ett tillvägagångssätt 
som detta. Forskarnas identitet, värderingar och övertygelser kan inte elimineras samtidigt 
som alla dessa egenskaper påverkar den intervjuade på något eller annat sätt. Därför utgör 
forskarnas ”jag” en viktig del vår analys och är en styrka som skall erkännas.  
(Denscombe, 2000) 

5.4 Datainsamling 

5.4.1 Urval 

Vårt syfte begränsade vårt urval av nyckelpersoner och andra intressanta personer som kan 
tillföra relevant information om det valda ämnet. Vårt urval av kommuner ligger i ett 
geografiskt och bekvämlighetsperspektiv. Vi ville ha två kommuner som inte ligger allt för 
långt ifrån varandra och Jönköpings kommun blev ett självklart urval eftersom uppsatsens idé 
uppstått ur MKV-programmet och Högskolan i Jönköping. Valet av Tranås kommun blev då 
ett bekvämlighetsurval eftersom det inte ligger alltför långt ifrån Jönköping och en av 
författarna härstammar därifrån. Genom att undersöka vad som skiljer sig och vad som är lika 
hos kommunerna hoppas vi få förståelse för hur en mellanstor och en mindre kommun 
arbetar. Jönköpings kommun har jobbat väldigt hårt under ett par år för att profilera sig på 
bästa sätt, Tranås kommun har den senaste tiden gjort ett antal förbättringar för att locka folk 
till bygden. I och med att de båda ligger inom Jönköpings län så är det oundvikligt att någon 
gång i framtiden måste dessa två kommuner samarbeta vilket leder till att denna studie blir 
intressant på sikt för att se hur det var innan de valt att samarbeta. Uppsatsen är intressant för 
flera parter, Tranås som rätt nyligen börjat med sin nya profilering kan ta efter Jönköpings 
lyckade variant. Jönköping i sin tur kan ta del av Tranås nytänkande, och man kan utbyta 
idéer med varandra. 

Urvalet av studieobjektet var inte så svårt eftersom vi valt att undersöka profileringen bland 
kommunen så tog vi kontakt med de ansvariga för detta. Det är FMJ för Jönköping och 
Tranås United för Tranås. Alla intervjuade är på något sätt kopplade till de två projekten som 
marknadsför de olika platserna. Det är antingen genom ett strategiskt urval från forskarna (vi) 
eller ur ett samarbete med informanterna och därigenom ett snöbollsurval. Människor som har 
hand om projekten och de runt om, men även de som indirekt påverkar resultatet så som 
respondenter. Dessa har valts ut eftersom de sitter i nyckelpositioner och att de på något sätt 
hanterar och besitter intressant och relevant kunskap om profileringen kring de två valda 
kommunerna. 

I ett kvalitativt urval är det utifrån målsättningen att få en så nyanserad kunskap som möjligt, 
viktigt att ta med olika undersökningsenheter. (Holme & Solvang, 2006)  
Därför har vi till exempel i Jönköping tre stycken informantintervjuer och två stycken 
respondentintervjuer för att få en mer nyanserad bild av profileringen där. 
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5.4.2 Förförståelse 

Inför vårt arbete med citybranding och kommuners profilering hade vi en liten förförståelse, 
då ingen av oss tidigare hade jobbat eller hade kommit i kontakt med det vi skulle undersöka. 
Ämnet var nytt för oss och det enda vi hade i bagaget var vetskapen om att kommuner på 
olika sätt försöker locka till sig nya invånare, hur man sedan gick tillväga var något vi inte 
hade kunskap om. Inför uppgiften gick vi in med inställningen att det skulle bli spännande att 
lära sig något nytt, ingen av oss hade ju tidigare någon större kunskap om området. Intresset 
för ämnet ökade ju mer vi diskuterade, och när det väl var dags att börja arbetet hade vi båda 
en stor motivation. 

5.5 Studiens relevans 

5.5.1 Teoretisk relevans 

För att på bästa sätt knyta an till vår insamlade information så vill vi använda oss av 
begreppsdiskussioner där vi bland annat förklarar fenomenet citybranding som ett 
konkurrensmedel. Att framhäva sin stad för att på så sätt få dit fler invånare är något som 
utvecklats under de senaste åren, tidigare ansågs det alltför krävande och att pengarna kunde 
investeras på ett bättre sätt. Det man däremot måste motverka är att platsen förhöjs mot dess 
egentliga tillgångar, man ska se till att platsens rykte är en balanserad och sanningsenlig 
reflektion av dess tillgångar och erbjudanden. (Anholt, 2005) 

Sett till att citybranding är på klar uppgång så anser vi att vår studie har en aktuell relevans. 

5.5.2 Validitet 

Enligt Martyn Denscombe finns det många sätt att kontrollera resultatets validitet, vi citerar 
honom i de punkter han anser vara de viktigaste: 

• Gör slutsatserna rättvisa åt komplexiteten i det undersökta fenomenet och undviker 

alltför stora förenklingar, samtidigt som de uttrycker en inre följdriktighet?  

• Har forskarens jag erkänts som en influens i forskningen, men inte som en anledning 

till snedvriden eller ensidig rapportering? Detta är en svår men nödvändig 

balansgång vid denna typ av forskning.  

• Har undersöknings enheterna valts ut på rimliga och tydligt redovisade grunder när 

det gäller forskningssyftet?  

• Har eventuella alternativa förklaringar undersökts? Forskaren måste visa att han 

eller hon inte har fallit för första bästa fungerande förklaring visa att han eller hon 

har kontrollerat konkurrerande teorier och undersökt om det finns dolda problem i 

den föreslagna förklaringen.  

• Har resultaten triangulerats med andra källor som ett sätt att säkerställa validiteten? 

Har informanterna fått möjlighet att ta del av resultaten och ge sina synpunkter på 

den föreslagna förklaringen? Vanligtvis kan man förvänta sig att informanterna 

identifierar sig med forskningsredogörelsen och att de upplever att den 

överensstämmer med deras känslor och hållningar. 

Vi har undvikit alltför stora förenklingar genom att vi enbart gått in på en bråkdel av 
citybranding och komplexiteten i detta.  
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Resultaten har triangulerats med de som velat det, till exempel har intervjun skickats till Emil 
Danielsson för att han själv begärde det. Även Johanna Lindh har begärt det samma för 
Tranås del. 

5.5.3 Reliabilitet 

Gällande reliabiliteten ser Denscombe det på följande sätt: 

Kriteriet för tillförlitlighet är i klassisk bemärkelse huruvida forskningsinstrumenten är 
neutrala till sin verkan, och om de skulle ge samma resultat vid andra tillfällen (tillämpade på 
samma "objekt"). Men vid kvalitativ forskning är forskarens jag - som vi har sett - en 
integrerad del av forskningsinstrumentet. Frågan om tillförlitlighet får då följande 
formulering:  

Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma resultat 
och drar han eller hon samma slutsatser?  

Denna fråga går antagligen inte att besvara på ett absolut sätt. Men den kvalitativa 
forskningen kan ändå tackla den på olika sätt - vilka huvudsakligen inbegriper en explicit 
redogörelse för:  

• forskningens mål och grundläggande premisser (syfte, teori);  

• hur forskningen genomfördes;  

• det viktigaste i denna kontext: resonemangen bakom de beslut som fattades (t.ex. när 
det gäller urval).  

(Denscombe, 2000) 

 

Om undersökningen görs av någon annan längre fram i tiden är det inte önskvärt att det blir 
samma resultat, då det ständigt pågår en förnyelse och förändring. Däremot är det relevant att 
göra liknande undersökningar på samma plats för att se utvecklingskurvan. 

5.6 Kvalitén på undersökningen 

5.6.1 Källkritik 

Vi utgår utifrån de intervjuade personerna och detta kan leda till att källornas information kan 
kritiseras. Detta kan gälla att de uttalar sig om något felaktigt för att det skall gynna dem på 
ett eller annat sätt. 

Vi ser inte att detta kan göras på annat sätt än att förstå de nyckelpersoner som förmedlar ut 
budskapen om de olika kommunerna. Därför utgår vi från det som de vill uppnå med 
produkterna och se vilka vägar de väljer och om dessa vägar går att jämföra på något sätt och 
om de går att tillämpa på många olika kommuner eller om det är en individuell process som 
varje kommun måste gå igenom. 
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De källor vår uppsats utgick ifrån är mest primärdata, alltså att de data som används är direkt 
hämtade från nyckelpersoner som bär på viktig information inom vår forskningsfråga. Detta 
medför att validiteten ökar eftersom informationen kommer direkt från källan. De 
sekundärdata som används i uppsatsen var informationsansvariga för Jönköpings kommun 
eftersom det inte var en personlig intervju utan via mejl. Därför är de viktiga element som går 
förlorade eftersom det är ett platt material och det är svårt att tolka alla omständigheter som 
normalt ingår i en personlig intervju, så som att ställa följdfrågor etcetera. 
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6 Resultat 

Detta resultat bör ses som hur människor bakom de olika kommunerna strävar efter hur det 
skall vara men även deras syn på hur det är. Dessa två begrepp flyter ihop och bildar en 
homogen bild av det hela. Man kan därav ifrågasätta reliabilitet av resultaten eftersom det kan 
vara till fördel att prata bra om sin egen kommun. Men även om detta skulle inträffa så är det 
relevant att förstå människorna bakom och deras tankesätt, hur de vill att kommunen uppfattas 
och deras egen drömbild om hur det borde vara. Därför har vi som sagt intervjuat både 
informanter och respondenter och sedan beskrivit en mer nyanserad bild av hur det egentligen 
kan vara. 

6.1 Jönköpings kommun 

Alla citat är citerade från de olika intervjutillfällena. Mer information om intervjuerna finns 
under källor och intervjuer.  

I Jönköping är det som tidigare nämnt FMJ som har hand om marknadsföringen för staden. 
FMJ:s verksamhetschef Emil Danielsson säger att så som man beskriver produkten Jönköping 
är att man pratar om tre olika infallsvinklar. ”Det som är unikt, det folk skall känna när de 
kommer hit och var är Jönköping på väg”.  Det Danielsson tycker är unikt med Jönköping är 
läget. Han förklarar vidare att i begreppet ”läget” vägs olika saker in så som läget i landet, 
Vättern, fin natur och så vidare. ”Det folk skall känna när de kommer hit är att vi har väldigt 
stor passion för både våra och andras idéer”.  På var Jönköping är på väg menar han att 
människor skall känna att det finns energi på denna plats och FMJ:s ambition är att man skall 
fortsätta vara ett kraftcentrum.  

Från och med 2009 jobbar Jönköping efter nya kärnvärden. De är läget, passion och 
kraftcentrum. Innan var det fem olika kärnvärden som bestod av läget, Vättern/vattnet, 
entreprenörskap, nätverk och livskvalitet. Danielsson menar att dessa fem kan bakas in i de tre 
nya kärnvärdena. Något Danielsson påpekar är att basen i varumärket måste stämma annars 
gör man fel och det gör den enligt undersökningar menar Danielsson.”En bra 
varumärkesplattform tar ut siktet utefter basen, så att den också driver utvecklingen åt det 

hållet som man vill utveckla sin produkt till”. Han tillägger också att de inte vill vara 
kommunala fegisar som han tycker man är runt omkring i övriga landet.  

Entreprenörskapet är typiskt för Jönköping enligt Hans Standár som är VD för Elmia sedan 
2002. Han säger att hela regionen är entreprenell och att det finns många nätverk som jobbar 
tillsammans och träffas på olika sätt. Han poängterar att entreprenörskapet är den stora 
profilen för honom. 
Johan Wangström som är frilansande reporter/journalist men även en ambassadör för 
Jönköping relaterar till entreprenörskapet och säger att ”entreprenörskapet och framåtdriv 
känner man igen på hela bygden”.  
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Mikael Lundbergs bild av Jönköping är nätverk och entreprenörskap. Mikael Lundberg är 
varumärkesstrateg på Hansen & Leijonberg AB. Samtidigt som entreprenörskap är ett 
nyckelord för Jönköping så lever kyrkligheten kvar, Smålands Jerusalem. Detta menar 
Lundberg att det finns en överdriven rädsla mot och påpekar att det är väldigt många 
kontakter som knyts i föreningar knutna till kyrkan. Han berättar vidare om att det blir fel om 
man försöker trycka ner och få bort det för att det finns positiva värden i kyrkligheten också. 
Han känner igen den formella bilden som kommuniceras genom FMJ men tycker fortfarande 
att det finns mer att göra i att samla den bilden så att den blir mer enhetlig, tydlig och kanske 
lite mer imagebyggande på sikt också. 

Mikael Lundberg tycker att det har hänt väldigt mycket sedan FMJ bildades. Han menar på att 
det är bättre förutsättningar idag för att staden skall uppfattas som en enhetlig profil. ”Vår 
stad är väldigt förknippad med entreprenörskap och nätverk som finns vilket gör att det är 

ganska mycket initiativ som tas och det påverkar jobbet med profilen”. Lundberg förklarar 
vidare att om man skall få ihop en enhetlig profil så måste man jobba tillsammans och 
bestämma sig för vilket håll man skall gå. Det är det som har varit FMJ:s stora uppgift hittills, 
att försöka få människor att samla sig menar Lundberg. Ändå tycker han att det finns en hel 
del jobb kvar att göra för att jobba gemensamt och lämnar det öppet för vart Destination 
Jönköping skall leda. 

6.1.1 Profilering på bästa sätt 

På frågan vad man gjort för att profilera kommunen på bästa sätt svarar Emil Danielsson att 
det är massor med olika aktiviteter men sammanfattar det med tre 
kommunikationsgrupperingar, relationsmarknadsföring, public relations och gerilla 
marknadsföring. Han förklarar vidare att det är alldeles för många som lägger för mycket 
pengar på traditionell marknadsföring, alltså att försöka annonsera sig fram. Det menar han 
inte påverkar lika mycket som när man pratar med sina kompisar eller bekanta. Därför har de 
jobbat mycket med att vara ute och träffat människor som tidigare har bott i Jönköping, detta i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. ”Vi meddelar dem om stadsbyggnadsvisionen och att det 
händer saker i Jönköping som de sedan berättar för sina vänner, Word of mouth”. Sedan 
börjar de bearbeta dem med e-post utskick och därigenom ser de statistik på vad de läser och 
vad de klickar vidare på och så vidare. “Då får vi en aning om vad människor är intresserade 
av generellt sett”. På publicrelations området satsar de på events som är intressanta för 
medier att gestalta. ”För det andra har att säga om Jönköping har högre trovärdighet än det 
vi försöker annonsera oss fram till”. Gerillamarknadsföring som är den tredje gruppen 
innebär ju events som inte kostar så mycket att göra men blir omdiskuterade. ”Bland våra 
konkurrenter når vi dem resultat vi förväntar oss att göra”.  
   Det de gör nu är att de jobbar med målgrupper som redan känner till Jönköping, tidigare 
studenter, tidigare boende och människor som generellt sätt är intresserade av Jönköping. 
Några av förberedelserna för året 2009 är ”Welcome2work, Jönköpingsgalan, turistkatalog, 

ny webb för att marknadsföra Jönköping, alla aktiviteter med ambassadörer och så vidare.”.  
Något som Emil Danielsson säger inför frågan planer för framtiden är att ”vi skall fortsätta 
marknadsföra Jönköping även i en kraftig lågkonjunktur. Det vore korkat annars”. Hans 
Standár uttalar sig så här. ”Man kan aldrig stå still. Man måste växa eller minska. Det gäller 

att göra rätt grejer, man måste hela tiden utvecklas. Man har hittills varit duktig med att 

utveckla staden, runt Munksjön och Torsvik”. Mikael Lundberg meddelar att ”det är positivt 
att steget tas i att samla de olika aktörerna under ett tak. Det är ett jättebra första steg som 

man kanske borde ha gjort för länge sedan”. ”Om man sedan lyckas bättre eller sämre beror 

på människor, men under de förutsättningar som finns nu så tror jag att det kommer bli riktigt 

bra”, säger Lundberg. 
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Hur har profileringen då tagits emot?  
Danielsson svarar att ”vi har inte gjort en studie som baserar sig på dem andra 
standardiserade undersökningarna som är gjorda eftersom det är lite tidigt än så länge. Den 

här profilen eller plattformen har bara använts sedan 2004, drygt tre och ett halvt år”.  

Gunvor Carlsson som är informationsansvarig för kommunen meddelade via e-post att innan 
FMJ fanns så jobbade man med marknadsföringen på ett traditionellt sätt av på olika 
kommunala enheter/avdelningar. ”Dessa var till exempel turistbyrån, 
informationsavdelningen, näringslivsavdelningen genom deltagande i mässor, framtagning av 

broschyrer, presentationsvideo/dvd, annonser, specialtidningar etcetera.”.  
Carlsson skriver att det som legat till grund för kommunala handlingsplaner under årens lopp 
är dokumentet Jönköping – Ljuset vid Vättern. År 2000 antog kommunfullmäktige detta 
dokument som är kommunens vision för utvecklingen fram till år 2010. Ur detta kom då till 
exempel stadsbyggnadsvisionen vars första del är förverkligad och den andra delen som 
omfattar Jönköpings framtid gäller fortfarande. 

 

Om synen på profilen skiljer sig mellan marknadsförare, tjänstemän och invånare svarade 
Danielsson att ”det vore naivt att tro att det inte gör det därför att människor uppfattar olika 
saker på olika sätt. Därför har vi skapat varumärket som vi gjort för att någon ser kopplingen 

till Vättern, någon till historik och någon annan till högskolan och det är tanken med 

varumärket. Det är egentligen en marknadsföringsmardröm när man kopplar olika saker till 

varumärket”. Han säger vidare att han jobbar med detta dagligen och sitter och följer andra 
platser och vad de gör. Han läser naturligtvis Tranås nyhetsbrev när han får det men påpekar 
att de följer framför allt deras konkurrenter Linköping, Örebro och Helsingborg i vad de gör. 
Danielsson menar att ”rätt läge med rätt innehåll” är vad man skall sträva efter och inte 
denna jakt på vilken stad som är fjärde största. Han lägger till att ”vi har ju bara hållit på i 
fyra år, vi ligger 15 år efter Linköping och 20 år efter Göteborg”.  
   Mikael Lundberg tror att den skiljer mellan individer oavsett vad man jobbar med. ”Alla 
har sin bild av sin plats, det hänger ihop med vad man har upplevt, gjort och vad man 

värdesätter”.  
   Hans Standár uttrycker sig så här om samma fråga. ”Det tror jag säkert, jag är inne i 
frågorna. Vanliga invånare vet nog inte om detta, det brukar vara så”. Han nämner också att 
han tror att läget kommer fram om man frågar en vanlig invånare, att det är nära till andra 
städer och så vidare.  
   Detta är vad Johan Wangström sa om frågan vilka kärnvärden han skulle sätta på 
Jönköping. ”Nära och att det är ganska enkelt, det behöver inte bara vara positivt att det är 
enkelt. Det kan bli lite för enkelt om folk inte anstränger sig. Positivt, vilja, att staden vill och 

har en vilja, ambition och en framåtanda”.  
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Att det är viktigt att förmedla profilen genom alla kanaler är alla de intervjuade överens om. 
Emil Danielsson talar om att det är en förutsättning för att det skall fungera. ”Annars måste 
man ju köpa annonsering och bygga de den vägen, mycket dyrare och mindre trovärdigt. Om 

folk, företag och organisationer är engagerade så blir det ju en väldigt effektiv 

marknadsföring”. Hans Standár tycker att det är viktigt att det är samma bild som 
representeras utåt så att man känner igen sig. ”Grundkänslan måste vara samma”. Medan 
Mikael Lundberg tycker att detta är viktigt i vissa sammanhang, samtidigt som det är viktigt 
att bereda plats för allas bild. ”Det är lite det som skiljer ett platsvarumärke från ett vanligt 
varumärke. Ett vanligt varumärke finns det en tydlig organisation som äger och kan utveckla 

över tid. Platsvarumärket äger alla som använder det. Det är alla som bor här, turistar här, 

jobbar här, alla dessa äger varumärket och påverkar varumärket”. Han menar på att det är 
viktigt att bereda plats för allas bild av Jönköping. ”Men i vissa sammanhang, när man skall 

få hit företagsetableringar, turister eller arbetskraft, då är det viktigt att ha en bra, samlad, 

tydlig, kommunicerbar bild”.  

   Johan Wangström berättar att det är väldigt viktigt eftersom det är många städer som 
konkurrerar om invånarna. ”Det är bra att näringsliv, kommun, ambassadörer och invånare 
hjälps åt. Det måste bygga på riktiga och realistiska budskap. Man skulle vara bättre på att 

lyfta fram de positiva sakerna ur de olika områdena”. 
Gunvor Carlsson tycker att ”det är viktigt att veta för andra vad Jönköping står för och vilka 
värden vi har. Varje kommunanställd är en viktig ambassadör som måste förstå vikten av att 

hålla sig väl informerad om Jönköping och sprida rätt information vid varje kontakt. Det 

gäller oavsett i vilken form och med vem man har/får kontakter med”.  

 

Hur tillämpar man då platsen i marknadsföringen?  
Hans Standár och Elmia använder närheten, ”inom 3-4 timmar når man 80 % av Sveriges 

befolkning” och att det inte är några stora avstånd inom staden. Mikael Lundberg och Hansen 
& Leijonberg AB använder ”drivkraften och framåtandan, det positiva i att staden växer och 
utvecklas och att det är en dynamisk plats”. Han nämner också att det är många av deras 
kunder som uppskattar det som finns i det småländska. ”Entreprenörskapet, finurligheten, 
strävsamheten i att man är pålitlig, fötterna på jorden och att inte vara rädd för att få skit 

under naglarna. Det här med att vara pålitlig och ha fötterna på jorden är något som även 
Hans Standár är inne på. Emil Danielsson menar på att det beror vilken grupp människor man 
pratar med. Det kan handla om att kommunicera vilka jobb som finns lediga, hur det är att 
jobba i Jönköping, var man kan bo, vad för utbildningar som finns för barnen, dagis och vad 
man kan göra på fritiden. 
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6.1.2 Samarbete, forskning och resultat 

Hur ser då samarbetet ut och hur har det sett ut mellan kommun, näringsliv och FMJ?  
Mikael Lundberg tycker att det är bra i sig att de är samarbetar. ”Det är en nödvändighet, just 
för att det är så många som påverkar och äger varumärket så måste man samarbeta brett”. 

För kommunen finns inget alternativ, man lever på en konkurrensutsatt marknad idag där jag 

som person kan lika gärna bo i New York, Hong Kong eller Sidney. Då måste man vara tydlig 

med vad man kan erbjuda mig som företag, turist eller invånare. Man har inget alternativ om 

man inte vill hamna i efterkälken”.  
   Hans Standár berättar att ”det fanns ju en orsak till varför FMJ bildades. Det fanns ju inte 

det samarbete som var önskat.” Men hittills tycker han att det har varit ett väldigt lyckat 
samarbete, både det offentliga och det privata har kunnat jobba tillsammans. Han lägger till 
att alla har samma intresse, att göra ett bra Jönköping och att alla är en vinnare på att jobba för 
en attraktivare stad. Han påpekar också på att man måste hålla igång sådana projekt även när 
det kärvar i ekonomin som det gör just nu. 
   Informationsansvarige Carlsson skriver att ”så vitt jag kan bedöma är samarbetet gott… Vi 

har kommit mycket nära förverkligandet av det som slogs fast i måldokumentet 2000”. Även 
Emil Danielsson tycker att detta samarbete har fungerat jättebra och menar på att det är något 
deras konkurrenter är rädda för och till och med avundsjuka på. Att både kommun och 
näringsliv är med och bidrar till projektet tycker han är positivt för då är de båda med och 
bestämmer hur Jönköping skall marknadsföras. ”Från kommunens sida så har man en 
långsiktig strukturerad tanke om hur Jönköping ska utvecklas, medan man i näringslivet har 

kvartalet eller året och där blir det en ganska bra mix av båda. Det tycker han är väldigt bra 
och tillägger ”det blir både galet och tryggt”.  

 

Emil Danielsson och FMJ följer forskning kring platsmarknadsföring men han tycker att det 
är mer intressant att följa forskning som handlar om var människor vill bo. ”Vi kan aldrig 
marknadsföra något annat än vad produkten innehåller och vi vill veta vad människor vill ha 

av produkten i detta fall bostadsplatsen”.  
Inspirationen kommer från många olika håll framför Danielsson. ”Naturligtvis ligger hela 
plattformen djupt förankrad i Jönköpings själ”. Sedan har de gjort undersökningar med olika 
målgrupper och haft olika människor som tyckt till om varumärket. ”Vi har skapat ett 
varumärke som alla får använda. Vi har valt att bygga marknadsföringen på människor som 

grundstrategi, vi har valt annorlunda kommunikationskanaler och vi har valt att prova många 

olika infallsvinklar på marknadsföringen”. 
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Hans Standár tror att det är väldigt olika med hur Jönköping uppfattas av andra, men han tror 
att det kyrkliga är väl utbrett. Han tycker inte att den bilden stämmer och hoppas att den 
förhoppningsvis förändras.  
Emil Danielsson tror att andra kommuner har samma förhållningssätt som de har till sina 
konkurrenter. ”Vi sitter och kollar vad tänker dem, vad känner dem, vad blir deras nästa 
steg”. Han tror att de bevakar var Jönköping är på väg och hur de kommunicerar. ”De känner 
nog att det finns en drivkraft från Jönköpingshållet. Vi har gått från noll till hundra på några 

år”.  
Mikael Lundberg tror att en stad måste marknadsföra sig själv och ha en tydlig profil för att 
inte gå under. Man måste hitta det som är specifikt för den platsen talar han om. ”Alla har 
någonting som är specifikt med platsen, därför är läget ett dåligt kärnvärde för det är lika 

unikt för Korpilombolo som det är för Jönköping. Staden, platsen ligger ju där den ligger men 

sen råkar Jönköpings läge vara ett väldigt bra läge ur vissa hänseenden, men det är ju lika 

unikt för alla”. Han menar att det handlar om att vara attraktiv och kommunicera varför man 
är attraktiv. 

Vad vill då de olika intervjuade se för resultat?  
Emil Danielsson menar att det beror på vilken målgrupp man vänder sig till. ”Tar du till 
exempel studenter så har du väldigt mycket möjligheter om du har passionen och vill, tar du 

företagen så handlar det om att skapa affärer, tar du turister så handlar det om en kul ort att 

besöka och bo på”. Det han vill se för Jönköping är att de skall jobba med ännu fler, större 
och bättre evenemang. ”Det gör att vi uppfattas som en positiv stad, Melodifestivalen, 

handbolls-VM och så vidare.”.  
Hans Standár talar om att det yttersta målet är att få hit fler affärer. ”Fler kongresser till 
Jönköping, är en tydlig sak som vi borde ha. Att det kommer fler saker till Jönköping är bra 

för alla. Få igång den positiva spiralen”.  
Mikael Lundberg talar om att det handlar om att kommunen måste få in skatteunderlag för att 
kunna tillhandahålla service som läggs på kommunen i form av skola, vård, omsorg och så 
vidare. ”Skatteunderlag måste finnas och företagen behöver medarbetare och då får man 
också skatteunderlag. Det handlar om att få hela den här cirkeln som får en kommun eller 

plats att cirkulera att gå runt och få den att utvecklas och växa. Sen hoppas jag att detta 

arbete leder till att staden blir mer spännande, livfull, sprudlande, sprakande, att det kan 

finnas plats för mer storslagna idéer och sprudlande kultur. Lite mer av det här myllret som 

finns i storstäder fast ändå ha den mindre stadens fördelar så som kortare pendlingstider och 

så vidare.”. Lundberg påstår att det behövs en signaturbyggnad i Jönköping eller fler. Det är 
en sak bland många som skulle sätta Jönköping på kartan enligt honom.  

Samma linje är Emil Danielsson inne på och säger att fler högre hus i Jönköping är något som 
skulle behöva utvecklas till det bättre. ”Något distrikt som är lite mer Los Angeles inspirerat, 
som är lite mer yvigt och lite mer vasst i armbågarna”. Han menar att Jönköping är en ganska 
homogen stad där allt ser ganska likadant ut. Arkitekturen i Jönköping är inte något folk 
kommer och tittar på berättar han. ”Sen tycker jag att om vi skall utveckla något i Jönköping 
så är det tändsticksområdet så att det blir en dygnet runt plats för människor att vara på. Det 

skulle kunna bli Jönköpings Soho”.  

Hans Standár berättar att en sak som behöver utvecklas till det bättre är att få ett effektivt sätt 
att redovisa resultat för att få in fler intressenter och pengar. ”Visa effekterna av det man 
gör”. Något han tycker är mindre bra är att det finns begränsat med pengar i FMJ och att det 
är lätt att få kritiken att det inte händer någonting. ”Ifrågasättandet är ett problem, visa vad 
man gjort. Man får lägga ner mycket tid på att hålla intressenterna uppdaterade och att det 

händer saker och ting. Det kan kännas mindre bra, men nödvändigt för att hitta 

finansiärerna”.  
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Mikael Lundberg kan se att det finns en risk i alla undervarumärken som man byggt. ”Det är i 

och för sig bra men det finns en risk i att det blir för många undervarumärken. Det blir dyrt 

och ineffektivt att marknadsföra alla dessa som egna varumärken. Det låter smidigt när man 

gör ett undervarumärke och tror att man får med alla då men så växer det där bara utan att 

man har kontroll på det. Man måste ha koll på alla egna varumärken man skapar och 

någonstans måste allt det här mötas och just där har man mycket att göra”. För än så länge 
gör man många olika saker och han upplever det som om det är parallella spår. ”Det behövs 
jobb på att hitta en plattform där allt det här möts”.  

Vad är då bra? 
Mikael Lundberg tycker att det är bra att det görs överhuvudtaget. ”Att man bestämt sig för 
att samla alla dessa aktörer under ett tak och ett varumärke. Att man har tagit tag i frågan 

och nu är det dags att ta nästa steg och göra det ännu bättre”.  
Hans Standár menar att Welcome2work, rekryteringsfrågorna är bra och att ambassadörerna 
som pratar bra om Jönköping är bra. ”Att folk som bor här och folk som har flyttat ut är goda 
ambassadörer”.  
Emil Danielsson framhäver läget. ”Läget är exceptionellt bra, vattnet, vi har tre sjöar mitt i 
staden, drivkraften, den som präglat Jönköping under så många år, människor som bor här, 

det är min kärlek till staden.  

De mest frekvent uppräknade konkurrenterna till Jönköping blev Helsingborg, Linköping och 
Örebro enligt de intervjuade. Emil Danielsson säger samtidigt att de har ett bra samarbete 
med Linköping. Mikael Lundberg säger att det är olika konkurrenter inom olika områden. 
Johan Wangström uttrycker sig så här om Jönköping och deras konkurrenter. ”Jobbet betyder 
ganska mycket för folk och det finns inte de jobben i Jönköping som finns i Stockholm och så 

vidare. De som jobbar med lite kreativa yrken som inom media, arkitekt, designerchef för HM 

och liknande har svårare att bo här. De jobben finns inte här”.  

6.1.3 Avslutningsvis 

Den sista frågan vi valde att ställa var varför de trodde att Jönköping var så mycket större än 
Tranås. Detta är relevant för att vi ska jämföra de två kommunerna och här kan de säga vad de 
tror är orsaken till skillnader och likheter. Johan Wangström svarade att ”Det har väl alltid 
varit så, det ligger bättre till, läget, E4:an osv.”.  
   Emil Danielsson formulerade det så här. ”Det har nog med historien att göra. Jönköping 
har alltid varit ett nav, Tranås har säkert varit ett nav i deras närregion, det är bara det att vi 

har haft en mycket större närregion. Det är ju fler som pendlar från Tranås till Jönköping än 

Jönköping till Tranås”.  
Hans Standár vänder sig också till historien. ”Jönköping hade många stora internationella 
företag. Tranås har inte haft den profilen, de känns mer ensidiga med textil och den typen av 

industrier. Tranås har nog tagit mycket stryk när den typen av industrier gått dåligt. Men 

Jönköping har en gång i tiden tappat hela tändsticksindustrin men ändå fortsatt. Det tycker 

jag är ganska imponerande”.  
Gunvor Carlsson skriver att ”Jönköping är en av Sveriges äldsta städer. Allt sedan medeltiden 
har Jönköpings läge varit strategiskt där vägar möts. 1284 fick Jönköping rätt av kung 

Magnus Ladulås att hålla marknader. Det strategiska läget har i hög grad bidragit till 

Jönköpings utveckling. Jönköping är residensstad, administrativt centrum med flera statliga 

verk, ett stort antal dömande instanser och har ett läge som utvecklat orten till 

logistikcentrum för många internationellt verksamma företag. Högskolan är också en viktig 

faktor. Det är några av orsakerna till att Jönköping ökar med över 1000 personer årligen”. 
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Mikael Lundberg menar att människor ger människor. ”I takt med att en stad lockar fler och 
fler människor så lockar det fler och fler människor i sin tur också. Det pratas om staden på 

ett annat sätt i och med att den blir större, samtidigt så om jag flyttar hit så kanske familjen 

också gör det. Finns det fler människor finns det också fler företag som växer och behöver 

folk och då lockar det ännu fler folk. Det är någon slags spiral, när man når en kritisk gräns 

så drar människor, människor som drar företag som ger jobb osv.”. Den skillnaden han ser är 
att Jönköping har varit större till att börja med och kanske haft ett annat skatteunderlag. 
”Kanske fler större företag i Jönköping som kunnat dra hit folk och anställa människor och 
kunnat bidra med pengar till marknadsföring och sådana insatser”.  

 

Avslutningsvis ville Mikael Lundberg förstärka att Jönköping måste jobba på att öppna upp 
nätverken, föryngra sina strukturer och släppa in unga på ett annat sätt in i nätverken och in i 
dem befintliga strukturer som finns. ”Arbetsmarknaden måste också öppnas upp för det 
förmedlas också mellan nätverk och kontakter. Kulturbeggreppet måste bli tydligare i 

varumärket. Man måste jobba med kulturen i bredare bemärkelse och flytta ut kulturen till 

människorna, till viss del tillåta mer provocerade uttryck också. Ett klassiskt värde i 

platsmarknadsföringen är att det pratas om öppenhet och sådant som är viktigt för platsens 

attraktivitet, Jönköping har att jobba med att stå för öppenhet i sitt varumärke”.  

Hans Standár tillägger avslutningsvis att han tror att vi står inför ett paradigmskifte och att 
”entreprenörer måste ha en plats att bo på, där det fungerar med kommunikationen, service, 

infrastrukturen och en miljö som gör att du får inspiration”.  

Och Emil Danielsson tillägger avslutningsvis att ”vi försöker hålla en balans mellan att vara 
teoretiskt aktiva men också praktiskt aktiva. Vi vill ha ett plan för det vi gör, men man måste 

också vara kreativ i den här planen, utnyttja tillfällena när de dyker upp. Man får inte vara 

tråkig man måste veta varför man gör det, då kan man vara kreativ och det tycker jag vi har 

lyckats väldigt bra med de senaste åren. Men vi har en väldigt lång resa kvar”.  

6.2 Tranås kommun 

Tranås kommun jobbar med sin marknadsföring genom ett företag som heter Tranås United, 
som ägs till större delen av näringslivet. United har möten med näringslivet och gör 
undersökningar med invånarna för att kunna ha en effektiv marknadsföring, och de får reda på 
vad det är företagen vill framhäva med sin stad för att få dit kunder. 

Tranås kommun jobbar efter fyra kärnvärden och detta gör de för att framhäva Tranås. De 
kärnvärdena är tydlighet, kreativitet, respekt och ansvar. De jobbar för att Tranås ska ha ett 
budskap.  

Hur tror då Tranås Uniteds vd Jan Holmbom att kommunens profil uppfattas av andra 
kommuner? 
”Jag tror det uppfattas bra. Vi försöker ha en fräsch profilering, lite kaxig.” 
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6.2.1 Profilering på bästa sätt 

Tranås kommun har en liten marknadsföringsbudget, så de väljer ofta bort de lite dyrare 
varianterna som annonser i Dagens Industri och så vidare. Istället har de försökt satsa på 
”tokiga” aktiviteter som gör att de syns mer. United har bland annat gått runt med en 
gräsklippare och tröjor där det står ”I love Tranås” på inne på Stockholms central. Allt för att 
få mer uppmärksamhet (Gräsklippare från STIGA är typiskt Tranås). Man jobbar aktivt för att 
försöka göra kärnan i staden mer intressant. Shared Space är något Tranås kommun är stolta 
över, de har en storgata av riksintresse. De har satsat mycket på att få folk att komma till 
staden, bland annat så har de besökt Stockholms central, Södertälje och även Holland för att 
visa upp Tranås. Det finns nämligen ett tillväxtmål i Tranås som säger att de ska vara 20 000 
invånare år 2025, och med fler invånare hoppas de även kunna höja kompetensen. 

Hur tror informationsansvarige Johanna Lindh att platsen används i marknadsföringen?  
” Det beror väldigt mycket på målgruppen, vi har ett fantastiskt läge sett geografiskt. Vi 

ligger mellan två storstäder och vi har intressanta jobb” 

De anser sig ha en bra profil och de ser Tranås som en småstad med storstadsattityd. Men i 
framtiden tror Tranås United att det kommer bli smartare reklam, att de kommer bort från 
reklam på plakat. I stället tror United att story telling kommer att bli stort. De försöker alltid 
följa upp sina senaste kampanjer för att se hur de har fungerat. Tranås United anser att det är 
viktigt att ta reda på vad invånarna i kommunen tycker, de viktigaste ambassadörerna anser 
man vara de som redan bor i Tranås och man tror sig snabbt bli avslöjad om man försöker 
påstå något som inte stämmer. Man intervjuar en del Tranåsbor för att kunna få så rätt bild av 
Tranås som möjligt. Respektfullhet är viktig gentemot de besökare som kommer till Tranås, 
så att de faktiskt kommer tillbaka. Tranås United vill att invånarna ska vara stolta över sin 
stad och kommun.  

Känner en vanlig invånare igen bilden som ges i marknadsföringen? 
“Ja det tycker jag absolut. De viktigaste ambassadörerna är de som redan bor i Tranås, om 

vi försöker påstå något som inte stämmer kommer de direkt att reagera”, säger Jan 
Holmbom. 

6.2.2 Avslutningsvis 

   Inspirationen till sin marknadsföring hämtar man från Tranås och allt som finns där. Tranås 
United anser att man inte behöver låtsas ha något som inte finns, de drar fördelar av det som 
Tranås redan är bra på. Starkt näringsliv är grundplåten, läget och platsen är viktigt. Man 
anser sig ha ett fantastiskt läge sett geografiskt, staden ligger mellan två storstäder och har 
intressanta jobb. Man arbetar utifrån att kunden skall vara i centrum hela tiden, och man ser 
hela tiden möjligheterna och inte de hinder som kan uppstå.  

   Man är väl medveten om vilka nackdelar som man har att jobba med, Tranås lever i 
medieskugga, det finns ingen stor tidning som skriver om dem. Nyheterna som kommer från 
staden stannar innanför 50-skyltarna. Man försöker ständigt hitta nya kanaler, men man är 
medveten om att det är fler som inte känner till Tranås än de som gör det. Man har även 
dåliga kommunikationer gällande tågförbindelser till Jönköping och det är något man hoppas 
ska kunna bli bättre. Tranås United ser dock inga större hot mot Tranås eftersom man 
presenterar sig på den holländska marknaden så letar man inte folk från grannkommuner.  

På frågan om det är bra att ha ett samarbete med näringsliv om hur marknadsföringen för 
platsen (kommunen) skall se ut svarar Johanna Lindh: 
” Vi har ett gott samarbete, det baserar sig på en vinn-vinn tanke. Det är bra för Tranås och 

bra för enskilda företag.” 
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6.3 Tillväxtindikatorer 2008 

För att koppla dessa resultat till verkligheten har vi tagit in en figur från arena för tillväxt som 
beskriver på ett enkelt sätt var Jönköping och Tranås befinner sig i samband med hela landet 
och de bästa respektive de sämsta på varsin kategori. Där har vi speciellt tittat på 
befolkningsutvecklings kurvan, då Tranås bland annat har klara tillväxtmål för invånarantalet 
i kommunen. Detta hör i högsta grad ihop med stadens profilering och marknadsföring då det 
är avgörande för att stadens ska vara attraktiv och att människor ska vilja bo där. 

 
Figur 5: Tillväxtindikatorer (Arena för tillväxt: Tillväxtguiden, 2008) 
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7 Diskussion 

Platsmarknadsföring är inget lätt ämne som bara handlar om ekonomiska aspekter vilket vi 
främst tittat på. Det är ett mycket komplext system som innebär att saker som etiska, 
kulturella, ekologiska och sociala aspekter spelar en viktig roll i hur man ser en plats som en 
produkt. Denna uppsats har då emellertid bara gått in i en bråkdel av det som 
platsmarknadsföring har att erbjuda. 

7.1 Jönköping 

Man kan säga att Jönköping har startat med en bra fart för att föra ut budskapet Jönköping. 
Från det att FMJ bildades i december 2003 tills idag (början av 2009) har det hänt en hel del 
och det kommer att hända ännu mer i framtiden genom Destination Jönköping. FMJ har 
hittills varit under en tidsgräns på fyra år och nu utvecklas hela projektet FMJ och enbart 
framtiden kommer att visa hur det kommer att se ut då. Men om vi tittar på vad som hänt 
under dessa år så kan vi se att Jönköping har fått en början till struktur om hur man skall 
hantera fenomenet platsmarknadsföring. Jönköping har valt att inte helt basera sig på de 
traditionella och dyra tillvägagångssätt som funnits, så som marknadsföring genom tv, radio 
och tidning. Man har satsat väldigt mycket på ambassadörer för staden. Människor som skall 
prata bra om staden för andra som inte bor där. Mun till mun metoden som detta heter är ett 
enkelt, billigt och mycket effektivt sätt att nå ut till folk. Från början valde man ut 
ambassadörer som man utbildade och som hade mycket kontakt med externa besökare men 
Emil Danielsson, verksamhetschef på FMJ tyckte att även de som verkligen är motiverade att 
arbeta som ambassadörer skulle få gå utbildningen. (Hansson, 2006) 
Enligt O’Dell i Danielsson & Larsson, (2006), så var en viktig del av citybranding att 
förmedla en positiv bild och det har ju Jönköping gjort med den finessen att man även 
kontrollerar i viss mån vad som skall förmedlas genom utbildning. Eftersom det är svårt att 
sälja en plats ökas då styrkapaciteten över invånarna vilket är bra för FMJ och Jönköping.  

Citybranding var att marknadsföra varumärket på ett sådant sätt att staden vinner fördelar 
enligt Gustavsson (2007). Att Jönköping ägnar sig åt citybranding är självklart när man tittar 
på resultatet. Allt från utbildade ambassadörer till gerillamarknadsföring brukas av FMJ. Att 
denna bredd finns inom marknadsföringen innebär större sannolikhet för att fler får ta del av 
budskapet Jönköping. Detta är något Jönköping lyckats med men en ny utmaning som de står 
inför är hur samarbetet påverkas nu när det är så många fler aktörer som skall vara med och 
bestämma om hur man skall gå tillväga för att sälja Jönköping.  

Enligt Anholt (2007) så byggs städers image upp långsamt och Kotler et al (1999) säger att 
perioder på 10-15 år är att föredra för undersökningar, vilket också Emil Danielsson anser är 
rätt då det är för tidigt att utvärdera FMJ för att det inte skulle visa en rättvis bild av hur det i 
verkligheten kan se ut. Men man får inte förknippa detta med att man måste vänta en längre 
period för att utvärdera delmålen inom platsmarknadsföringen. Platsmarknadsföringen i ett 
större perspektiv blir mer rättvis om den görs om cirka 10 år men man måste hela tiden 
utvärdera efter varje delmål för att få den mest lyckade och framgångsrika 
platsmarknadsföringen. 

Några direkta platsmarknadsföringsproblem är svåra att se eftersom de inte har varit igång 
med marknadsföringen en längre period. Men finanskrisen har ju drabbat flera städer hårt och 
man kan bara vänta och se hur Jönköping klarar sig igenom detta. Det kan då vara klokt att 
arbeta sig igenom de fyra punkter för hur platser skall göra för att lösa sina problem.  
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Om man skulle applicera de tankar marknadsförare har så skulle Jönköping inte vara en så 
homogen stad utan lite mer ”yvigt och vasst i armbågarna”. De vill helt enkelt att Jönköping 
sticker ut lite och ha nytänkande. Det har även talats om lite högre och häftigare byggnader 
för att locka till sig besökare för att komma och titta på arkitekturen. Turning Torso är ett bra 
exempel på detta tankesätt. Men om det blir för mycket förgås denna småstadskänsla med 
korta avstånd som nämns i profileringen. Då marknadsförs något som inte finns i Jönköping 
vilket inte är bra. Någon signaturbyggnad som Mikael Lundberg nämner skulle kanske locka 
människor med arkitekturintresse och även vanliga medborgare. Detta är i och för sig väldigt 
aktuellt för tillfället då upprustningen av centrum precis börjat. Detta skulle vara ett ypperligt 
tillfälle att få upp en signaturbyggnad för att förmedla att Jönköping är på god väg mot bättre 
och modernare tider.  
Även om det nya SMOT-huset blir ögonfallande så är det upprustningen som helhet som 
kommer att skapa en homogen bild av ett modernare men inte ett häftigare sett till 
arkitekturen Jönköping. Det är som Emil Danielsson nämner bara fyra fem våningshus som 
kommer att byggas. Även om det nuförtiden är utseendemässigt mycket eleganta byggnader 
som byggs. Samtidigt som man kan kritisera detta så är det ett väldigt stort steg i Jönköpings 
utveckling att få ett mer utbrett centrum som enligt stadsbyggnadsvisionen kommer att 
omfatta hela Munksjön. Detta är ett stort tillskott på både bostäder affärer och invånare. Med 
dessa beslut kommer Jönköping att kunna växa mycket mer än det skulle vara möjligt, både 
invånarmässigt och turistmässigt. Detta är bra sett från ett citybrandingperspektiv. Sett till 
teorin är det bra att det händer saker i Jönköping och i centrum för att förmedla en positiv bild 
av förändring och förnyelse som kommer locka många nya invånare som i sin tur bidrar till 
hela skattebetalarsystemet, som i sin tur utvecklar Jönköping ännu mera.  

Något som de intervjuade haft åsikt om är att Jönköping borde satsa mer på att få hit mer 
kreativa företag och yrken. Som de intervjuade nämner har Jönköping ett mycket bra läge och 
om man skulle kunna få hit fler kreativa yrken så som designerchef för H & M eller liknande 
så skulle Jönköping ha utvecklats mycket mer än om sådana yrken enbart finns i till exempel 
Stockholm. Detta är som Johan Wangström menar något som skulle gynna hela regementet 
om det skulle kunna uppnås. 

Man kan kritisera Jönköpings nya kärnvärden eftersom passion kan vara allt mellan himmel 
och jord känns det som och läge, det har ju alla städer som Mikael Lundberg uttryckte sig. 
Man kan även undra om det varit ett för litet projekt för en stad som Jönköping som ändå 
består av cirka 125 000 människor år 2007. Detta är under utveckling genom Destination 
Jönköping vilket innebär en ny era eftersom samarbetet om marknadsföringen kommer att bli 
ännu bättre eftersom dessa olika aktörer samlas under samma varumärke och då inte kan föra 
ut olika budskap, utan en homogen bild av Jönköping som är målet.  

På frågan varför Jönköping är större än Tranås har de intervjuade pekat på att det beror på att 
Jönköping är en äldre stad än Tranås och att utvecklingen då har en stor betydelse. Men även 
läget har en betydelse i varför det är som det är och även att Jönköping är en residensstad med 
landsting och så vidare. 
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Som med det mesta så måste en image byggas upp som man vill förmedla ut med hjälp av sin 
profil. Om detta inte görs så tolkas företaget, platsen, staden eller vad det är vi pratar om av 
andra. Dessa andra bygger då upp din image utåt åt dig även om din profil är något helt annat. 
Detta har skett i Jönköping fram tills FMJ bildades och tog kontroll över bilden som 
kommuniceras utåt. Innan använde kommunen sig av traditionella medier så som tryckta 
medier, tv och radio och var inte så måna om att en informell positiv bild är viktig i 
sammanhanget. Kommunen är ju även mycket inriktad på att skapa välfärd för kommunen 
och att få allt att gå ihop. Därför lever bilden om Jönköping, att staden är Smålands 
Jerusalem, kvar. Detta beror på att det inte fanns en kontinuerlighet i marknadsföringen som 
sa annat. Därför bildades denna bild av Jönköping av andra människor, journalister, media 
etcetera. Men detta betyder inte att denna bild är negativ vilket det oftast menas. Så som 
Mikael Lundberg säger finns det positiva saker i kyrkligheten också. Det gäller bara att inte 
försöka trycka ner och få bort det utan omvandla det till något positivt. Som Emil Danielsson 
sa så kan man inte marknadsföra något som produkten inte har, samtidigt kan man inte bortse 
från saker som finns i produkten. 

Om man tittar till Rainistos framgångsfaktorer kan man se att Jönköping har betat sig igenom 
de 9 punkterna men enbart på ytan. Tonvikten har lagts på punkt 3 och 4 av FMJ. Punkt 3 är 
även något de jobbat mycket med, att följa och utveckla och ha kontroll över platsens image 
och identitet. Men det finns mycket kvar att jobba med och i och med Destination Jönköping 
stärks punkt 6 och 4 ännu mer inför framtiden. Samtidigt måste man se till att få en bra balans 
inom sin egen stad för att på bästa sätt få ut en positiv bild. (Se teoriavsnitt) 

7.2 Tranås 

Det är ingen enkel uppgift att försöka se skillnader och likheter mellan två kommuner som är 
olika stora, men en del saker ter sig tydliga. Tranås United ägs till tre fjärdedelar av 
näringslivet, så man kan säga att det ligger i allas intresse att arbeta på ett effektivt sätt för att 
få Tranås att utmärka sig. United jobbar efter kärnvärdena tydlighet, kreativitet, respekt och 
ansvar. Utifrån dem vill de utforma en bild av Tranås som kan locka till sig människor med 
olika kompetenser och försöker aktivt visa upp Tranås på olika platser. Bland annat har 
United varit på plats i Holland på olika mässor, de har även gjort uppmärksammad 
marknadsföring på Stockholms central. Där har representanter gått runt med tröjor som har 
texten ”I love Tranås” och samtidigt komma dragandes på en gräsklippare (för den oinvigde 
så har Stiga sitt säte i Tranås, en av deras storsäljare är just en gräsklippare) som förknippas 
med staden. Deras huvudtanke är att försöka göra saker som väcker uppmärksamhet, istället 
för på tidningsannonser som kostar mer. 

I dagsläget har kommunen försökt inrikta sig lite mer på ungdomarna, det förs bland annat 
diskussioner om en form av kamratgård där man kan träffas och umgås. En viktig del i 
kommunens profilering är att det finns något för alla, det är därför man försöker se flera 
målgrupper samtidigt. 

Och målet med profileringen är tydlig, man vill se en balanserad befolkningsökning och även 
kunna hitta flertalet människor med nya kompetenser som kan utveckla kommunen. 

Utseendet i staden Tranås är också viktigt, en rad projekt håller just nu på att gå av stapeln. 
Bland annat jobbas det med något som man kallar för ”Shared Space”, där Tranås största gata 
med affärsstråk får sig ett rejält lyft. Människor ska kunna ta tillvara på sina 
shoppingintressen även i en småstad och det jobbas hårt för att det ska finnas något för alla. 
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Ett steg i Tranås Uniteds och kommunens profilering är uppföljning, Tranås kommun jobbar 
aktivt med att följa upp de kampanjer som startats för att på så sätt se hur de fungerat. 
Invånarna ses som en viktig del av kommunens profilering, då man anser att de är de 
viktigaste ambassadörerna. Genom att invånarna berättar och delar med sig av sina positiva 
åsikter om Tranås kan fler bli intresserade av att flytta dit. ”Story telling”, där någon berättar 
och delar med sig av sina åsikter och tankar, anses av Tranås United vara framtidens bästa 
reklam. Tranås United intervjuar även människor bosatta i Tranås för att på så sätt få en 
korrekt bild av staden, de anser att invånarnas åsikter är extremt viktiga. Genom att ha en 
löpande dialog med stadens näringsliv och dess invånare riskeras aldrig att ha en icke 
uppdaterad bild av hur Tranås egentligen ser ut. 

Inspirationen till sitt arbete har hämtats från Tranås med omnejd, den vackra naturen och den 
fina platsen tillsammans med det relativt stora shoppingutbudet gör att kommunen tror sig ha 
ett vinnande koncept. Man brukar beskriva sig själva som ”en småstad med storstadspuls”. 

Att Tranås United till större delen ägs av näringslivet anses vara en fördel, det är inte bara 
kommunen som vill lyckas utan även näringslivet. Och tack vare det stora ägandeinnehavet så 
tror man sig kunna ta tillvara på näringslivets intressen på bästa sätt. 

7.3 Jämförelse 

Vi kan konstatera att de båda kommunerna platsmarknadsför sig i hög grad. Från att försöka 
locka till sig nya invånare till att göra platsen, staden mer attraktiv genom förändring, främst 
då genom nybygge eller upprustning. 

Tranås kommun jobbar efter fyra kärnvärden för att på bästa sätt framhäva Tranås kommun 
och man jobbar för att Tranås skall ha ett budskap. FMJ och destination Jönköping utgår från 
och med 2009 efter tre nya kärnvärden för att de också på bästa sätt skall framhäva 
Jönköpings olika sidor. Kärnvärden är väldigt viktiga inom alla organisationer nu för tiden 
och det är inget undantag för marknadsföring av kommuner. Tranås kommun jobbar med en 
liten marknadsföringsbudget och väljer oftast bort dyrare varianter av marknadsföring. 
Jönköping och FMJ har liksom Tranås en begränsad budget att utgå ifrån och de väljer också 
att marknadsföra sig med lite mindre konventionella medel som inte kostar så mycket. De är 
mycket ute i olika projekt så som Welcome2work och förlitar sig på goda ambassadörer. 
Även om Jönköpings budget är större än Tranås så är principen den samma genom att de 
söker sig efter billigt men påverkande resultat. 
Något annat som är lika är att båda projekten inte strävar aktivt efter att konkurrera ut 
grannkommuner. Jönköping har olika projekt i Stockholm, Malmö etcetera och Tranås har 
bland annat varit i Stockholm och Holland för att marknadsföra sin kommun. Det betyder att 
de inte konkurrerar aktivt med varandra, vilket inte vore det smartaste eftersom båda 
kommunerna ligger i Jönköpings län. 

Jönköping har ett bättre medialt läge än Tranås eftersom Jönköpings Posten är en relativ stor 
tidning och dessutom har man en egen sida på Aftonbladet och Expressen.se där nyheterna är 
Jönköpingsbaserade. Tranås däremot lever i en medieskugga och det är ingen större tidning 
som skriver om nyheter i staden.  



38 

Tranås använder sig mest av ”tokiga aktiviteter” i sin marknadsföring. Detta innebär att de 
använder sig av gerillamarknadsföring som inte kostar mycket pengar men blir 
uppmärksammad. Nackdelen med gerillamarknadsföring är att det bara är en utvald grupp 
människor som får ta del av innehållet. Om de inte för detta vidare till andra så dör denna 
marknadsföring ut. Jönköping som också till viss del använder sig av gerilla marknadsföring 
står inför samma problem. Men kommenterar att de når de förväntade resultat bland deras 
konkurrenter. Marknadsföringsprinciperna är något som skiljer de två kommuner åt. 
Jönköping använder sig mer av en bred marknadsföring till skillnad från Tranås. 

Innan de två projekten bildades sköttes marknadsföringen av kommunen på liknande sätt av 
Jönköping och Tranås. Dessa var då till exempel genom turistbyrån, informationsavdelningen 
etcetera. Detta genom traditionella medier så som broschyrer, annonser, mässor och så vidare. 
Båda kommunerna bestämde sig då i samarbete med näringslivet att starta en egen avdelning 
som sköter marknadsföringen för kommunen. Teorin hänvisar till att det är det grundläggande 
första steget. Detta anser också Seppo Rainisto till i punkt ett i sin struktur om 
framgångsfaktorer för platsmarknadsföring. 

Vad FMJ och Jönköping gör åt konkurrensen om invånare är att bevakar hur andra gör och 
vart de är på väg. Därför kan man säga att båda kommunerna tittar och bevaka vad som 
händer kring dem och vad andra gör för att hålla sig uppdaterade och förbättra sin egen 
position gentemot andra. 

Resultatet av marknadsföringen är enligt Tranås kommun att få en balanserad 
befolkningsökning. Detta är något Jönköping också strävar efter, att få ett bra skatteunderlag 
för att hela cirkeln med företag, kommun, invånare, studenter och så vidare inte bara skall gå 
runt utan även för att utvecklas och växa som stad. Man måste givetvis se resultatet ur olika 
synsätt, men det handlar om att det i princip skall bli bättre, större, snyggare, trevligare 
etcetera. 

Utvecklingen som är önskvärd är som det står i teoridelen princip lika för de två 
kommunerna. De vill båda att kompetenta människor skall flytta till platsen, att företag skall 
bildas och att platsen skall bli mer lockande både för nya invånare, företag och kommunala 
verksamheter.  

Sett ur en negativ synvinkel så nämns det i Jönköping att arbetet med att hålla intressenterna 
uppdaterade kan vara lite tidsödande och att den tiden skulle man kunna ägna åt viktigare 
punkter. Liknande problem finns även i Tranås. En annan negativ aspekt gällande FMJ är att 
alla de olika projekten som de håller på med, kan upplevas som om det är olika parallella spår 
som inte tillhör varandra. Det behövs mer jobb med att hitta en plattform där allt som FMJ gör 
möts på ett bra sätt. 
Det talas även om att det behövs någon signaturbyggnad eller liknande för att sätta Jönköping 
på kartan och att öppna de nätverk som finns under ytan och förnya strukturerna. 
Tranås i sin tur lever i medieskugga eftersom ingen större tidning skriver om staden. Det som 
händer i Tranås stannar oftast i Tranås. Även tågförbindelserna är ett problem då knappast 
några X2000 stannar i staden. Även förbindelserna till studentstaden Jönköping är dåliga.  

Om man ser till konkurrenssituationen så ser Tranås hoten från studentstäder då ungdomar 
efter gymnasietiden ofta lämnar staden för att studera på annan ort.  
Jönköping sett till konkurrenssituationen jämförs oftast med den fjärde största staden i 
Sverige. Då nämns städer som Helsingborg, Linköping och Örebro. Men Jönköping har 
samtidigt ett bra samarbete med Linköping även om de är konkurrenter enligt FMJ. 
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Tranås Uniteds vd Jan Holmbom tror att anledningen till att Jönköping är en större stad är att 
Jönköping har en stor fördel av närheten till E4:an. Det är många människor som passerar 
staden varje dag och tjänster utbytes. Han tror även att Jönköping drar fördelar av att vara en 
residensstad då flera viktiga förvaltningar som länsstyrelsen finns i staden.  
FMJ tror i sin tur att det har med historien att göra. Danielsson tror att Tranås säkert varit ett 
nav i deras närregion men det är bara att Jönköping har utvecklats till att ha en större 
närregion än Tranås. Han menar på att det är mer människor som pendlar från Tranås till 
Jönköping än tvärtom. Sedan nämns även att Jönköping är en residensstad, att vägar möts där 
för att skapa ett bra logistikcentrum, men även att Högskolan lockar människor.  

En tydlig likhet som finns mellan Tranås kommun och Jönköpings kommun är sättet deras 
profileringsverksamhet är uppbyggd. Trots att det skiljer en hel del gällande storlek på 
kommunerna så är verksamheterna uppbyggda på liknande sätt. Tranås kommuns profilering 
sköts av Tranås United där större delen ägs av näringslivet. FMJ sköts på ett liknade sätt 
genom att kommunen och näringslivet båda finansierar projektet. På detta sätt tror man sig 
kunna ta till vara på näringslivets och kommunens önskningar på bästa sätt, och samarbetet 
mellan Tranås United och näringslivet samt FMJ och näringslivet är väldigt tätt. Rimligtvis 
kan man tycka att ett sådant tätt arbete borde gynna båda parter, näringslivet är beroende av 
att inte bara människor från kommunen handlar i affärerna. Turister och förbipasserande har 
också en viktig roll i att omsättningen är hög och att pengar byter ägare, i och med det täta 
samarbetet kan man enkelt ta reda på hur näringslivet vill framstå. Tranås United kan med 
hjälp av enkla riktlinjer från näringslivet på bästa sätt göra reklam för Tranås som kommun 
och stad, och detta gynnar i sin tur näringslivet. Situationen i Jönköping ser ut på ett liknande 
sätt, FMJ marknadsför Jönköpings kommun och kan alltså liknas med Tranås United. Från 
början var tanken att det som näringslivet gick in med skulle kommunen matcha, alltså en 
uppdelning på femtio procent var, men detta är inte fallet i dagsläget. Kommunen står för 
ungefär fyrtio procent medan näringslivet står för sextio enligt Emil Danielsson, en 
uppdelning som alltså liknar Tranås. Enligt Kotler et al, (1999) i boken Marketing Places 

anser man bestämt att det viktigaste är att det finns ett befintligt samarbete mellan kommunen 
och de som sköter marknadsföringen. Helst ser man att det ska vara lika mycket insats från 
båda sidor, alltså femtio procent vardera. I både Tranås och Jönköpings fall stämmer inte 
detta, näringslivet står för större delen hos båda kommunerna. Det man kan fråga sig då är om 
näringslivet har för stor inverkan på hur kommunen marknadsför sig?  

Sett till den teoretiska delen så utgår Ola Thufvesson från fem punkter som han tycker gör 
platsmarknadsföring framgångsrik, den första punkten gällande ”god placemarketing” där så 
många människor som möjligt ska bli nöjda och man ska få så stor utdelning som möjligt, där 
fungerar det bra i både Tranås och Jönköpings fall. Eftersom samarbetet med näringslivet är 
så tätt så får människorna ut så mycket som möjligt av samarbetet, många får sin röst hörd 
och eftersom man inte satsar överdrivet mycket pengar i sina kampanjer så blir det en bra 
ekonomisk lösning. Men detta gäller även invånarna, Jönköping jobbar med ambassadörer 
och vem som helst som är en invånare i staden kan ansöka om att bli en ambassadör för 
staden.  

Den andra punkten Thufvesson använder sig av är ”befintliga invånare”, de ska känna sig 
delaktiga i platsen och styras av begrepp som trivsel och välbefinnande. Enligt Jan Holmbom 
på Tranås United så är de invånarna i kommunen de viktigaste ambassadörerna, han känner 
att samarbetet med både invånare och näringsliv fungerar bra. Det grundar han på 
undersökningar som de gör med invånarna i kommunen med jämna mellanrum och det är 
alltså ytterligare en punkt som kommunen uppfyller. Jönköping som har ett större 
befolkningsantal än Tranås har då lite större bekymmer med att tillfredsställa alla invånare. 
Men detta är något de strävar efter genom olika lösningar och frågeställningar. 
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Den tredje punkten gäller att ”nya invånare är viktiga”, helst ska man söka företagare och 
högutbildade och liknande som kan gynna kommunen. Jönköping och Tranås kommun jobbar 
aktivt för att kunna dra till sig människor med olika kompetenser som kan utveckla 
kommunen och dess arbete. Welcome2work är ett exempel på försök att locka högutbildade 
framtida invånare från storstäderna. Man försöker aktivt hitta nya människor i större 
kommuner och även i andra länder i vissa fall. Jönköpings kommun arbetar på ett liknande 
sätt då de ofta besöker större städer för att locka till sig invånare som tröttnat på de stora 
städernas stress. 

Den fjärde punkten är att ”besökare är viktiga”. Besökare eller turister är något de båda 
kommunerna värnar om för en fortsatt positiv spiral. Det är inte ovanligt som Thufvesson 
säger att nya invånare rekryteras ifrån kategorin nöjda besökare. 

Den femte och sista punkten handlar om att marknadsföringen bör ske genom en mängd olika 
kanaler. Det Thufvesson till början beskriver i denna punkt är något som båda våra kommuner 
tagit till sig. Att det billigaste och mest trovärda sättet att sälja en plats är genom invånare och 
besökare sprider en positiv bild till andra de känner utanför kommunens gränser. Han nämner 
också flera andra sätt att synas. Dessa kan antingen föra utvecklingen vidare eller så är det 
redan något som finns i projektets historia. Vilket det än är så borde Tranås och Jönköping bli 
mer mångsidiga i sin marknadsföring. 

Eftersom alla i staden äger varumärket är det extra viktigt att människorna och samhället 
ställer upp för sin stad. Detta skulle kunna förbättras på båda de kommuner vi undersökt och 
för att få den mest optimala framgången så gäller det även att vara informerad om vad 
konkurrenter gör. De måste också ta reda på vad omgivningen tycker och tänker om platsen 
och vad deras förväntningar är av den. Detta är något båda kommunerna ägnar tid åt men det 
är aldrig klart så man får inte sluta jobba med dessa viktiga frågor utan kanske ägna mer tid 
till det. 

7.4 Sammanfattning 

Som det framgår av teoriavsnittet så har varje plats sina egna förutsättningar att gå efter. Det 
går inte att ha en plan för en plats och tillämpa den på en annan plats. Det är stadens egna 
förutsättningar man måste jobba utefter. Därför måste var och en ha sina egna värderingar, 
kärnvärden och tankar kring hur staden eller platsen skall nå framgång. Däremot kan 
marknadsföringsplattformen se likadana ut. Vilket det till viss del gör mellan Tranås och 
Jönköping. De har båda begränsat med pengar att röra sig med, därför gäller det att få ut så 
mycket som möjligt av tillgångarna. Därigenom har båda kommunerna satsat på nya billiga 
sätt att försöka nå ut. Det är till exempel att använda sig av gerilla marknadsföring som 
innebär events som inte kostar så mycket att göra men blir omdiskuterade och omstridda och 
därigenom uppmärksammade. Men det är även att ta hjälp av goda medborgare som sprider 
gott rykte om staden till utomstående.  

Kotler et al, (1999) skriver att man inte skall ha för höga förväntningar på 
platsmarknadsföringen för att alla platser inte har samma möjlighet att lyckas.  

Man kan se att båda platserna använt sig av teoretiska utgångspunkter medvetet eller 
omedvetet. Därför är det lätt att se strukturer som är bra eller saknas. 

Man kan även se att de båda marknadsföringsansvariga jobbar väldigt mycket med att försöka 
locka till sig nya människor från storstäderna. Jönköping med Welcome2work som till 
exempel är i Malmö och försöker rekrytera blivande invånare och Tranås med sina ”I love 
Tranås” t-shirts i Stockholm och mässor i Holland. 
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7.5 Förslag på vidare forskning 

• Ett intressant perspektiv kan vara hur beslutsfattare ser på att en plats nu blir en 
produkt? 

• Ett annat skulle kunna vara att jämföra om invånare tycker likadant som beslutsfattare. 

• En annan framtida forskningsfråga skulle kunna vara att utvärdera hur Destination 
Jönköping fungerar i gentemot FMJ och om det blivit annorlunda? 

• Det skulle även vara aktuellt att genomföra denna uppsatsfråga en gång till i framtiden 
för att se hur utvecklingen tagit form. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

FMJ – Tranås United  

• Vad är stadens profil? 
• Hur uppfattar du stadens profil? (Living the brand!) 
• Vad har ni gjort för att profilera er kommun på bästa sätt? 
• Vilka kärnvärden har ni använt er av? Varför, förklara? 
• Vad gör ni just nu? 
• Vad har ni för planer inför framtiden? Hur tror du att utvecklingen kommer att ske? 
• Vad har ni inriktat er på för målgrupper? 
• Hur har er profilering tagits emot? 
• Känner en vanlig invånare igen bilden som ges ut i marknadsföringen? 
• Tror du att synen på profilen skiljer sig från dig och en av kommunarbetarna, 

invånarna? 
• Hur tror du kommunens profil uppfattas av andra kommuner? Stämmer den? 
• Var har ni tagit inspiration ifrån för arbetet med profilen? 
• Gör ni något annorlunda gentemot andra städer och kommuner? 
• Vad vill ni se för resultat? 
• Hur använder ni platsen i marknadsföringen? 
• Vad är bra?(styrkor)  
• Vad kan och skulle ni behöva utveckla till det bättre. (Kommunikationen, 

marknadsföringen, resultatet osv.) 
• Tycker ni att det är bra att ha ett samarbete med näringsliv om hur marknadsföringen 

för platsen (Kommunen) skall se ut? 
• Vilka är era största konkurrenter?(hot) 
• Är det viktigt att profilen representeras utåt? Av er och de andra parterna? Varför? 
• Varför är Jönköpings kommun så mycket större än Tranås tror du? 

Avslutning 

Vill du tillägga något/är det något du tycker att jag missat? 

Tips på ytterligare intervjupersoner/material? 

Vill du ta del av uppsatsen när den är klar? 

Kan jag höra av mig om det är något mer eller några oklarheter. 

 

 

Informationsansvarig för kommunerna 

• Vad är stadens profil? 
• Hur jobbar ni med den? Hur mycket? 
• Vad jobbade ni med marknadsföringen innan FMJ? 
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• Vad är det för kärnvärden Jönköpings/Tranås profil vilar på? 
• Känner du igen bilden som ges ut i marknadsföringen? 
• Hur uppfattar du profilen? (Living the brand!) 
• Vad är DIN roll som du ser det? 
• Hur uppfattar du Jönköping/Tranås? Hur skulle du beskriva Jönköping/Tranås? 
• Hur ser ert förhållande ut mellan näringsliv, kommun och FMJ, Tranås United  
• Är det viktigt att profilen representeras utåt? Av er och de andra parterna? 

Avslutning 

Vill du tillägga något/är det något du tycker att jag missat? 

Tips på ytterligare intervjupersoner/material? 

Vill du ta del av uppsatsen när den är klar? 

Kan jag höra av mig om det är något mer eller några oklarheter. 

 

 

Jönköpings ambassadör 

• Hur uppfattar du Jönköping/Tranås? Vad tänker du på när jag säger 
Jönköping/Tranås? 

• Hur skulle du beskriva Jönköping/Tranås? 
• Vet du vad det är för kärnvärden deras profil vilar på? 
• Hur uppfattar du profilen? Living the brand! 
• Känner du igen bilden som ges ut i marknadsföringen? 
• Vad är DIN roll som du ser det? 
• Vad vill du att en person som du pratat med känner efter att ha pratat med dig? 
• Är det viktigt att profilen representeras utåt? Av er och de andra parterna? 

Avslutning 

Vill du tillägga något/är det något du tycker att jag missat? 

Vill du vara anonym? 

Vill du ta del av uppsatsen när den är klar? 

Kan jag höra av mig om det är något mer eller några oklarheter. 

 

 

Näringslivet 

• Hur uppfattar du stadens profil? (Living the brand!) 
• Vad är stadens profil? 
• Har ni varit med och bestämt profilen för kommunen? 
• Går ni i linje med dagens profil för kommunen? 
• Hur jobbar ni med den? Hur mycket? 
• Vad är det för kärnvärden Jönköpings/Tranås profil vilar på? 
• Vilka kärnvärden skulle ni framhäva mest ur er synvinkel? Varför? 
• Var ni involverade något innan? Är ni involverade något nu? I framtiden?  
• Tycker ni att det är bra att ha ett samarbete med kommun om hur marknadsföringen 

för platsen (Kommunen) skall se ut? 
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• Känner du igen bilden som ges ut i marknadsföringen? 
• Hur tror du att utvecklingen kommer att ske för kommunen i framtiden? 
• Hur tror du kommunens profil uppfattas av andra företag? Stämmer den? 
• Tror du att synen på profilen skiljer sig från dig och en av kommunarbetarna? 

Invånarna? 
• Känner ni att det har varit bra att arbeta med kommunen? 
• Vad vill ni se för resultat? 
• Hur använder ni platsen i ert företag, till er fördel? 
• Vad är bra?(styrkor)  
• Vad är mindre bra (svagheter)? 
• Vad kan och skulle ni behöva utveckla till det bättre. (Kommunikationen, 

marknadsföringen, resultatet osv.) 
• Är det viktigt att profilen representeras utåt? Av er och de andra parterna? 
• Vilken kommun är den största konkurrenten enlig er?(hot) 
• Varför är Jönköpings kommun så mycket större än Tranås tror du? 

Avslutning 

Vill du tillägga något/är det något du tycker att jag missat? 

(Vill du vara anonym?) 

Tips på ytterligare intervjupersoner/material? 

Vill du ta del av uppsatsen när den är klar? 

Kan jag höra av mig om det är något mer eller några oklarheter. 


