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Sammanfattning 
Ulricehamn – Förvuxen byhåla eller vacker sjöstad? 
- en studie om Ulricehamns nutida image och framtida profil 

Ellinor Bokedal och Jenny Nilsson  

Varumärkesbyggande blir alltmer vanligt förekommande som koncept för att särskilja platser 
och städer. Städer har länge haft ett behov av att differentiera sig från varandra (Kavaratzis & 
Ashworth, 2004). Platsmarknadsföring har blivit en vardaglig företeelse för städer, kommuner 
och länder. Framställningen av en stads marknadsföring beror på uppbyggnaden, 
kommunikationen och skötseln av stadens image. Det berör både dem som besöker staden och 
de som bor i den, det vill säga invånarna. Varumärkesbyggande av en stad kan även ses som 
en strategi för styrning (ibid.). Det handlar mycket enkelt om att förändra hur staden upplevs 
av specifika målgrupper, till exempel att skapa en identitet med ett eget, unikt värde som är 
originellt och som inte går att kopiera av någon annan stad. Det innefattar handlande och 
aktiviteter som karaktäriserar imagen av staden och kemin bland dem som bor där. Staden är 
en destination för potentiella besökare (ibid.). Turismen i Sverige växer (Turismen i Sverige - 
2007) och kommuner och regioner satsar alltmer på sin besöksnäring. Staden är även en plats 
för boende och arbete. Många kommuner arbetar för att behålla sina invånare och inte bli så 
kallade utflyttningskommuner (www.scb.se). För att förmedla en framgångsrik profil av en 
stad krävs det att invånarna i staden har en positiv image av sin egen stad och att de agerar 
som bra ambassadörer.  

I vår undersökning har vi valt att se hur en liten kommun i Sverige, Ulricehamns kommun i 
Västra Götaland, arbetar med att få profil och image att stämma överens bland de befintliga 
invånarna. Vi har genom en kvalitativ intervju och en kvalitativ textanalys undersökt det 
material som ligger till grund för kommunens framtida marknadsföringsarbete. Vidare har vi 
genom enkätintervjuer undersökt Ulricehamns kommuns invånares image av Ulricehamn som 
stad. Hur väl stämmer den framtida, önskade profilen överens med den nutida imagen, sett 
från invånarnas perspektiv?  

Det visade sig att det finns ett visst glapp mellan Ulricehamns önskade, framtida profil och 
Ulricehamns invånares nutida image av staden. I den framtida profilen är Ulricehamn en 
modern stad och erbjuder attraktiva boenden, utbildningar och arbeten. Invånarna i 
Ulricehamn tycker idag att Ulricehamn är en vacker och trevlig, men tråkig stad med 
begränsat utbud av det mesta, bland annat arbeten och nöjesaktiviteter. Den mest positiva 
attityden till Ulricehamn är relaterat till den vackra naturen och de många fritidsaktiviteterna. 
Negativa attityder kommer till uttryck bland annat i avsaknad av nöjen shopping och andra 
aktiviteter. Kommunledningen och Näringsliv Ulricehamn AB (ett bolag under utveckling 
med start 1 maj, 2008) måste få identitet, position och image att stämma överens. Stadens 
egna invånare är en viktig grund till att skapa ett starkt varumärke av Ulricehamn.  

Nyckelord: Ulricehamn, profil, image, platsmarknadsföring, city image, kvalitativ textanalys, 
kvalitativ intervju, enkät 
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Abstract 
Ulricehamn – Overgrown small town or Beautiful lake town? 
- a study about Ulricehamn’s image of today and future profile 

Ellinor Bokedal and Jenny Nilsson  

Branding is increasingly being used as a concept to distinguish places and cities. Cities have 
long been in need of differentiating themselves from each other (Kavaratzis & Ashworth, 
2004). Place branding has become a daily occurrence for cities, municipalities and countries. 
Construction of a city’s brand comes from its structure, communication and care of its image. 
It concerns visitors as well as the people who live in the city. Place branding can also be seen 
as place management. It aims to change how the city is being perceived by specific target 
groups. It may involve creating an identity with a personal, unique and original value, 
impossible for other cities to copy.  It involves combining the activities and characteristics of 
a city’s image along with the chemistry from the people who live there. The city is a potential 
destination for visitors. The tourism industry is growing in Sweden (Turismen i Sverige – 
2007). Municipalities and regions increasingly invest in their tourism. The city is also a place 
for living and working. Many cities strive to keep their inhabitants and to not become so 
called “emigrate cities” (www.scb.se). For cities to communicate a positive profile, it means 
that all inhabitants must first carry a positive image of their home town and act as local 
ambassadors.    

We have chosen a small city in Sweden - Ulricehamn - to see how they work to manage the 
profile and the image of the city to correspond with the people who live in the city. We have 
done a qualitative interview and a qualitative text analysis with focus on the planned 
marketing material for Ulricehamn. Further we have carried out a survey to find out what the 
image of Ulricehamn is among the inhabitants of the city. How close is the future and 
preferred profile in comparison to the image of today, seen from the perspective of 
Ulricehamn’s inhabitants’?  

Our results show that there is a gap between the future, preferred profile and the image of 
today having conducted a study of the people who live in Ulricehamn. The visionary profile is 
modern and offers attractive living, education and job prospects. The people who live in 
Ulricehamn think that it is a pleasant and beautiful city however the negative aspects are that 
it is boring with a limited range of jobs and entertaining. The positive attitudes toward 
Ulricehamn are related to its beautiful surroundings and the many leisure time activities. 
Negative attitudes are related to the poor offer of entertainment, culture, shopping etc. The 
management of Ulricehamn, including Näringsliv Ulricehamn AB (a company under 
development, starting May 1st 2008) is now facing the challenge to get the identity, the 
position and the image of Ulricehamn to overlap. The people who live in Ulricehamn are an 
important factor in creating a strong brand for the city. 

Key words: Ulricehamn, profile, image, place marketing, city image, qualitative text analysis, 
qualitative interview, survey 
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1 Inledning 
”Det finns ju en profil idag som kanske inte är så tydlig” 

”Vi får hoppas att invånarna i Ulricehamn har en positiv image av sin egen stad”  

               –  Karl-Erik Claesson, kommunchef i Ulricehamns kommun 

 

Ulricehamn är en stad i Västra Götaland med drygt 22 000 invånare (www.scb.se). Ulricehamns 
kommun har ett mål om 25 000 invånare år 2020. För att nå det målet har en arbetsgrupp med 
medlemmar från både kommunen och näringslivet i Ulricehamn tagit fram en handlingsplan som 
ska ligga till grund för det framtida marknadsföringsarbetet (www.ulricehamn.se) Ulricehamn - 
En Framtidsberättelse är inte en traditionell marknadsplan, utan en vision om vad Ulricehamn 
vill vara i framtiden. Den berättar om Ulricehamns önskade, framtida profil. 

Ulricehamn är en stad i förändring. Staden utvecklas genom nya byggnationer och 
företagsetableringar. Det satsas stora resurser på turismen i bygden och inom en snar framtid 
hoppas man att motorvägen ska sträcka sig hela vägen mellan Göteborg och Stockholm, förbi 
Ulricehamn. Med allt detta arbete med att marknadsföra Ulricehamn utanför staden - till 
besökare, nya invånare eller företag - är det viktigt att inte glömma bort de befintliga invånarna i 
staden. Som en liten stad finns risken att invånarna väljer att flytta till andra städer med större 
utbud.  

En av författarna är född och uppvuxen i Ulricehamn, men har de senaste åren till och från varit 
iväg från staden. Efter att ha uppmärksammat vad som händer i Ulricehamn undrar hon om de 
som bor permanent i staden har gjort detsamma och vad de tycker om det. Vad tycker egentligen 
invånarna om sin egen stad? Kommer staden att utvecklas positivt enligt visionen och leda till att 
folk vill bo kvar, eller riskerar Ulricehamns att bli en så kallad utflyttningskommun där folk 
väljer att flytta till större städer? Den andra författaren är från Borås och känner till Ulricehamn 
som den lilla staden som reser sig så vackert ovan den fina sjön och som man kör förbi på väg 
till Jönköping eller Stockholm. Någon annan anknytning till Ulricehamn har hon inte, men hon 
ser ändå potentialen i Ulricehamn att lyckas med sin vision om allt sköts på ett föredömligt sätt.  

Tillsammans ska vi ta reda på vad de som bor i Ulricehamns kommun nu tycker om Ulricehamn. 
Med andra ord; vad är Ulricehamns invånares image av staden? Vi ska även undersöka den 
framtida visionen och profilen utifrån den marknadsföringsplan som har lagts fram. Målet med 
profilarbete är att profil och image ska stämma överens. Hur långt har Ulricehamn dit när det 
gäller de egna invånarna? Är de som styr ens medvetna om det, vad invånarna har för åsikter?  

För att förmedla en framgångsrik profil av en stad krävs det att invånarna i staden har en positiv 
image av sin egen stad och framgår som bra ambassadörer. Utmaningen för 
marknadsföringsarbetet från stadens ledning är alltså att få stadens profil och image att stämma 
överens. Hur ser den situationen ut idag? 
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1.1 Disposition 

I vår problemformulering beskrivs anledningen till valt uppsatsämne, samt varför det är 
intressant att göra en studie inom området.  

Vi går sedan vidare med bakgrund där information om Ulricehamn ges, samt en beskrivning av 
bolaget Näringsliv Ulricehamn AB.  

I avsnittet begrepp beskrivs vanligt förekommande begrepp inom varumärkesbyggande av en 
kommun. 

I tidigare forskning presenteras de tidigare studier som gjorts inom området. 

I efterföljande avsnitt teorier presenteras den teoretiska ram som används. Teorier som belyses 
är profilarbete i kommun, varumärkesbyggande i städer, samt en modell över hur en stads image 
kan mätas, för att nämna några.  

I syfte och frågeställning får studiens syfte sin beskrivning och de frågeställningar som studien 
baseras på redovisas. 

Vidare till de metoder som används. I avsnittet metod redovisas metodansats och 
operationalisering tillsammans med en diskussion kring urval och generaliserbarhet.  

I metodval beskrivs vårt val av metod. 

I genomförande redovisas de tre olika moment vilka undersökningen är uppbyggd av, samt hur 
vi har gått till väga.  

I utvärdering av enkäten ges en utvärdering av enkäten och i nästkommande avsnitt 
svarsfrekvens ges en diskussion kring svarsfrekvens i samband med enkätunderökningen. 

Avsnittet validitet och reliabilitet redovisar undersökningens trovärdighet och giltighet.  

I avsnittet resultat redovisas resultatet av den kvalitativa textanalysen, intervjun med 
Ulricehamns kommunchef, Karl-Erik Claesson, samt resultatet av enkätundersökningen. I 
avsnittet redovisas även en bortfallsanalys. 

Avsnitten resultatdiskussion och slutdiskussion avslutar det hela. Här diskuterar vi resultatet av 
vår undersökning, kopplat till teorier och tidigare forskning.  
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2 Problemformulering 
”Det har väl inte gjorts så många undersökningar om detta. Man tycker alltid olika” 

                – Karl-Erik Claesson, kommunchef i Ulricehamns kommun 

 

Det fokuseras mycket på att attrahera nya invånare till Ulricehamn genom olika 
marknadsföringsaktiviteter. Avgörande för att nå det befolkningsmål man har satt upp är att få 
fler människor att bosätta sig i Ulricehamn. Det är dock minst lika viktigt att lyssna på stadens 
egna invånare om vad de har för syn, det vill säga image, av sin egen stad. Grunden till en bra 
marknadsföring och en positiv förmedling av Ulricehamn som varumärke är att stadens egna 
invånare har en positiv image och därigenom är bra ambassadörer. Utan en stark kärna är det 
svårt att förmedla ett hållbart varumärke till människor utanför Ulricehamn för att fånga deras 
intresse. Dessutom är det viktigt att behålla de invånare som bor i staden idag och arbeta för att 
motverka att de inte ska välja att flytta till en mer attraktiv stad med större utbud.   

Sverige har många kommuner som kämpar för att öka eller behålla sina invånare. Människor 
som bor i Sveriges så kallade utflyttningskommuner (www.scb.se) väljer att flytta till större 
städer med större utbud på arbetsmarknaden. Hanna Göransson (2007) hänvisar till en färsk 
rapport från Göran Wikner som visar att glesbygden i Sverige håller på att dö ut då fler 
människor flyttar till storstäderna. 

Ulricehamn är en liten stad med många möjligheter. Inom en snar framtid kommer motorvägen 
från Göteborg och Borås att sträcka sig förbi Ulricehamn mot Jönköping och Stockholm. Det är 
då en avgörande uppgift för Ulricehamns kommun att se till att staden blir en stad människor vill 
bo i och pendla till de större städerna i närheten. Ett flertal kommuner i Sverige har betydligt 
större problem med detta än Ulricehamns kommun. Det finns även en tendens bland människor i 
storstäderna att flytta ut från staden till mer natur- och barnvänliga områden (ibid.) Så länge det 
är pendlingsavstånd till arbetet föredrar många att bo i den lilla staden där klimatet är lugnare.  

Framställningen av en stads marknadsföring beror på uppbyggnaden, kommunikationen och 
skötseln av stadens image (Kavaratzis & Ashworth, 2004). Det berör både dem som besöker 
staden och de som bor i den, det vill säga invånarna. Det innefattar handlande och aktiviteter 
som karaktäriserar imagen av staden och kemin bland dem som bor där. För att förmedla en 
framgångsrik profil av en stad krävs det att invånarna i staden har en positiv image av sin egen 
stad och att de agerar som bra ambassadörer.  

Hur kan en stad som Ulricehamn arbeta med att förbättra en image bland sina egna invånare som 
i dagsläget inte anses vara särskild tydlig?1   

 

 
1 Kommunchef Karl-Erik Claesson, samtal den 2 november 2007 

http://www.scb.se/
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3 Bakgrund 

3.1 Ulricehamn - en stad i förändring 

Ulricehamn är en stad med drygt 22 000 invånare beläget vid Åsundens strand i den östra delen 
av Västra Götaland. Ulricehamn kommun är regionens till ytan största. Ulricehamn ligger i 
Sjuhäradsregionen med 3.5 mil till Borås, 5,5 mil till Jönköping och 10 mil till Göteborg 
(www.ulricehamn.se). 

Ulricehamns kommun arbetar intensivt med att marknadsföra staden externt. Enligt politiskt 
beslut ska befolkningsmålet om 25 000 invånare år 2020 styra all kommunal verksamhet. Det 
krävs en gemensam vilja och kraftfulla insatser på många plan (ibid.).  

Det byggs hela tiden nya bostäder i Ulricehamn och företagen i kommunen expanderar. 
Turismen har de senaste åren vuxit enormt och kommunen har stora planer för Ulricehamn som 
turiststad i framtiden (ibid.). Just nu håller motorvägen från Göteborg på att byggas ut mellan 
Borås och Ulricehamn för att så småningom gå hela sträckan Göteborg - Stockholm, förbi 
Ulricehamn. Det är då viktigt att Ulricehamn inte bara blir den vackra, lilla staden man ser när 
man kör förbi. Ulricehamn ska vara den avfart man faktiskt tar av i syfte att besöka staden när 
man har vägarna förbi.  

Ulricehamn är en stad i förändring. I år firar staden 700 år. Detta firas i hela kommunen med en 
mängd olika aktiviteter. Några stora händelser har redan ägt rum. Under sommaren pågick "De 
700 timmarnas fest" med ett innehåll av Sjuhäradsfestival, teknikcirkus, jubileumsallsång, 
stadsfest med kräftskiva, gästspel av GöteborgsOperan, energivecka och den stora 
jubileumsfinalen. Den 22 september gästade Hertiginnan av Västra Götaland - Kronprinsessan 
Victoria - Ulricehamn (ibid.). Det var ett steg i riktningen att sätta Ulricehamn på kartan. 

 

3.2 Ulricehamns vision  

På Ulricehamns webbsida (www.ulricehamn.se) beskrivs Ulricehamns vision enligt följande: 
Ulricehamns kommun ska erbjuda en trygg uppväxtmiljö, med hög kvalitet och bra resurser. Här 
finns goda möjligheter för den som vill växa som människa, genom kulturella aktiviteter, 
utbildning och i möten med andra. I samarbete mellan Tingsholmsgymnasiet, näringsliv och 
högskolor, är en process igång att bygga upp ett starkt kunskapscentrum med spännande 
utbildningar. Med den kommunala kultur- och fritidsverksamheten och det rika föreningslivet 
erbjuder Ulricehamn utvecklande aktiviteter för alla åldrar. 

Kultur- och fritidsaktiviteter tar stor plats i Ulricehamns kommun. Det erbjuds stora möjligheter 
till en innehållsrik och aktiv fritid året om. Förutom en inspirerande natur i sig, finns många 
föreningar, anläggningar och aktiviteter att ansluta sig till för den som önskar.  
Ulricehamns kommun vårdar sina natur- och kulturvärden och visar stolt upp dem för andra. I 
den natursköna omgivningen finns ett stort kulturarv bevarat.  
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Kommunen månar om det attraktiva boendet och det finns en unik mångfald. Den som vill 
bosätta sig i Ulricehamn har att välja på Ulricehamns stad med den väl bevarade gamla 
bebyggelsen. Ulricehamns stad har en genuin småstadskaraktär med aktiva företag, butiker, 
caféer och mötesplatser. För den som önskar bosätta sig en bit utanför finns alternativet att bo 
bland mer naturnära/natursköna lägen, i en levande landsbygd eller i någon av de många mindre 
orterna. De mindre orterna utanför stadskärnan har hög livskraft och där finns en hög servicenivå 
med skolor och affärer. 
Ulricehamn erbjuder en god miljö för tillväxt i näringslivet. Där finns både kvalificerad 
arbetskraft och attraktiva lägen i Ulricehamns stad, i de mindre orterna och utmed motorvägen 
som sträcker sig mellan Stockholm och Göteborg, förbi Ulricehamn. I Gällstad handelscentrum, 
endast 1,5 mil från Ulricehamn, finns många av Sveriges kända trikåföretag. Kreativitet och 
nätverksamarbete ger nya idéer, som stärker företagsamheten.  
Ulricehamn har en öppen dialog med företag och medborgare, vilket underlättar förverkligandet 
av goda idéer och stärker medborgarinflytandet. All utveckling sker inom ramen för långsiktig 
hållbarhet.  
Med goda kommunikationer, som motorväg, Götalandsbanan, två flygplatser (Axamo och 
Landvetter) inom räckhåll och bra kollektivtrafik går det att ta sig fram lätt och förhållandevis 
snabbt. Ulricehamn säger sig ha nära till allt (www.ulricehamn.se). 

 

3.3 Ulricehamn - En Framtidsberättelse 

Under en presskonferens den 9 november 2007 i Stadshuset i Ulricehamn presenterades den 
handlingsplan som ska ligga till grund för det framtida marknadsföringsarbetet av Ulricehamns 
kommun. Arbetet med handlingsplanen har präglats av en vilja att göra något annorlunda och 
bryta traditionella mönster. Den har sin utgångspunkt i huvudsak i tre olika delar; Så här gick det 
till, Uppleva, samt Leva. Verka är ett tredje område som kommer att utvecklas mer med tiden. 
De tre huvudsakliga delarna ska tillsammans konkretisera åtgärder som bidrar till att uppnå 
Ulricehamns kommuns mål om 25 000 invånare år 2020. 

Bernt Carlsson (2007) skriver om den nya handlingsplanen i artikeln Kurhotell och husbåtar 
skall stärka Ulricehamn. Den nya planen med förslag till olika aktiviteter innehåller många 
intressanta idéer, bland annat finns förslag om att bygga ett nytt kurhotell, husbåtskvarter i 
Åsunden samt satsningar på upplevelser kring vatten. Bakgrunden till handlingsplanen är ett 
fullmäktigebeslut daterat juni 2006, där fullmäktige beslutade att anta Ulricehamn - En 
framtidsberättelse som vägledande dokument och inspirationskälla för utarbetandet av ett antal 
konkreta handlingar som ska hjälpa till att utveckla och marknadsföra Ulricehamn (ibid.).  

 

3.3.1 Näringsliv Ulricehamn AB 

Den 1 maj går Ulricehamns kommun och näringslivet ihop och bildar ett nytt bolag: Näringsliv 
Ulricehamn AB (Seldevall, 2007). Syftet med sammanslagningen är att vara en slagkraftig 
organisation som skall stärka kommunens och dess näringslivs konkurrenskraft (protokoll från 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B). Näringsliv Ulricehamn är en 
paraplyorganisation för företagarföreningar i Ulricehamns Kommun. Genom att fungera som 
paraplyorganisation arbetar Näringsliv Ulricehamn för samverkan, utveckling och tillväxt för 
Ulricehamnsbygdens näringsliv (ibid.).   
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3.3.2 Utveckling 

Våren 2006 fick kommunfullmäktige i Ulricehamn i uppdrag att utreda en utvecklingsenhet där, 
för Ulricehamns kommun, viktiga utvecklingsfrågor kan samordnas och effektiviseras (protokoll 
från kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B). Uppdraget bestod i att se 
om det fanns ett behov av en samordnad organisation mellan de tre starka utvecklingsaktörerna i 
Ulricehamns kommun, nämligen Kommunen, Näringslivet och Föreningslivet (ibid.).   

Ulricehamns Kommunstyrelses ordförande, Roland Karlsson, skrev i utredningen den 6 april 
2006 att Ulricehamns kommun är i en intressant fas med spännande utvecklingsmöjligheter 
(protokoll från kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 A). Byggandet av 
motorvägen och planeringen av Götalandsbanan som på allvar kryper närmare sätter mer än 
fokus på detta faktum. Ulricehamns kommun behöver organisera sig för att offensivt möta denna 
utveckling. Roland Karlsson menar att vi hela tiden måste se till att kommunens invånare, 
företagare och föreningar och enskilda får en snabb hantering av viktiga utvecklingsfrågor 
(ibid.).  

3.3.3 Samordning 

Flera aktörer arbetar för närvarande med att profilera och marknadsföra Ulricehamns kommun i 
frågor som berör näringslivet, besöksnäring och arrangemang, centrumutveckling samt 
landsbygdutveckling. Ansvaret för utvecklingen delas av kommunen, näringslivet och 
föreningslivet. Under de senaste åren har det pågått en diskussion om att öka slagkraften genom 
samordning av ansvaret och nu har beslut tagits i kommunfullmäktige att bilda Näringsliv 
Ulricehamn AB (protokoll från kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B) 

De fyra verksamhetsområden som samordnas är: 

3.3.3.1 Näringsliv Ulricehamn (NU) 
En paraplyorganisation för näringslivet i Ulricehamns kommun. NU är en ideell förening som 
centralt samordnar näringslivsfrågor för nio företagarföreningar i kommunen som inom sig 
ansluter ca 600 företag. NU styr sin verksamhet med en årlig verksamhetsplan med 
verksamhetsidén att skapa ett näringsliv med en hög tillväxt där entreprenörskap är i fokus 
(protokoll från kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B).  

3.3.3.2 Ulricehamns Turistbyrå ekonomisk förening 
Sedan 1996 bedrivs turismverksamheten i Ulricehamns kommun i form av en ekonomisk 
förening bestående av ca 110 medlemmar. Turistföreningens uppdrag är reglerat i ett 
samarbetsavtal mellan kommunen och föreningen (protokoll från kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B).  

3.3.3.3 Näringslivskontoret i Ulricehamns kommun 
Hjälper till med information gällande kommunens näringsliv. Huvuduppgifterna är att underlätta 
och förenkla handläggningen av företagens ärenden i kommunen, att utöka och förbättra 
kontakterna med befintliga företag och att stimulera nyföretagandet (protokoll från 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B). 
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3.3.3.4 Landsbygdsalliansen 
En ideell förening för Ulricehamns kommuns samtliga 22 utvecklingsgrupper. 
Utvecklingsgrupperna har ett nära samarbete med det lokala föreningslivet och berör 
kommunens samtliga geografiska områden förutom Ulricehamns centralort (protokoll från 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B).  

 

3.3.4 Samarbete 

Huvudsyftet för den samordnade organisationen är att skapa en slagkraftig organisation för att 
stärka Ulricehamns kommuns konkurrenskraft (protokoll från kommunfullmäktige i 
Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B). De verksamhetsområden som samordnas har en 
viktig roll att aktivt profilera och marknadsföra Ulricehamn externt, till besökare, boende och 
företagare. De fyra organisationer som tidigare i en hel del frågor arbetar parallellt blir från och 
med den 1 maj 2008 (Seldevall, 2007) paraplyorganisationen Näringsliv Ulricehamn AB 
(protokoll från kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B). 
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4 Begrepp  
Vad betyder alla de begrepp som används i profilerings- och imagearbete? I följande stycke har 
vi valt att definiera ägaren av varumärket som en kommun. Det kan i andra fall även handla om 
ett företag eller en organisation. 

Kortfattat kan man säga att allt som förknippas med organisationen är delar av dess varumärke 
(Spjuth, 2006). Spjuth (2006) har även definierat följande begrepp som är relaterade till en 
kommuns varumärkesarbete: 

 

Varumärke  

Allt som förknippas med symbolen, de upplevelser, känslor, tankar och förnimmelser som manas 
fram i samband med kommunen. 

Logotyp 
Den visuella symbol som förknippas med kommunen. Det kan vara ett bildmärke, ett ordmärke 
eller en kombination av dem. 

Identitet 

Det som kommunen faktiskt är, har och står för. 

Vision 
Det som kommunen vill uppnå. Uttrycks ofta som ett framtida tillstånd. 

Image 
Den bild som målgruppen har av en kommun. 

Profil 
Den bild som kommunen vill förmedla till omvärlden. Målet är att image och profil ska 
sammanfalla. 

Målgrupp 

De grupper kommunen valt att rikta sig till för att locka dem att välja kommunen. Det kan även 
gälla nuvarande invånare. 

Värderingar 
De viktiga interna värderingarna som kommunens filosofi och interna arbetsklimat grundar sig 
på. Värderingarna används som en grund man utgår från när, vision, mål och strategier 
formuleras. 

Kärnvärden 
De unika värden som är sanna, trovärdiga och baserade på kommunens identitet och som skiljer 
ut kommunen från konkurrenterna. 

Positionering 

Hur kommunen väljer att skilja ut sig i förhållande till sina konkurrenter med hjälp av 
kärnvärden och andra grundstenar. Hur de förankras internt och i marknadskommunikation. 
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Kommunikation 
Den process av strategiska budskap som leder till attityder eller förhållningssätt i målgruppen. 

Kommunikationsplattform 
En analys av nuläget för att definiera det framtida önskeläget och hur man når dit med effektiv 
kommunikation. Innehåller dessutom en genomgång av målgrupper, interna och externa mål, 
budskap, kanaler och strategier för hur man förflyttar sig från nuläget till det framtida 
önskeläget. 
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5 Tidigare forskning 

5.1 Länken mellan ett varumärkes identitet och image  

I en artikel i Journal of Brand Management (2005) diskuterar professor Shiva Nandan länken 
mellan ett varumärkes identitet och dess image. Vidare ges förslag till hur ledningen ska arbeta 
för att stärka den länken.  

Ett varumärkes identitet och dess image är närliggande koncept. För att skapa ett starkt 
varumärke och lojalitet krävs det att dessa två är i harmoni (ibid.). I dagens överkommunicerade 
marknadsföringsmiljö är det vanligt att identitet och image är osynkade. Sett från ett 
kommunikativt perspektiv anser Nandan att det är logiskt att tro att en stark länk mellan 
koncepten leder till en stark varumärkeslojalitet.  

För att marknadschefer ska lyckas med uppgiften krävs det att de är medvetna om vad som 
händer i affärsvärlden. Dagens media är fragmenterad och det finns en ökad tillgång till 
kundrelaterad information. Varumärken har kortare livscykel och det finns en överlappning 
mellan verkliga och virtuella marknadsplatser (ibid.).  

Integrerad marknadskommunikation (IMC) samt att arbeta med att skapa relationer med sina 
kunder är några av förslagen Nandan ger för att stärka länken mellan identitet och image. I 
beskrivningen av IMC referar Nandan (2006) till Fawcett (1993). Marknadschefer bör arbeta 
tillsammans med andra avdelningar i företaget för att använda sig av deras kunskaper. För att 
kartlägga vad som sägs om det egna varumärket i både virtuella och verkliga sammanhang bör 
man skapa ett Internetprogram som söker efter information och ger feedback, både för att 
försäkra sig om att länken mellan identitet och image överensstämmer och se var brister i länken 
finns (Nandan, 2006).  

Resultatet i studien visar att länken mellan identitet och image stärks av ett konsistent 
varumärkeskoncept. Starka varumärken utvecklas med tiden.  
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5.2 Städers varumärken 

I The Anholt City Brands Index: How the world sees the world's cities (2006) har Simon Anholt 
använt en egen modell: The Anholt City Brands Hexagon. Syftet med undersökningen var att 
undersöka 30 av världens städer sett till dess image. Enkäten gjordes online och de medverkande 
var 17 502 män och kvinnor från olika platser i världen i åldrarna 18 till 64. Några av de 30 
städerna som var ämnet för undersökningen var London, Rom, Berlin, Stockholm och Lagos.   

Enligt Anholt är beviset på ett starkt varumärke att personer tillskriver varumärket större 
kvaliteter än vad det egentligen har. På frågan huruvida London är dyr att leva i rankades 
London på 2:a plats. I jämförelse med andra undersökningar där London har placerat sig på 7:e 
plats, visar det att London fått stämpeln att vara mer exklusiv än vad staden egentligen är (ibid.). 
Ett generellt mönster i undersökningen var att de städer som rankades högt i indexet var de 
städer som respondenterna i undersökningen kände bäst till (ibid.). Det fanns några undantag 
gällande detta och det var att en del städer, som de tillfrågade sade sig veta lite om, ändå 
rankades högt i indexet (ibid.). Några av dessa städer var Sydney och Barcelona. 
Undersökningen visade att igenkännedom av en stad inte automatiskt ger den respekt som 
varumärke.  

Ett starkt varumärke tillsammans med ett positivt rykte klarar av att överkomma negativa 
händelser (ibid.). Ett exempel på detta enligt Anholt är Sverige och Stockholm som anses vara en 
säker stad att leva i. När en chockerande händelse inträffar, exempelvis ett mord, faller inte 
bilden av Stockholm och Sverige eftersom det ändå anses vara en säker stad. Det är en av 
anledningarna till varför ett starkt och positivt varumärke är en viktig tillgång för en stad (ibid.).  

Att ha en välkänd visuell symbol som Eiffeltornet i Paris innebär mycket för varumärket Paris 
och är en anledning till varför Paris rankades högt i undersökningens index (ibid.). Detsamma 
gällde för Milano och dess mode. Lagos i Nigeria är en av städerna som rankades långt ner på 
listan över de 30 städerna. En av orsakerna till detta var att Lagos som varumärke har svårt att 
visa sig eftersom varumärket Afrika tar stor plats (ibid.). Enligt Anholt lider Lagos av Continent 
branding effect, vilket innebär att staden har haft det svårt att skapa ett separat och unikt 
internationellt rykte. Lagos blir istället tvingad till att böja sig under varumärket Afrika. 

En sammanfattande avslutning av undersökningen är att den visar att det i städer i 
utvecklingsländer kan ta en evighet att nå internationell kännedom. Det har även visat sig att 
städer med ett positivt varumärke är överraskande immuna mot katastrofala händelser.  
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5.3 Mätning av en stads image 

I Measuring image of a city: A qualitative approach with case example (Laaksonen et al, 2006) 
har forskarna använt sig av en annorlunda teknik för att ta reda på en stads image. Metoden som 
användes i undersökning är en blandning av gruppintervjuer och visuella kollage. Syftet med 
undersökningen var att ta reda på hur Vasa (en stad i Finland) upplevdes av både invånare och 
personer som bor utanför staden. Ett vidare syfte var att även om studien syftade till en plats, var 
slutsatserna applicerbara också på andra städer och platser (ibid.). Det intressanta i denna 
undersökning var att den nytänkande metodarsenal de använde sig av. I kollagen fick deltagarna 
i studien beskriva sin image av Vasa med hjälp av bilder, sax och klister. Bilderna hjälpte till i 
skapandet av metaforer. För att verbalisera idéer och tankar fanns 73 adjektiv till hands att sätta 
till sina kollage. I anslutning till kollagen ombads deltagarna beskriva sina skapelser och 
tillsammans i grupperna diskuterades den ideala bilden av Vasa. Deltagarna ombads även att 
skriva ner sina öppna och hemliga åsikter om staden, samt skriva ner vad de ansåg att staden 
själv hade för åsikter om sina egna invånare. På en generell basis visade undersökningen att de 
stora temana för en stads image var natur, den byggda miljön, kulturen och industrin (ibid.). Det 
visade sig att människor skapade en image genom att se staden som en helhet istället för dess 
separata delar (ibid.). I analysen klassificerades image i tre perceptionsnivåer; den observerbara, 
den utvärderande samt den atmosfära (ibid.). Den observerbara nivån beskrev den rena image 
som fanns, den utvärderande nivån avslöjade attityder som var kopplade till bilden av staden. 
”Vasa is beautiful and ugly, depending on the place where you look at the city from”. Den 
atmosfära nivån indikerar de subjektiva värderingarna om en stad (ibid.). I studien framkom det 
att det upplevdes irritationer och frustrationer om teman som var nära respondenterna (ibid.). 
Vasa som stad sågs som oföränderlig, obetydlig och ovänlig samtidigt som vardagslivet i staden 
sågs som positivt.  

En viktig och intressant slutsats som kan dras av den ovannämnda studien är att när önskan är att 
undersöka något så komplext som en stads image så krävs det annorlunda infallsvinklar gällande 
val av metod.  
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6 Teorier   

6.1 Profilarbete i en kommun  

Agneta Spjuth säger i boken Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil (2006) att 
ett framgångsrikt varumärkesbyggande börjar med att identifiera vad som är unikt för 
kommunen. Att finna de särskilda kvaliteter som kommunen har och står för. 

Agneta Spjuth (2006) refererar till Bengt Håkansson som ger tips hur en kommun ska göra för 
att lyckas med sitt varumärkesarbete. Enligt Håkansson bör grunden i en kommuns 
varumärkesarbete grunda sig i en analys av kommunens målgrupper. Målgrupperna är invånare, 
företag i kommunen, potentiellt näringsliv utanför kommunen samt opinionsbildare och 
journalister. För att ta reda på vilken bild dessa målgrupper har av staden kan ett antal frågor 
ställas. Exempel på dessa är: Vilken bild har de av kommunen? Vilken attityd har de till 
kommunen? Vidare går arbetet in på att identifiera konkurrenterna. Vilka storstäder, landsbygder 
och mellanstora städer konkurrerar kommunen med?   

Resultatet av analysen av målgruppens image av kommunen, tillsammans med kartläggningen av 
konkurrenter, ger starten till att börja arbetet med att skapa en profil (ibid.).  

För att locka fler människor att flytta in till en kommun, samt att få dem som redan bor där att 
stanna kvar, krävs att man visar upp det som är unikt, intressant och relevant för just dem, att det 
som målgruppen vill ha och efterfrågar görs synligt (Spjuth, 2006). Kommunen måste bygga upp 
sitt varumärke med en tydlig identitet, profil och image.  

 

6.2 Identitet, positionering och image 

De Chernatony och Dall’Olmo Riley (1998) har identifierat tolv olika perspektiv på varumärket 
såsom det gestaltas i litteraturen. Efter att ingående ha granskat varje perspektiv anser de att ett 
varumärke är en multidimensionell konstruktion som man kan använda för att förstärka en 
produkt eller service med mervärden. Konstruktionen underlättar processen när en konsument 
ska känna igen och uppskatta dessa värden (ibid.). Avgränsningarna mellan de olika 
perspektiven av varumärket utgörs å ena sidan av företaget eller den som vill förmedla 
varumärket, å andra sidan av konsumentens perception (ibid.). Varumärket blir själva 
gränssnittet mellan de två (ibid.).  

Enligt De Chernatony och Dall´Olmo Riley (1998) finns det ett antal faktorer i varje ände av 
varumärkeskonstruktionens gränssnitt. För den som äger varumärket är faktorerna de 
kännetecken och välgörande egenskaper som genomsyrar varumärket. Det kan vara symboliska, 
sociala eller emotionella värden som utgör varumärkets identitet (ibid.). Dessa värden är dock 
inte tillräckliga för att skapa ett varumärke, eftersom det även kräver en viss kvalitet och ett visst 
värde, såsom det uppfattas av konsumenten (ibid.).  

Varumärkesbyggande är en form av kommunikation och kommunikation är alltid en 
tvåvägsprocess (ibid.). Från konsumentens sida, och i centrum för föreställningen av varumärket, 
är imagen. Den införlivar hur kvalitet, värden, associationer och känslor upplevs (ibid.).  



 

Varumärkes -identitet, -positionering och -image är relaterade till varandra enligt modell 1. 

 

Image 
Hur varumärket 

uppfattas av 
målgruppen 

Positionering 
De värden som 

kommuniceras till 
en viss målgrupp 

Identitet 
Hur ägarna vill  
att varumärket  
ska uppfattas 

 

 

 

 

Modell 1: Varumärkesbyggande (De Chernatony & Dall’Olmo Riley, 1998) 

 

6.3 Profilanalys 

En profilanalys är ett företags eller en organisation egen beskrivning av verksamheten (Erikson, 
2005). Analysen görs inom olika områden såsom mål, gemensamma värderingar och visioner 
inför framtiden (ibid.). Eriksons (2005) modell (modell 2) visar hur en profilanalys kan se ut. En 
sådan modell gör det möjligt att analysera glappet mellan omvärldens bild av en organisation, i 
nuläget och framtiden med kommunens egen uppfattning (ibid.).  

 

Identitet Profil 

Image 

 
 

Modell 2: Profilanalys (Erikson, 2005) 

Identiteten i den här modellen avser verkligheten såsom den faktiskt ser ut. Profilen är företagets 
eller organisationens beskrivning av verksamheten idag (ibid.). Imagen är omvärldens bild av 
företaget eller organisationen (ibid.).  

Det övergripande syftet med kommunikativa insatser är att få de tre ringarna att överlappa 
varandra så mycket som möjligt (ibid.). 
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6.4 Varumärkesbyggande av städer 

Kavaratzis och Ashworth (2004) tar upp fenomenet varumärkesbyggande av städer i City 
Branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick? De menar att städer 
länge har haft ett behov av att differentiera sig från varandra för att hävda sin individualitet i sin 
strävan att nå ekonomiska, såväl som politiska och socialpsykologiska mål. Så sent som för 20 år 
sedan blev det acceptabelt för kommuner att strategiskt marknadsföra sina städer (ibid.). Nu har 
platsmarknadsföring (city marketing) blivit en vardaglig företeelse för städer, kommuner och 
länder (ibid.).  

Varumärkesbyggande (branding) blir allt mer vanligt förekommande som koncept för att 
särskilja platser och städer (ibid.). En övergång från platsmarknadsföring till varumärkning av 
städer (city branding) har skett på grund av att det nu talas allt mer om varumärkens roll för 
produkters - och hela företags – varumärken (ibid.).  

Framställningen av en stads marknadsföring beror på uppbyggnaden, kommunikationen och 
skötseln av stadens image (ibid.). Detta för att möten mellan städer och de som upplever den sker 
genom perception och image (ibid.). En av marknadsföringens hörnstenar är inriktning på 
konsumenten; att tänka på produkten, företaget och hur man gör affärer från konsumentens 
perspektiv (ibid.). I platsmarknadsföring och speciellt när det gäller stadens nuvarande invånare, 
handlar det om vad invånarna tycker om staden de bor i och hur de bedömer och värderar den 
utifrån psykologiska, symboliska eller andra faktorer (ibid.). Hantering av en stads varumärke 
blir ett försök att influera och behandla dessa mentala kartor på ett sätt så att de av invånarna 
bedöms på ett positivt sätt gentemot stadens rådande omständigheter och framtida behov (ibid.). 

En stad får inte plötsligt en ny identitet tack vare en slogan eller en minnesvärd logotyp (ibid.). 
De kan vara praktiskt användbara instrument i en platsmarknadsföringsstrategi, men de är inte 
själva strategin i sig själva (ibid.).  

Varumärkesbyggande av städer är kort och gott en applikation av varumärkesbyggande av 
produkter, på platser. Ett varumärke uttrycker en mängd psykologiska och socialpsykologiska 
kännetecken och övertygelser som associeras till produkten (ibid.). Det handlar om mer än att 
skapa särskiljande drag, nämligen att smida associationer. Ett varumärke är en produkt eller 
service som särskiljs av dess position mot konkurrenterna och av dess personlighet (ibid.). 
Varumärket utgör en unik kombination av funktionella kännetecken och symboliskt värde (ibid.). 
Enligt Kavaratzis och Ashworth (2004) är varumärkesbyggande en noga genomtänkt process av 
att välja ut och associera dessa kännetecken, eftersom de förväntas ge mervärde till basprodukten 
eller -servicen. Mervärdet är sedan en bas som ger konsekvenser för produktens natur, för dess 
marknadsföring och för hur konsumenten agerar mot den (ibid.).  
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6.5 Ledning och styrning av en plats 

Varumärkesbyggande av platser kan ses som en form av ledning eller styrning av platser (place 
management). Det handlar mycket enkelt om att förändra hur platser eller städer upplevs av 
specifika målgrupper, till exempel att skapa en identitet med ett eget, unikt värde som är 
originellt och som inte går att kopiera av någon annan stad (Kavaratzis & Ashworth, 2004). Det 
innefattar handlande och aktiviteter som karaktäriserar imagen av staden och inte minst; kemin 
bland dem som bor och arbetar i staden (ibid.).  

Kan en av stads varumärke skapa en enhetlig känsla - eller till och med illusion - bland dem som 
drabbar samman med staden? Kavaratzis och Ashworth (2004) refererar till De Chernatony och 
Dall’Olmo Riley (1998) och enligt dem går det att göra både i teorin och i praktiken, så länge 
som de värden som skapas som kärna för varumärket knyts samman med en vision som ger 
mening, vägledning och fart. Då krävs dock att man skapar en integrerad struktur som klargör 
alla aspekter av att utveckla ett varumärke åt en stad och även att man ger guidning i hur man ska 
hantera och leda arbetet (ibid.).  

Staden är en plats för boende och arbete, samtidigt som den är en destination för människor som 
besöker den (eller planerar att göra det) och en plats för dem som investerar i den (Kavaratzis & 
Ashworth, 2004). Segmentering av marknader och målgrupper är nödvändiga aktiviteter. Precis 
som med produkter planerar, skapar och säljer man staden till olika segment (ibid.).  

Tillämpning av varumärkesbyggande av produkter på en stad kräver att man behandlar stadens 
varumärke som en helhet av stadens olika delar och vad de innebär (ibid.). Det är viktigt för att 
ha konsistens i de meddelanden som sänds ut. Samtidigt kräver det att man associerar det med 
”berättelser” om staden genom att antyda en vacker image av den (ibid.). Först och främst måste 
berättelserna byggas in i staden, inte minst genom att planera och designa ingripanden, utveckla 
infrastrukturen, samt den organisatoriska strukturen (ibid.). Därpå kan de kommuniceras genom 
en mer generell attityd av staden genom marknadsföringsaktiviteter.  



6.6 City image 

Enligt Eli Avraham (2004) är det många olika faktorer som spelar in när bilden av och attityden 
till en stad eller plats skapas. Sett från ett utomståendes perspektiv, en som inte är bosatt på 
platsen i fråga, är faktorer som populationens storlek och karaktär, platsens historia, 
arbetsmöjligheter, atmosfären samt kulturella aspekter avgörande när personer skapar sin bild av 
en stad (ibid.).  

Simon Anholts (2006) The Anholt City Brand Hexagon (modell 3) är en modell som beskriver 
hur en stad kan utvärderas: 

 
Modell 3: The Anholt City Brand Hexagon (Anholt, 2006) 

 

The Presence 
Beskriver en stads internationella status och ståndpunkt, det vill säga hur väl omvärlden känner 
till staden i fråga och om de har besökt den. Även vad staden är känd för. Det innefattar frågor 
om staden i fråga har bidragit med kultur, vetenskap eller politik till omvärlden (ibid.). 

The Place  
Omfattar människors perceptioner om de fysiska aspekterna av varje stad. Uppfattningar om hur 
livet i staden är och hur det är att resa runt i den. Sett till klimat och huruvida det är vackert på 
platsen (ibid.). 

 

 
17



 

 
18

 

The Potential  

Visar på de ekonomiska möjligheterna och vilken utbildningsnivå som staden kan erbjuda sina 
besökare och de företag som är intresserade att etablera i staden. Frågor som ställs är bland 
annat; tror du att det är lätt att få ett jobb i staden, som företagare, tror du att staden har bra 
affärsmöjligheter och vad tror du om möjligheterna för högre utbildning (ibid.). 

The Pulse  

Undersöker hur intressanta och tilltalande en stad är för dess besökare och dess invånare. Finns 
det aktiviteter som tilltalar besökare och invånare? (ibid.) 

The People  
Invånarna i staden, ses de som varma och vänliga eller som kalla och fördomsfulla mot personer 
utanför den egna staden. Är det enkelt för en utomstående att komma in i stadens gemenskap. 
Hur säker tror de sig känna i staden? (ibid.) 

The Prerequisites  
Åskådliggör uppfattningar av de grundläggande kvaliteterna i en stad. Hur de tror att det skulle 
vara att leva i staden, hur det uppfattar möjligheterna till att finna prisvärt boende. Samt hur der 
ser på standarden på skolor, sjukvård och sportanläggningar med mera (ibid.). 
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6.7 Riktlinjer för designen av en plats image  

För att en image ska vara effektiv ska den enligt Kotler (1999) uppfylla fem kriterier: 

Giltighet: Imagen ska vara giltig, den ska vara knuten till verkligheten. Den image som skapas 
ska inte vara något lösryckt utan den ska ha sin grund i det platsen kan erbjuda (ibid.).  

Trovärdighet: Imagen ska vara trovärdig (ibid.).  

Enkelhet: En image ska ha klara avgränsningar. Det ska inte vara någon tvetydighet i vad 
imagen representerar (ibid.). 

Dragningskraft: Imagen ska ha dragningskraft. Imagen ska vara så stark att människor vill 
besöka, bosätta sig och etablera sig på platsen (ibid.). 

Distinkt: Imagen ska vara distinkt, den ska inte kunna förväxlas med andra platser (ibid.).  

 

6.8 Intern marknadsföring  

Man kan se kommunen som en organisation och invånarna som anställda. Ett begrepp som 
Swärd, Widarsson och Wirell myntar i Långsamhetens lov - Platsmarknadsföring av Slow Cities 
i Italien (2006).  

 

En av organisationens viktigaste uppgifter är att få sina anställda att förstå, underhålla och leva 
sitt varumärke (Bergström, 2002). Intern marknadsföring är marknadsföring inom den egna 
organisationen (ibid.). Bergström (2002) ger tre grundläggande faktorer för en bra intern 
marknadsföring:  

• Att vara effektiv i kommunikation av varumärket till de anställda 

• Att övertyga de anställda om varumärkets värde och relevans  

• Att varje del av organisationen måste leverera varumärkets essens vidare.  
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7 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att undersöka vad Ulricehamn har för image bland sina egna 
invånare. Vi undersöker även en del av det utvecklingsarbete som pågår i kommunen, däribland 
Ulricehamn - En Framtidsberättelse som ligger till grund för det framtida 
marknadsföringsarbetet och för Ulricehamns önskade, framtida profil. Vilken är Ulricehamns 
önskade profil och hur skiljer den sig från den image staden har idag? Vi vill se om det finns ett 
glapp mellan invånarnas image idag och den önskade profilen, genom visionen. Vidare vill vi 
diskutera hur Ulricehamns kommun och Näringsliv Ulricehamn AB - ett bolag under utveckling - 
kan arbeta för att visionen om och profilen av Ulricehamn ska vara enad med den bild de egna 
invånarna faktiskt har av staden.  

 

7.1 Frågeställning 

Hur ser Ulricehamns framtida profil ut enligt den handlingsplan som lagts fram;  
Ulricehamn - En Framtidsberättelse? 

Hur ser Ulricehamns image ut idag bland kommunens egna invånare? 

Hur kan Ulricehamns kommun arbeta för att få profil och image att stämma överens i framtiden? 
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8 Metod 

8.1 Metodansats 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder har i grunden samma syfte; att ge en bättre förståelse 
för ett fenomen (Holme & Solvang, 2004). Kvalitativa metoder går på djupet i undersökningen 
för att få fram riklig information om ett fåtal undersökningsenheter. Kvantitativa undersökningar 
skrapar på ytan på många undersökningsenheter och ger en bred bild av fenomenet (ibid.). 
Skillnaden mellan dessa två ansatser är att perspektivet ligger på tolkning och förståelse i den 
kvalitativa ansatsen och i den kvantitativa ligger fokus på statistiska analyser (ibid.).  

Om forskaren i en undersökning vill jobba utifrån möjligheten att påverka forskningsprocessen 
är en kvalitativ ansats att föredra. I den kvalitativa forskningen är flexibilitet ett nyckelord och 
ger forskaren möjlighet att ändra uppläggningen av arbetet under undersökningens gång (ibid.). 
En kvalitativ ansats innebär öppenhet mot förändringar allt eftersom arbetet fortgår (ibid.).  

En kvantitativ undersökning efterhåller en mer strukturerad ordning och innebär att forskaren 
från början bör ha en klar uppfattning om hur arbetet skall utföras (ibid.). För en forskare med en 
kvantitativ ansats är det viktigt att variabler och metoder är klara från början. Ändringar i 
materialet under undersökningens gång innebär att stora delar av undersökningen måste kodas 
om (ibid.).   

 

8.2 Vald ansats 

Vi har valt att använda oss av en kombination av en kvalitativ och kvantitativ ansats i vår 
undersökning. Østbye et al (2003) beskriver triangulering som en metod, med vilken man genom 
en kombination av olika analytiska ansatser kompenserar de olika metodernas svagheter och 
styrkor. Ansatsernas svaga och starka sidor kompletterar då varandra. Kvalitativa 
undersökningar ses ibland som otillräckliga för att de ofta baseras på tolkningar, medan 
kvantitativa undersökningar brukar kallas för uppräkning av variabler. Vi har valt att göra både 
en kvalitativ och en kvantitativ studie för att få ut det mesta ur vårt material. Vi får genom denna 
kombination av metoder tillfälle att själva tolka den kvalitativa informationen, samtidigt som vi 
har ett kvantitativt resultat där vi kan se hur ofta förekommande olika åsikter är.  

Med hjälp av den kvalitativa undersökningen får vi en bra grund att fortsätta vår kvantitativa del, 
där största delen av vår fokus ligger. Den kvalitativa undersökningen fungerar lite som en 
förundersökning och karaktäriseras genom att skapa och finna de verktyg som gör den 
huvudsakliga undersökningen möjlig. Den kvalitativa undersökningen är även den 
jämförelsepunkt som vi jämför det kvantitativa resultatet med.  
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8.3 Operationalisering 

Hur ska man mäta en kommuns profil (vilken bild man vill förmedla) och image (vad invånarna 
har för syn på sin stad)?   

Ulricehamn - En Framtidsberättelse har fungerat som underlag för att undersöka det framtida 
profilskapandet av Ulricehamn. Det är den handlingsplan som ligger till grund för Ulricehamns 
kommuns framtida marknadsföringsarbete. 

Vi har även genomfört en intervju med kommunchefen i Ulricehamn, Karl-Erik Claesson. 
Genom samtalet med Karl-Erik Claesson fick vi bakgrundsinformation om hur Ulricehamns 
kommun arbetar med att profilera staden då han berättade om tanken med den nya 
handlingsplanen. Vi fick även information om Näringsliv Ulricehamn AB. Slutligen pratade vi 
om Ulricehamns kommuns invånares roll i Ulricehamns framtida utveckling.  

För att mäta imagen av Ulricehamn bland invånarna i kommunen har vi genomfört en 
enkätundersökning. Begrepp i teorier och frågeställningar har då operationaliserats och 
omvandlats till frågor. Ett begrepp kan ge många frågor för att finna svaret på sin frågeställning 
(Østbye et al, 2003). Svarsalternativen i enkäten ger oss information om vad respondenterna 
anser om Ulricehamn och därmed ger det en bild av vilken image invånarna i Ulricehamns 
kommun har av sin stad.     

8.4 Urval och generaliserbarhet 

För att urskilja en framtida profil har vi använt vi oss av det dokument som ligger till grund för 
Ulricehamns framtida marknadsföringsarbete: Ulricehamn - En Framtidsberättelse. Detta var det 
enda material vi hade tillgång till, men det är också det enda som finns offentligt dokumenterat 
om Ulricehamn framtida vision.  

Vi ville intervjua en person som suttit med i arbetsgruppen för att ta fram Ulricehamn - En 
Framtidsberättelse för att få en bättre förståelse för vad arbetet och handlingsplanen innebär. 
Vårt val föll naturligt på Ulricehamns kommunchef Karl-Erik Claesson eftersom han är en av få 
som har varit med i processen ändå från början. 

Vår enkätundersökning har baserats på ett första-bästa urval, eller bekvämlighetsurval som det 
även kallas. Urvalet kännetecknas av att vi väljer de analysenheter som är lättast tillgängliga. 
Enligt Esaiasson et al (2007) behöver ett bekvämlighetsurval jämföras med tillgänglig 
information om populationen så långt det är möjligt.  

Generaliserbarheten i undersökningar med bekvämlighetsurval är komplicerat (ibid.). För att 
kunna generalisera var vi tvungna att få ett så stort antal respondenter att de kan representera 
Ulricehamns befolkning. Det ansåg vi i vår undersökning vara omöjligt. För att få så tag på så 
många åsikter och attityder som möjligt av Ulricehamns kommuns invånare ansåg vi ändå att 
den mest lämpliga urvalsmetoden i vår undersökning var ett bekvämlighetsurval. Risken finns 
annars att vi missar viktiga åsikter och att inte alla invånare får möjlighet att bidra till 
kartläggningen av Ulricehamns image.   

Istället för att generalisera befolkningen utifrån urvalet har vi i resultatet valt att visa på 
tendenser bland Ulricehamns kommuns invånare. 
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9 Metodval 

9.1 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys är en metod för att ta fram det väsentliga innehållet i en text. Genom 
noggrann läsning av textens olika delar, tillsammans med granskning och förståelse av textens 
helhet och kontext, kan läsaren klargöra tankestrukturer (Esaiasson et al, 2007). Läsaren kan 
även klassificera eller logiskt ordna innehållet. När man klassificerar eller logiskt ordnar 
innehållet handlar det ofta om en systematiserande frågeställning (ibid.). Om man som forskare 
vill ta ett steg längre och se till normer, samhälleliga konflikter och maktförhållanden, är kritisk 
granskning alternativet (ibid.). 

Den kvalitativa textanalysen har sin bakgrund i hermeneutiken. Hermeneutik är en tolkningslära 
som till en början hade som avsikt att bestämma vad religiösa och juridiska texter betydde 
(Østbye et al, 2003). Den har utvecklats till att även innefatta litterära texter och är numera även 
ett vanligt tillvägagångssätt när man vill undersöka betydelser i medietexter (ibid.). Ulricehamn - 
En Framtidsberättelse är ett dokument utgivet av Ulricehamns kommun som beskriver 
Ulricehamns framtida vision och som ligger till grund för stadens framtida 
marknadsföringsarbete. Syftet med en textanalys av detta material är att urskilja Ulricehamns 
önskade, framtida profil. Textanalysen som metod hjälper oss i detta fall att urskilja de drag som 
bildar den av oss tolkade profil, som även blir vår jämförelsepunkt gentemot den nutida, verkliga 
imagen som Ulricehamns kommuns invånare har av staden. 

9.2 Kvalitativ intervju/samtal med informant 

Kvalitativa intervjuer kallas även för samtalsintervjuer, då syftet ofta är att bli informerad av 
intervjuobjektet eller att hämta information. Kvalitativa intervjuer brukar delas in i tre olika 
typer; ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade (Holme & Solvang, 2004). Det som 
skiljer dessa tre typer åt är graden av förutbestämdhet. Med andra ord; i vilken grad 
ordningsföljd och frågornas innehåll är bestämda innan intervjusituationen. Ostrukturerade 
intervjuer har i förhand en lätt definierad plan över hur intervjun ska gå till såvida att teman och 
frågor är klara från början (ibid.). Semistrukturerade intervjuer ger en större flexibilitet genom att 
intervjuaren kan ställa följdfrågor som kommer naturligt under tiden som han eller hon går 
igenom den fördefinierade intervjuguiden (ibid.). Strukturerade intervjuer är upplagda på det sätt 
att frågorna är definierade på förhand, men till skillnad från ostrukturerade intervjuer finns här 
även svarsalternativ som är relativt öppna, vilket den intervjuade ska välja på (ibid.).  

Vi har valt att arbeta utifrån en semistrukturerad intervjumall. Det har vi gjort för att vi vill 
komma närmare och djupare in i de begrepp och de beslut som tagits om profilarbete i 
Ulricehamns kommun, samtidigt som vi har kontrollen över i vilken ordning frågorna ställs och 
åt vilket håll samtalet vandrar (bilaga 4 Intervjuguide). 

Begreppet centralitet är taget från journalistiken och menar att man använder sig av centralt 
placerade källor så långt det är möjligt (Esaiasson et al, 2007). En central källa är den person 
som har varit med om en specifik händelse eller som sitter med information och kunskap om det 
ämnet man vill fördjupa sig i (ibid.).  
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9.3 Enkät  

Avraham (2004) refererar till Fenster et al. (1994) som säger att det finns det många olika 
metoder att använda sig av när man vill undersöka en stads image utifrån en specifik målgrupp. 
De populäraste metoderna är attitydkartläggningar i form av olika enkäter, fokusgrupper och 
djupintervjuer (ibid.).  

I diskussioner kring vår undersökning har vi berört många av dessa alternativ. Fokusgrupper 
eller gruppintervjuer fanns till en början med som möjliga alternativ. Tanken var att sätta ihop ett 
antal grupper med invånare från Ulricehamns kommun och tillsammans samtala om deras bild av 
Ulricehamn. Vi lade slutligen ner förslaget då det dels kräver tid till möten, samt ett gediget 
efterarbete när tolkning av insamlat material skall ske. Fallgropen med gruppintervjuer och 
fokusgrupper är att starka personer och viljor kan kväva de mindre framstående, vilket kan ge en 
skev bild av verkligheten (Kylén, 2004). Att valet till sist föll på enkäter var att vi vill nå så stor 
del av populationen som möjligt, samtidigt som vi vill att alla dem som vill delta i 
undersökningen ska ha möjligheten att göra det.  

Laaksonen (2006) menar i undersökningen av staden Vasas image att när man vill undersöka 
något så komplext som en stads image, krävs det annorlunda infallsvinklar gällande val av 
metod. Vi håller inte med om att det är nödvändigt och har ändå valt att göra en traditionell 
enkätundersökning för att mäta Ulricehamns image. I studien om Vasa image användes en 
nytänkande metod i att låta deltagarna i undersökningen använda bilder, sax och klister. 
Deltagarna fick sedan beskriva sina skapelser av Staden Vasa och på så sätt kunde man urskilja 
en image. Vi anser att i vårt fall med att undersöka Ulricehamns image bland kommunens 
invånare är en enkätundersökning det bästa alternativet som metod, mycket på grund av tidsbrist 
från vår sida. I en enkätundersökning som vår sköter respondenterna sig själva och vi kan då 
samtidigt arbeta med att samla in de enkäter som är ifyllda och påbörja analysarbetet.  

 

9.3.1 Utformning av enkätfrågor 

För att kunna särskilja mönster och hitta jämförelsepunkter i resultaten behövs det frågor som 
gör att det sedan går att skilja enkäterna från varandra. En klassisk sakfråga är huruvida 
respondenten är man eller kvinna (Trost, 2004).  

Ålder hör även det till sakfrågorna och kan vara ett knepigt moment att hitta rätt i. Vi valde att 
använda oss av ålderkategorier. Dels för att i ett senare skede kunna kontrollera antalet 
respondenter i ålderskategori och kön i jämförelse mot befolkningsstatistiken i Ulricehamns 
kommun, samt att det är kategorier av människor vi är intresserade av att undersöka.  

Attityd och åsiktsfrågor kan ställas på två olika sätt (ibid.). Det ena alternativet är att vi ber 
respondenten ta ställning till ett antal påståenden och ange i vilken grad han eller hon instämmer 
i påståendet. Det andra alternativet är att vi ställer frågor som kan besvaras antingen jakande 
eller nekande. I vår enkät valde vi att ha med båda dessa alternativ då det ger en variation i 
utseende och utformning av enkäten, samtidigt som den ger respondenten möjlighet att ta 
ställning till alternativen.  
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Icke-strukturerade och strukturerade frågor talas det om när diskussionen förs om det i enkäten 
ska användas fasta eller inte fasta svarsalternativ. Icke-strukturerade frågor brukar även kallas 
öppna frågor och innebär att respondenten själv skriver svaret (Kylén, 2004). Öppna frågor 
innebär en större frihet för respondenten att uttrycka sina åsikter, men innebär avsevärt mer 
arbete för forskaren i analysarbetet (ibid.). Även frågor med fasta svarsalternativ, så kallade 
strukturerade frågor har sina för- och nackdelar. Med fasta svarsalternativ är det lätt för forskaren 
att bearbeta materialet, men en nackdel med fasta svarsalternativ är att svarsalternativen kan 
styra respondenten till mindre genomtänkta svar. (ibid.)  

Valet i vår enkät föll på att använda både icke-strukturerade och strukturerade. Vi vill komma åt 
respondenternas egna tankar genom icke-strukturerande, samtidigt som vi vill få ett tydligt 
ställningstagande till vad som utmärker imagen av Ulricehamn genom strukturerade frågor. 
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10  Genomförande 

10.1  Kvalitativ textanalys 

För att få fram en profil av Ulricehamn har vi analyserat Ulricehamn - En Framtidsberättelse 
som en arbetsgrupp med medlemmar från Ulricehamns kommun, Turistbyrån, samt näringslivet i 
Ulricehamn har arbetat fram under en längre tid. Vi har letat efter nyckelord och urskiljande drag 
som i sin tur har blivit det som kan tänkas utgöra en profil, det vill säga vad Ulricehamn vill 
framstå att vara.  

10.2  Kvalitativ intervju/samtal med informant 

Under samtalet med kommunchef Karl-Erik Claesson använde vi oss av en intervjuguide (bilaga 
4 Intervjuguide) för att få ett effektivt och relevant samtal. Syftet med intervjun var dels att få 
bakgrundsinformation till Ulricehamn - En Framtidsberättelse från kommunens sida, dels att 
diskutera Näringsliv Ulricehamn AB. 

10.3  Enkät 

Vi ville att alla invånare i Ulricehamns kommun i så lång utsträckning som möjligt skulle kunna 
delta i vår enkätundersökning. Vi var intresserade av att mäta attityder i alla åldersgrupper och 
av båda könen. Frågorna har därför anpassats för en bred målgrupp. För att göra enkäterna 
tillgängliga valde vi att ha dem utspridda på tio olika platser runtom i centrala Ulricehamn. 
Respondenterna kunde välja att svara på enkäten på plats eller att ta med den hem och lämna 
tillbaka den på någon av de tio platserna. 

10.3.1 Enkätutformning  

När enkätfrågorna utformades arbetade vi först objektivt och sedan subjektivt för att höja 
kvaliteten på frågorna. En av författarna är född och uppvuxen i Ulricehamn och har en mer 
subjektiv syn på problemet. Därför utformade den objektiva författaren frågor som hon ville ha 
svar på och som kan ge information om Ulricehamns image. De frågor som utformades gavs 
sedan en komplimenterande subjektiv utformning. Sammanställningen av enkäten enligt den här 
metoden gör att frågorna utformats utifrån en helhetssyn och samtidigt med en viss förkunskap 
och förförståelse för vilka aspekter som är intressanta att mäta imageattityder av i Ulricehamn 
(bilaga 1 Enkät). 

Anholts (2006) City Brand Hexagon har i utformningen av vår enkät legat som mall för vilka 
frågor som är relevanta att ställa för att mäta Ulricehamns image: 

 

The Presence 
The Presence beskiver Ulricehamn från omvärldens perspektiv. Den aspekten har vi inte mätt i 
vår undersökning av Ulricehamns invånares image av staden. 
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The Place 
* Jag tycker att Ulricehamn är: 

* Vilket tycker du är Ulricehamns starkaste kännetecken? 

* Vad tycker du är mest utmärkande för Ulricehamn? 

* Vad tycker du är det bästa med Ulricehamn? 

* Vad tycker du är det sämsta med Ulricehamn? 

* Beskriv Ulricehamn med 3 ord 

 

The Potential 
* I Ulricehamn finns det goda möjligheter till:  

   - Arbete      

   - Bra utbildning    

* Anser du att det går att göra karriär i Ulricehamn? 

* Vad tycker du om Ulricehamns strategiska läge?  

* Vilken betydelse tror du att en komplett utbyggnad av motorvägen, samt en eventuell 

   byggnation av Götalandsbanan, kan ha för Ulricehamn? 

 

The Pulse 

* I Ulricehamn finns det goda möjligheter till 

   - Aktiv fritid 

* Vad anser du om Ulricehamns utbud inom nedanstående områden?  

   - Nöjen  

   - Kultur 

   - Restauranger  

   - Shopping 

 

The People  

* Tycker du att du är en god ambassadör för Ulricehamn, det vill säga talar du gott om 

   Ulricehamn i samtal med boende utanför Ulricehamn? 

* Hur trivs du i Ulricehamn/Ulricehamns kommun? 

* Känner du dig trygg i Ulricehamn?  
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The Prerequisites  

* I Ulricehamn finns det goda möjligheter till:  

   - Attraktivt boende 

* Hur ser du på utvecklingen av Ulricehamn? 

* Tycker du att ledningen för Ulricehamns kommun är bra på att förmedla sina tankar, idéer och 
   framtida planering om Ulricehamn till sina invånare? 

 

10.3.2  Testpanel 

När vår utformning av enkäten var klar testade vi den på en så kallad testpanel som bestod av 
tolv personer, fördelat över de sju olika ålderskategorier som vi delat upp respondenterna i. 
Testpanelen bestod av: 

Kvinna 20 år eller yngre 

Kvinna 21 – 30 år 

Kvinna 31 – 40 år 

Man 41 – 50 år 

Kvinna 41 – 50 år 

Man 41 – 50 år 

Kvinna 51 – 60 år 

Man  51 – 60 år 

Kvinna 61 – 70 år 

Man  61 – 70 år 

Kvinna 71 år eller äldre 

Man  71 år eller äldre 

 

Efter att testpersonerna läst igenom frågorna ställde vi ett antal frågor som de fick svara på: 

• Är det någon fråga som är svår att förstå/oklar? 

• Känns frågeföljden naturlig? Behövs den ändras på? 

• Är det någon fråga som fattas? 

• Finns det något moment (ämnesområde) det är för många frågor om? 

• Vad anser du om svarsalternativen? Saknar du något svarsalternativ i någon fråga? 

När vi hade fått kommentarer av testpersonerna formulerade vi om några frågor enligt deras 
förslag och önskemål. 
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10.3.3  Placering  

För att göra enkäterna tillgängliga för respondenterna har vi haft dem ute på tio olika platser 
runtom i centrala Ulricehamn under 14 dagar, med boxar (bilaga 2 Bild på box) i anslutning till 
dessa där enkäterna kunde lämnas. Dessa boxar tömdes varje eller varannan dag. För att göra 
invånarna uppmärksamma om undersökningen gjorde den lokala tidningen Ulricehamns Tidning 
ett reportage om den, tisdagen den 6 november 2007. För att ytterligare klargöra vad som var 
syftet med undersökningen var det även uppsatt ett informationsblad i direkt anslutning till 
boxarna (bilaga 3 Informationsmaterial om enkätundersökning). 
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11  Utvärdering av enkät 
Vår enkät har fått ett positivt mottagande av invånarna i Ulricehamns kommun. Av 500 utlagda 
enkäter har 309 återkommit ifyllda. I de allra flesta fall har respondenten svarat på alla frågor 
och frågorna har besvarats på korrekt eller avsett sätt. Det vill säga att vi har fått den information 
vi har önskat för att mäta Ulricehamns image. Det har dock visat sig att några av frågorna har 
missuppfattats. Några frågor har vi i efterhand märkt att vi har formulerat fel eller oklart.  

På fråga 9 och fråga 14 framgår det inte att endast ett alternativ ska väljas. Det har inneburit att 
vi i några enstaka enkäter fått ett internt bortfall på grund av att respondenten valt två 
svarsalternativ.  

Fråga 18 har två frågor i en, något vi upptäckte för sent. Det har inneburit att vi har fått en 
blandning av svar. Några har svarat på en av frågorna och inte den andra eller tvärtom, samtidigt 
som en del har svarat på båda frågorna. Vi borde ha formulerat om frågan så att den frågan 
handlat om saknad av utbud i helhet och inte begränsat oss till endast saknad av utbud i 
shopping, något vi märkte då svaren ofta även berör utbudet utöver shopping, såsom nöjen, 
kultur och restauranger.  

Fråga 13 och fråga 14 har inneburit problem för vissa respondenter, då de både har svarat att de 
använder sig av kommunens hemsida för att få information om Ulricehamn, samt att de sedan 
kryssat i ett eller flera alternativ på fråga 14, något som endast var tänkt till de respondenter som 
svarat nej på fråga 13. Ett alternativ till dessa två frågor hade varit att istället ha en fråga där 
informationsinhämtning angående kommunens aktiviteter varit huvudfrågan och där vi även tagit 
med hemsidan som ett av svarsalternativen. Fråga 13 och 14 är även de frågor vi valt att inte 
diskutera vidare i resultatet, då de inte är direkt relaterade till vår frågeställning utan en del utav 
arbetet som är riktat mot den information som senare ska delges till Ulricehamns Kommun. 

Fråga 19 undersöker vad respondenten anser om Ulricehamns strategiska läge. Ordet strategiska 
kan uppfattas som ledande och det borde vi inte haft med i frågan.  

På fråga 25, om man vill bo kvar eller flytta från Ulricehamn, innehåller två av svarsalternativen 
ordet absolut, ett ord som är för starkt laddat och som vi inte borde ha använt oss av alls.   

På en del frågor har inte alla 309 respondenter gett ett svar. Detta är det interna bortfallet. I 
resultatet framgår det som en differens gentemot det totala antalet respondenter i de tabeller som 
redovisas, något som bör uppmärksammas i resultatet.  
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12  Svarsfrekvens 
Det externa bortfallet i vår enkät ligger på 38 procent, vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent.  
Enligt Esaiasson et al (2007) är en normal och godtagbar svarsfrekvens 60-65 procent.  

En anledning till att svarsfrekvensen landade där den gjorde kan bero på att vi tillät att enkäterna 
fick tas med hem för att återlämnas i de utställda boxarna innan ett visst datum, en deadline. 
Detta var både negativt och positivt i bemärkelse. Vi tror att svarsfrekvensen ökat genom att 
respondenterna fick ta med sig enkäterna hem för att fylla i, vilket ger dem en frihet. Det ger 
även mer genomtänkta svar. Det negativa med detta var dock att enkäten i vissa fall aldrig 
lämnades tillbaka. Svarsfrekvensen hade kunnat öka om vi haft tid att gå ut med påminnelser, 
vilket vi på grund av tidsbrist inte hann med.  

Antalet män är underrepresenterade i enkätundersökningen. Vad detta beror på går endast att 
spekulera i. Det kan vara så att kvinnor har en större vilja och benägenhet att fylla i enkäter. Det 
är kanske även så att det är kvinnor som handlar mat och besöker stadens caféer i en större 
utsträckning än män, där enkäterna var utplacerade.   

Ett val av andra platser för någon av boxarna hade varit en bra idé för att nå målgruppen män i 
en större utsträckning. För att nå männen hade vi kunnat gå ut med boxar på platser där män är 
överrepresenterade, som till exempel på vissa företag.   

Vi anser oss fått en jämn fördelning över ålderskategorierna, dock en kraftig underrepresentation 
av män i åldern 41-50. När vi jämför fördelningen av manliga respondenter i undersökningen 
med Ulricehamns kommuns befolkningsstatistik enligt Statistiska Centralbyrån (www.scb.se) 
visar det sig att vi ändå har fått en jämn fördelning.   

 

 



13  Analys av enkät 
När enkäten samlats in analyserade vi den i tre omgångar:  

1. De fasta svarsalternativen avkodades i ett avkodningsschema (bilaga 5 Kodblankett och 
kodschema) och fördes sedan in i statistikprogrammet SPSS 14.0 som vi sedan använt för att 
göra tabeller och diagram. 

2. Alla öppna frågor och kommentarer samlade vi i dokument, ett för varje fråga, för att få en 
bra överblick. Vi använde oss av ett kodsystem för att i analysen kunna gå tillbaka och se 
vem som har sagt vad. Vårt kodsystem består av M för man och F för Kvinna (female), samt 
vilken ålderskategori (1-7) de tillhör. Exempel: en kvinna som hör till kategorin 41-50 år har 
fått koden F4.  

3. Med en uppdelning av svarsalternativen kategoriserade vi sedan innehållet i respektive 
dokument inbördes i kategorier (bilaga 6 - 23).   

 

13.1  Analysmodell 

Anholts (2006) The City Brand Hexagon är vår analysmodell av det insamlade materialet.  

 
Modell 3: The City brand Hexagon (Anholt, 2006) 
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Med trestegsanalysen och kategorisering av enkätresultatet används modellen ovan som en mall 
för att få fram de utmärkande drag som ligger till grund för Ulricehamns image. Resultatet av 
analysen har vi lagt in i The City Brand Hexagon för att få en översikt över Ulricehamns image.  
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14  Validitet och reliabilitet 
Enligt Esaiasson et al (2007) kan validitet definieras på tre olika sätt. Antingen talar man om 
överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator, frånvaro av 
systematiska fel eller huruvida man mäter det man påstår sig mäta. Man kan skilja de tre 
definitionerna åt genom att benämna de två första definitionerna som begreppsvaliditet och den 
tredje definitionen som resultatvaliditet (ibid.).  

Validitet gäller undersökningens trovärdighet och är ett mått på hur väl man mäter det man vill 
mäta. Det sammanfattar hur relevant data och analyser är i förhållande till problemformuleringen 
(Østbye et al 2003).  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och gäller kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av 
data (ibid.). Noggrannhet i insamling av material och i kodningstillfället är grunden för en 
tillförlitlig reliabilitet (ibid.).  

I vår undersökning anser vi oss ha uppnått en relativt hög validitet. Genom våra 
operationaliseringar från teoretiska definitioner till operationella indikatorer mäter vi det vi 
påstår oss mäta. Det något svåra begreppet image har genom enkätformuläret blivit mer 
lättbegripligt. Respondenterna har gett sin image av Ulricehamn i benämningar som ”Jag anser 
att Ulricehamn är”, ”Ulricehamns kännetecknas som” och ”Jag ser mig som en ambassadör för 
staden”.  

Ulricehamns önskade, framtida profil har i den här undersökningen skapats av oss och tagits 
fram i analysen och tolkningen av Ulricehamn – En Framtidberättelse. En tolkning är alltid 
personlig, vilket också innebär att tolkningen ter sig annorlunda beroende med vilka ögon den 
granskas. Vi anser oss ha gjort en så objektiv och fördomsfri tolkning som möjligt utan påverkan 
från någon intressent. 

I intervjusituationen med kommunchef Karl-Erik Claesson använde vi oss av en bandspelare, 
dels för att få med all information som diskuterades under den 45 minuter långa intervjun, dels 
för att ha en tillförlitlig källa att gå tillbaka till vid analystillfället. Vi kompletterade även 
bandspelaren med egna anteckningar.  

Vi har under arbetets gång enskilt kodat hälften av enkäterna och överfört informationen till 
kodblanketter. Kodblanketten har gjort det enklare att uppmärksamma fel, samtidigt som vi har 
haft en lättnavigerad inmatningsmetod. I inkodningen i SPSS arbetade vi tillsammans. En av oss 
avläste kodblanketten, medan den andra matade in informationen i datorn. Att vi arbetade sida 
vid sida minskade risken för slarv och felinmatningar.  



 

 
34

15  Resultat 

15.1  Kvalitativ textanalys: Ulricehamn - En framtidsberättelse  
I dokumentet som ska ligga till grund för Ulricehamns framtida marknadsföring står det att 
Ulricehamn - En Framtidsberättelse är en process som ska ge näring till såväl politiska beslut 
som fysiska handlingsplaner. Den ska inte ses som en allmän och heltäckande beskrivning av 
Ulricehamn om X antal år. Den är så långt ifrån en fysisk och rationell handlingsplan som man 
kan komma. Den är istället medveten emotionell, utan den traditionella struktur som finns i 
fysiska planer (Ulricehamn - En Framtidsberättelse). 

Nedan har vi analyserat Ulricehamn - En framtidsberättelse och dess tre huvudsakliga delar; Så 
här gick det till, Uppleva, samt Leva och tagit fram de mest utmärkande dragen för att skapa en 
profil åt Ulricehamn. Ulricehamn - En framtidsberättelse är en vision om vad Ulricehamn vill 
vara i framtiden.  

 

Utmärkande drag   
Liten 
Nära 
Vacker 
Rofylld 
Tidlös 
Sjönära 
Spetsig  
Snabbrörlig 
Närhet  
Samarbete 
Uppmärksam 
Äkta/fysiska upplevelser 
Varor - användas direkt på orten = Lokalt 
Dynamisk  
Utbildningsmöjligheter 
Entreprenörsperspektiv = Nytänkande 
Rätt lägen 
Nya företagsetableringar = Tillväxt 
Känslomässig närhet = Trygghet 
 

 

1. Så här gick det till  
Ulricehamn är en liten stad med stora fördelar som har insett värdet i att vara en liten stad. 
Fördelar i form av det nära, vackra, rofyllda och tidlösa. Sjön Åsunden utgör en viktig del av 
staden och man har äntligen börjat ta tillvara det sjönära. Det är Centralorten som ska bära hela 
bygden och den anses som spetsig och snabbrörlig. 
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Man arbetar aktivt med begreppet närhet i alla dess former. Uttryck som det fega, stillastående, 
konservativa, samt stängda har motarbetats genom att tillsammans ta övergripande beslut och 
motverka politiska låsningar. 

Ulricehamn vill inte bli en liten, sömnig ort som ingen bryr sig om nu när motorvägen gör det 
enklare att åka förbi och inte alls se Ulricehamn. 

 

2. Uppleva 
Ulricehamn är långt ifrån allt för alla. Staden har haft modet att vara spetsig i sin framtoning, 
både i sin gestaltning och i sin kommunikation. Med spetsig menas att Ulricehamn innehar det 
unika och vågar sticka ut. Ulricehamnsbygden står för äkta/fysiska upplevelser. Tongivande är 
specialiserade butiker med djupare sortiment. Många butiker är fokuserade på att sälja varor som 
kan användas direkt på orten, till exempel skidor och cyklar. Ulricehamn har många äkta 
naturupplevelser: Åsunden, banvallarna (cykelleder), Ulricehamns Skicenter (skidbacke), samt 
Lassalyckan (elljusspår, vandringsleder och längdskidspår). Det finns intresse bland flera kända 
sportmärken att etablera så kallade aktivitetscenter här. 

Allt detta sammantaget har skapat en dynamik i staden som inte funnits tidigare.  

 

3. Leva 
Att bo i Ulricehamn är ett medvetet beslut. Här bor man inte i brist på bättre.  

 

Gruppindelningar för aktiviteter: 

 

De yngre 

För de yngre finns spetsiga och speciella utbildningsmöjligheter. Kommunen har satsat på 
annorlunda utbildningar såsom Ung Företagsamhet och andra utbildningar med 
entreprenörsperspektiv, yrkesutbildningar, samt hantverksutbildningar med högskolestatus.  

Ulricehamn erbjuder attraktiva boenden i rätt lägen med närhet till vatten, bland annat husbåtar 
längs Ätran, á la Amsterdamstil.  

Runt Lassalyckan och skidbacken har det hänt roliga och uppmärksammade saker.  

 

De något äldre 

De något äldre bor i Ulricehamn för att leva nära både natur och upplevelser. De erbjuds 
strandnära boende med utsiktsperspektiv. Förbättrad infrastruktur och logistikmöjligheter har lett 
till nya företagsetableringar och därmed nya jobb. För barnen finns goda utbildningsmöjligheter. 
Kommunen har satsat hårt på att integrera skolan i det verkligen livet, från grundskola till 
högskola. Utmärkande är den känslomässiga närhet som finns i vården, skolan och omsorgen. 
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De mer mogna 

För de mer mogna erbjuder Ulricehamn sjönära boende. Familjer med vuxna, utflyttade barn har 
sålt sina hus och flyttat in i nybyggda lägenheter liknande Åsunda Sjöstad. Ulricehamns 
kännetecknas som dynamisk med en stor rörlighet. 

 

15.2  Kvalitativ intervju/samtal med informant 
 

Ulricehamns kommunchef, Karl-Erik Claesson, berättade för oss att syftet med Ulricehamn – En 
Framtidsberättelse är att fungera som en grund för Ulricehamns framtida marknadsföring. Vi 
visade den kvalitativa textanalys vi gjort med nyckelord och urskiljande drag. Karl-Erik 
Claesson höll med oss om hur vi tolkat dokumentet: 

”Ja, jag känner ju igen dem” (Karl-Erik Claesson om de urskiljande dragen från textanalysen) 

 

Efter vidare beskrivning av vår textanalys förklarade Karl-Erik Claesson att en stor del av 
handlingsplanen handlar om att se på det Ulricehamn kan erbjuda idag och förstärka det.  

”Frågan är ju om det är vad är idag eller vad vi ska utvecklas till. Det är ju skillnad” 

”Vad kan vi utvecklas till? Det är ju egentligen att förstärka delar av det som finns. Vi förstärker 
vissa delar utifrån vad vi kan utvecklas till” 

 

Vid frågan om Karl-Erik Claesson kunde ge något förslag på vad Ulricehamn kan erbjuda idag, 
blev svaret: 

”Det vi gör på vår fritid är en bra inkörsport till att locka fler att bosätta sig här” 

 

Karl-Erik Claesson menade att det finns mycket att förändra i Ulricehamn och att Ulricehamn - 
En Framtidsberättelse är en vision om hur Ulricehamn ser ut om X antal år. Han erkände att det 
finns ett problem idag med Ulricehamns profil. 

”Det finns ju en profil idag som kanske inte är så tydlig. Ambitionerna med det här arbetet 
(Ulricehamn - En Framtidsberättelse) är ju att vi ska försöka åtgärda detta, en starkare profil 
som bygger på ett antal delar” 

 

När vi berättade om vår undersökning och varför vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till 
stadens invånare, höll Karl-Erik Claesson med. Han påpekade dock att vår undersökning är en 
nutidsanalys och den skiljer sig på så sätt från Ulricehamn - En Framtidsberättelse. 

”Er undersökning är ju lite skild från framtiden. Vi får hoppas att invånarna i Ulricehamn har 
en positiv image av sin egen stad. Det har väl inte gjorts så många undersökningar om detta. 
Man tycker alltid olika. Det finns ingen ort eller kommun som kommer ifrån det” 



 

 
37

”Jag möter många som är positiva. Ja, både och, men mest positiva. Det finns alltid enskilda 
som kan vara tveksamma eller till och med motståndare” 

 

När vi påpekade vikten av att ha en tydlig profil av Ulricehamn för att även få en positiv image, 
menade Karl-Erik Calesson att det ingår i arbetet med de nya handlingsplanen. 

”Hur kan vi genom vissa imageskapande aktiviteter försöka […]? Det uppstår ju då via någon 
sorts profil” 

 

Samtalet kom även att handla om Näringsliv Ulricehamn AB. Karl-Erik förklarade syftet med 
det nya bolaget: 

”Målet är att skapa en slagkraftig organisation för framförallt marknadsföring och utveckling, 
att stärka varumärket Ulricehamn. De fyra delarna (Näringsliv Ulricehamn, Ulricehamns 
Turistbyrå, Näringslivskontoret och Landsbygdsalliansen) jobbar ju med detta idag, men var och 
en för sig. Om vi samlar dem får vi en ökad slagkraft och blir mer framgångsrika. I samma 
organisation blir det en enhetligare och bättre kontaktyta” 

 

Vi frågade hur man i kommunfullmäktige skulle kunna tänka sig att få Ulricehamns invånare 
mer delaktiga i politiken i staden. Svaret blev att det har gjorts mycket och att man gärna ser att 
fler invånare engagerar sig.  

”Det sker integrering med invånarna idag genom att de bjuds in till medborgarmöten. Både om 
enskilda frågeområden och om processen i sig. Det är svårt att få människor att komma och bli 
så intresserade att de deltar direkt i en dialog. Det är inte det lättaste. Jag vill tro att fler vill bli 
engagerade” 

 

Vi gav förslag på att åtgärda detta problem genom att få ungdomar engagerade på ett tidigt plan, 
till exempel i den obligatoriska skolundervisningen. Karl-Erik Claesson kommenterade: 

”Det skulle säkert kunna gå att integrera detta i skolundervisningen. Det är inte minst viktigt att 
få ungdomar att bli mer intresserade av den framtida utvecklingen. Det är ju de som ska ta över 
och leva i ett framtida samhälle. Där har vi gjort många inbrytningar över åren men det har inte 
varit så lätt” 

 

Till sist tackade vi för intervjun. Karl-Erik Claesson var mycket positiv till vårt arbete och 
avslutade: 

”Det är kul att ni gör detta! Jättebra! Det kan ju vi ha användning av och ni kan ju få presentera 
resultatet för mig och några stycken som arbetar med detta” 

”Så får vi se hur vi möts i detta”  



15.3  Enkätundersökning 
Vi lade ut sammanlagt 500 enkäter uppdelat på tio olika ställen i Ulricehamn. De utvalda 
platserna var tre matbutiker, två caféer, två träningsanläggningar, en videobutik, en bank, samt 
Ulricehamns Stadsbiblioteket. Vi ansåg att det är platser där människor i olika åldrar och med 
olika bakgrund är i rörelse. (figur 1: Respondentfördelning) visar fördelningen av respondenterna 
uppdelat i kön och ålder.  

 
Figur 1: Respondentfördelning  

 

Totalt svarade 309 personer på enkäten. 70 procent av dessa var kvinnor och 30 procent var män. 
Det var alltså en klar överrepresentation av kvinnor. Vi har en förhållandevis jämn fördelning 
över de sju ålderskategorierna, vilket gör att vi har alla åldrar representerade av målgruppen, 
Ulricehamnarna. Bland kvinnorna har vi flest respondenter som är 20 år eller under medan de 
som är 71 år eller äldre är något underrepresenterade. Av männen har vi fått flest respondenter i 
kategorin 20 år eller under, samt 51-60. Åldrarna 41-50 är underrepresenterade bland männen.   
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Två respondenter har inte svarat på frågan om var de bor. Av de 307 som svarade på den frågan 
bor 73 procent av dem i Ulricehamns tätort, medan 27 procent bor utanför tätorten (tabell1: 
Bostadsort). En majoritet av respondenterna bor alltså i Ulricehamns tätort, men vi har ändå fått 
en bra representation av invånare i Ulricehamns kommun som bor i de mindre orterna runt 
omkring Ulricehamn.  

Bostadsort

223 72,6

84 27,4

307 100,0

Ulricehamn

Utanför Ulricehamn stad

Total

Antal Procent

 
Tabell 1: Bostadsort 

 

15.3.1 Bortfallsanalys 

En bortfallsanalys innebär att man gör en jämförelse mellan undersökningens svarspersoner och 
tillgänglig statistik över populationens sammansättning (Esaiasson et al 2007). Anledningen till 
att man gör en bortfallsanalys är att för att se hur representativa svarspersonerna är för 
populationen (ibid.). Innehåller gruppen svarspersoner samma andel män som kvinnor som i 
populationen och hur ser den verkliga åldersfördelningen ut (ibid.). Populationen: de boende i 
Ulricehamns kommun (www.scb.se & www.ulricehamn.se) är vårt ämne för bortfallsanalysen. 

 

Män/Undersökning    Män/Kommun 

<20 20 %    <20 25 % 

21-40 25 %   21-40 29 % 

41-60 27 %   41-60 28 % 

61-70 13 %   61-70 13 % 

>70 15 %   >70 5 % 

 
Kvinna/Undersökning   Kvinna/Kommun 
<20 19 %   <20 23 % 

21-40 34 %   21-40 28 % 

41-60 29 %   41-60 27 % 

61-70 13 %   61-70 14 % 

>70 5 %   >70 8 % 

 
Kvinna & Man/Undersökning  Kvinna & Man/Kommun 
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70 % 30 %   50 % 50 % 
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För att få statistikens ålderskategorier jämförbara med våra indelningar behövde vi slå ihop 
åldrarna. 0-5, 6-12, 13-15 och 16-19 = < 20 20-24, 25-44 = 21-40 45-64 = 41-60 65-79 = 61-70 
80- = > 70.  

Resultatet visar att undersökningen är klart överrepresenterat av kvinnor. När det gäller 
ålderskategorier är undersökningen väl jämförbar med populationen som helhet. Det finns en 
viss skillnad i ålderkategorin >70 bland männen, samt ett visst överslag hos kvinnor i åldern 21-
40.  



15.4  Ulricehamns image  

Enligt The City Brand Hexagon är Ulricehamns image uppdelad enligt följande  
kategorier (modell 4): 

 

 

The Potential 
 
-Arbete och karriär 
-Skola och utbildning 
-Infrastruktur 
-Strategiskt läge 
 

The Pulse 
 
-Aktiviteter 
-Nöjen 
-Kultur 
-Restauranger 
-Shopping 
 

The People 
 
-Invånare 
-Ambassadörer 
-Trivsel 
-Viljan att bo kvar 
-Trygghet 

The Prerequisities 
 
-Politik 
-Boende 
-Kommunikations- 
 möjligheter 
-Vård och omsorg 
-Utveckling 
 

The Place 
 
-Utmärkande 
-Kännetecken 
-Natur 
-Atmosfär 
-Karaktär 
-Val av Ulricehamn 
 som bostadsort 

 
Modell 4: Ulricehamns image enligt The City Brand Hexagon 
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15.4.1  The Presence 

The Presence beskiver Ulricehamn från omvärldens perspektiv. Den aspekten har vi inte mätt i 
vår undersökning av Ulricehamns invånares image av staden. 

 

15.4.2  The Place 

Utmärkande och kännetecken   
Ulricehamn beskrivs av de flesta respondenter som en vacker, mysig och gemytlig stad (bilaga 8 
Ulricehamn beskrivet med tre ord, kategori Atmosfär). Sjöläget vid Åsunden är det som är mest 
utmärkande för Ulricehamn enligt 40 procent av dem som svarat på enkäten (figur 2: 
Utmärkande). Åsunden är även det klart starkaste kännetecknet (55 procent), följt av Skidbacken 
(figur 3: Kännetecken). Ulricehamn utmärker sig även som en naturskön stad och de flesta 
respondenter uppskattar verkligen de naturtillgångar som finns (bilaga 21 Bäst med Ulricehamn, 
kategori Natur).  

 

 

 
Figur 2: Utmärkande 
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Figur 3: Kännetecken 

 

Natur  
När respondenterna har beskrivit Ulricehamn med tre ord är det många naturrelaterade ord bland 
beskrivningarna. Det tyder på att det är så många tänker sig Ulricehamn. Vatten, skog, samt sjö 
återkommer i många svar. Utsikt och backigt nämns även det ofta (bilaga 8 Ulricehamn beskrivet 
med tre ord, kategori Natur). Friluftslivet med skogen och vattnet nämns av många som en av 
Ulricehamns mest positiva aspekter (bilaga 21 Bäst med Ulricehamn, kategori Att 
göra/Aktiviteter, samt bilaga 8 Ulricehamn beskrivet med tre ord, kategori Natur).  

Ulricehamn beskrivs som en stad för alla årstider (bilaga 8 Ulricehamn beskrivet med tre ord, 
kategori Natur). Det finns aktiviteter både vinter som sommar, vår som höst. Luften upplevs som 
frisk och är uppskattad (bilaga 21 Bäst med Ulricehamn, kategori Natur).  

Vädret i övrigt kommenteras av en del som något negativt (bilaga 22 Sämst med Ulricehamn, 
kategori Natur/Väder). De flesta av respondenterna är överens om att Ulricehamn är en backig 
stad, i negativ bemärkelse (bilaga 8 Ulricehamn beskrivet med tre ord, kategori Natur). Det 
anses vara ansträngande och besvärligt med de branta backarna, särkskilt på vintern då 
snöröjningen är dålig (bilaga 23 Övriga kommentarer, kategori Underhåll). 

 

Atmosfär och karaktär 
Ulricehamn karaktäriseras som en idyllisk och pittoresk småstad (bilaga 21 Bäst med 
Ulricehamn, kategori Karaktär). En del ser det som positivt och menar att staden är charmig och 
mystisk. De uppskattar den avslappnade, lugna och trivsamma atmosfären i Ulricehamn.  
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Andra menar att den lilla staden Ulricehamn är händelselös och olustig och att staden har en 
svag stadskärna (bilaga 8 Ulricehamn beskrivet med tre ord, kategori Atmosfär).  

Attityden till Ulricehamn är överlag mycket tudelad. De flesta är ense om att staden är vacker. 
För övrigt menar många genom uttryck som död och trött att Ulricehamn är en tråkig stad med 
för lite aktiviteter. Konservativ och borgerlig återkommer flera gånger och någon menar att 
Ulricehamn är sovande och bakåtsträvande (bilaga 8 Ulricehamn beskrivet med tre ord, kategori 
Karaktär).  

På frågan om Ulricehamns ståndpunkt (figur 4: Ulricehamns ståndpunkt) menar dock de flesta 
att Ulricehamn är antingen stillastående eller nytänkande. Endast 6 procent av de tillfrågade 
tycker att Ulricehamn är bakåtsträvande. 

 

 
Figur 4: Ulricehamns ståndpunkt 

 

Valet av Ulricehamn som bostadsort 
Nästan hälften av dem som svarat på enkäten är födda och uppväxta i Ulricehamn (tabell 2: 
Anledning att bo i Ulricehamn). Ulricehamn är en liten stad med nära till det mesta. Närheten är 
uppskattad av respondenterna och Ulricehamn är hemma, där familj och vänner finns (bilaga 21 
Bäst med Ulricehamn, kategori Människor).  

Många som är uppväxta i Ulricehamn väljer att flytta tillbaka till Ulricehamn när det är dags att 
skaffa familj (bilaga 6 Valet av Ulricehamn som bostadsort, kategori Inflyttad/Återinflyttad). Av 
dem som inte är uppväxta eller inflyttade för jobb eller skola, finns en rad anledningar till varför 
de bor i Ulricehamn. Någon ville prova något nytt och tyckte att Ulricehamn verkade vara en 
trevlig stad. Andra önskade bo i en medelstor stad och valde då att flytta till Ulricehamn bland 
flera andra potentiella alternativ (bilaga 6 Valet av Ulricehamn som bostadsort, kategori Staden).  
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Några har flyttat till Ulricehamn för att kunna utnyttja naturen runtomkring, däribland till fiske 
och lantbruk (bilaga 6 Valet av Ulricehamn som bostadsort, kategori Husköp). Andra har flyttat 
till Ulricehamn för att ge barnen en trygg uppväxt (bilaga 6 Valet av Ulricehamn som bostadsort, 
kategori Uppvuxen).  

Rimliga huspriser är en anledning till varför man bosatt sig i Ulricehamn (bilaga 6 Valet av 
Ulricehamn som bostadsort, kategori Husköp), närheten till Göteborg men ändå bo i en liten 
stad är en annan (bilaga 21 Bäst med Ulricehamn, kategori Läge). Flera respondenter har svarat 
att de är födda och uppväxta i Ulricehamn, sedan utflyttade och har nu återvänt (bilaga 6 Valet 
av Ulricehamn som bostadsort, kategori Inflyttad/Återinflyttad).  

Anledning att bo i Ulricehamn

150 48,5

35 11,3

59 19,1

65 21,0

309 100,0

Född och uppvuxen

Inflyttad för partner

Inflyttad för jobb/skola

Annat

Total

Antal Procent

 
Tabell 2: Anledning att bo i Ulricehamn 

 

15.4.3  The Potential 

Arbete och karriär 
Majoriteten av respondenterna är överens om att en utbyggnad av motorvägen förbi Ulricehamn 
kommer att ha en stor betydelse för nyetableringar av företag i staden. Det underlättar logistiken 
och det blir mer attraktivt för företag att satsa på en etablering i Ulricehamn (bilaga 19 
Motorvägen & Götalandsbanan, kategori Näringsliv).  

Rekrytering till arbete anser någon respondent görs mer på sociala grunder än efter kompetens. 
De invånare som är akademiker menar att de ofta är överkvalificerade för de arbeten som finns i 
Ulricehamn (bilaga 17 Karriär, kategori Negativ). 

Ungefär hälften respondenterna som har svarat anser att det endast går att göra karriär inom vissa 
yrken i Ulricehamn (tabell 3: Karriär i Ulricehamn). Många kommenterar att det går att göra en 
framgångsrik karriär som egen företagare (bilaga 17 Karriär, kategori Positiv). Någon menar att 
det endast går att gör karriär om man är en del av det ”osynliga” nätverket (bilaga 17 Karriär, 
kategori Negativ). En annan säger att ”En mindre stad har självklart mindre utbud också i frågan 
om arbetstillfällen” (bilaga 17 Karriär, kategori Ingen uppfattning). 

På frågan om arbetsmöjligheterna i Ulricehamn är det ett litet överslag (36 procent) av dem som 
anser att Ulricehamn arbetsmöjligheterna är goda i Ulricehamn (tabell 4: Möjlighet till arbete i 
Ulricehamn). Drygt 29 procent anser att det inte finns goda möjligheter till jobb, samtidigt som 
det är närmare 35 procent av respondenterna som varken vet om möjligheterna är bra eller 
dåliga. ”Näringslivet i en småstad betyder att det är lätt att få goda kontakter” enligt en 
respondent i frågan om vad som är bäst med Ulricehamn (bilaga 21 Bäst med Ulricehamn, 
kategori Näringsliv). 
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Karriär i Ulricehamn

16 5,4

148 49,5

42 14,0

93 31,1

299 100,0

Ja, inom vilket yrke som helst

Ja, men endast inom vissa
yrken

Nej

Har ingen uppfattning

Total

Antal Procent

 
Tabell 3: Karriär i Ulricehamn 

Möjlighet till arbete i Ulricehamn

104 36,1

84 29,2

100 34,7

288 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent

 
Tabell 4: Möjlighet till arbete i Ulricehamn 

 

Skola och utbildning 

På frågan om Ulricehamns utbud och möjlighet till en bra utbildning är ingen av åsikterna direkt 
mer utmärkande än någon annan (tabell 5: Möjligheter till bra utbildning i Ulricehamn). 
Närmare en tredjedel av de tillfrågade anser att det inte finns möjligheter till bra utbildning i 
Ulricehamn. Endast ett fåtal har kommenterat utbildningsfrågan i Övriga kommentarer och anser 
att utbildningen i Ulricehamn är dålig eftersom det inte finns någon högskola på orten, samt att 
skolan inte tar vara på sina elever (bilaga 22 Sämst med Ulricehamn, kategori Framtid). Antalet 
respondenter som anser att det finns bra utbildning i Ulricehamn är i paritet med dem som inte 
vet.  

Möjlighet till bra utbildning i Ulricehamn

103 36,3

81 28,5

100 35,2

284 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent

 
Tabell 5: Möjlighet till bra utbildning i Ulricehamn 
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Infrastruktur 
Över 90 procent av respondenterna anser att en eventuell utbyggnad av motorvägen och en 
byggnation av Götalandsbanan är av stor eller mycket stor betydelse för Ulricehamn (tabell 6: 
Utbyggnad av infrastruktur). En utbyggnad av infrastrukturen ses som positivt i bemärkelse när 
det gäller möjlighet till pendling; att bo kvar i Ulricehamn och jobba i andra städer/orter (bilaga 
19 Motorvägen & Götalandsbanan, kategori Pendling). En säkrare och snabbare väg är en annan 
positivt aspekt enligt respondenterna (bilaga 19 Motorvägen & Götalandsbanan, kategori 
Säkerhet)  

Götalandsbanan ses som ett miljövänligt val när det gäller kommunikationer till och från 
Ulricehamn. Med en fokus på den nya motorvägen ses möjligheterna som stora att Ulricehamn 
kan bli en än mer attraktiv stad att flytta till (bilaga 19 Motorvägen & Götalandsbanan, 
kategorier Positivt samt Inflyttning/Utflyttning). En förbättrad infrastruktur anses vara ”A & O” 
för framtida Ulricehamn. Fler får kännedom om stadens existens (bilaga 19 Motorvägen & 
Götalandsbanan kategori Framtid). 

Negativa tankar om infrastrukturens utbyggnad ter sig i kommentarer som ”Det går bara fortare 
förbi” och ”Staden får inte växa för fort och bli en storstad” (bilaga 19 Motorvägen & 
Götalandsbanan, kategori Negativt).  

Utbyggnad av infrastruktur

6 2,1

4 1,4

21 7,5

75 26,8

174 62,1

280 100,0

Ingen betydelse alls

Liten betydelse

Ganska stor betydelse

Stor betydelse

Mycket stor betydelse

Total

Antal Procent

 
Tabell 6: Utbyggnad av infrastruktur 

 

Strategiskt läge 
Ulricehamns strategiska läge anses vara bra av över 90 procent av respondenterna (tabell 7: 
Strategiskt läge). När de har beskrivit Ulricehamn med tre ord är det bland annat med ord som 
Lättillgänglig och Mitt i Sverige (bilaga 8 Ulricehamn beskrivet med tre ord, kategori Läge). 
Ulricehamn ligger nära till Göteborg, Borås och Jönköping samt de två flygplatserna Landvetter 
(Göteborg) och Axamo (Jönköping). Med en eventuell utbyggnad av motorvägen och en 
byggnation av Götalandsbanan anses Ulricehamn bli en mer attraktiv stad att bo i och pendla till 
de större städerna i närheten av Ulricehamn (se frågan om Infrastrukturen). Även närheten till 
”shoppingidyllen” Gällstad uppskattas (bilaga 21 Bäst med Ulricehamn, kategori Läge).     
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Strategiskt läge

271 90,9

10 3,4

17 5,7

298 100,0

Bra

Dåligt

Vet ej

Total

Antal Procent

 
Tabell 7: Strategiskt läge 

 

15.4.4  The Pulse 

Aktiviteter 
Ulricehamns utbud av idrottsaktiviteter är omtalat och något som en stor andel av respondenterna 
ser som positivt för staden (bilaga 21 Bäst med Ulricehamn, kategori Utbud). Vissa önskar dock 
att det fanns ett större utbud av fritidsaktiviteter som inte är relaterade till idrott (bilaga 22 Sämst 
med Ulricehamn, kategori Aktiviteter).  

 

Nöjen 
När det gäller utbud av nöjen är tendensen den motsatta. Nästan 64 procent av de Ulricehamnare 
som svarat på enkäten anser att nöjesutbudet i Ulricehamn är ganska dåligt eller mycket dåligt. 
Endast drygt 2 procent anser att det är mycket bra (tabell 8: Ulricehamns nöjesutbud). De 
kommentarer som har getts har i huvudsak berört avsaknad av ”fest”- eller dansställen på 
helgerna. De yngre vuxna vill ha förstärkning i form av en ny pub/nattklubb (bilaga 22 Sämst 
med Ulricehamn, kategori Utbud). De något äldre önskar ett dansställe för publik i medelåldern 
(bilaga 23, Övriga kommentarer, kategori Saknar i utbud).  

Ulricehamns nöjesutbud

54 19,7

121 44,2

77 28,1

16 5,8

6 2,2

274 100,0

Mycket dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

Total

Antal Procent

 
Tabell 8: Ulricehamns nöjesutbud 
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Kultur 
Kulturutbudet i Ulricehamn anser de flesta respondenter är varken bra eller dåligt (tabell 9: 
Ulricehamns kulturutbud). Avsaknaden av kulturella aspekter visar sig främst i frånvaron av en 
modern biograf och teater. Det som en del söker finner de inte i Ulricehamn, utan tvingas åka till 
någon av de närliggande större städerna för att få sina kulturbehov tillfredställda (bilaga 22 
Sämst med Ulricehamn, kategori Utbud). Någon menar att Ulricehamn har ett rikt kulturliv, men 
att det inte utnyttjas av stadens invånare. Det ges även önskemål om mer stöd av kommunen till 
kulturella aktiviteter (bilaga 23 Övriga kommentarer, kategori Saknar i utbud).  

Ulricehamns Stadsbibliotek besöks sällan eller aldrig av majoriteten av respondenterna (tabell 
10: Besök på Stadsbiblioteket). De säger sig inte ha ett behov eller intresse av att besöka det, 
eller anser att Stadsbiblioteket är oattraktivt beläget i motbjudande lokaler (bilaga 14 
Stadsbibliotek, kategorier Prioriterar annat samt Annat). En del vet inte ens var i Ulricehamn 
Stadsbiblioteket är beläget. Ungdomarna använder sig hellre av sin respektive skolas bibliotek 
(bilaga 14 Stadsbibliotek, kategori Väljer annat bibliotek. 

Ulricehamns kulturutbud

12 4,4

58 21,2

109 39,9

77 28,2

17 6,2

273 100,0

Mycket dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

Total

Antal Procent

 
Tabell 9: Ulricehamns kulturutbud 

Besök på Stadsbiblioteket

54 18,0

157 52,3

89 29,7

300 100,0

Ja, ofta

Ja, ibland

Nej, aldrig

Total

Antal Procent

 
Tabell 10: Besök på Stadsbiblioteket 
 
 
Restauranger 
Utbudet av restauranger upplevs av många respondenter som ganska dåligt (tabell 11: 
Ulricehamns restaurangutbud). Det ges många önskningar av en förbättring när det gäller 
mångfalden av restauranger i Ulricehamn. Många av respondenterna menar att ”Det finns 
multum med pizzerior i Ulricehamn” (bilaga 23 Övriga kommentarer, kategori Saknar i utbud) 
och önskar fler restauranger i staden. Någon vill ”Kunna äta lunch ute på helgen och känna 
stämning av folk i rörelse” (bilaga 15 Saknar i utbud, kategori Restauranger).  
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Ulricehamns restaurangutbud

26 9,2

100 35,5

72 25,5

56 19,9

28 9,9

282 100,0

Mycket dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

Total

Antal Procent

 
Tabell 11: Ulricehamns restaurangutbud 

 

Shopping 
Åsikten om shoppingutbudet i Ulricehamn varierar. Nästan 40 procent anser att det varken är 
bra eller dåligt, medan ungefär lika många anser att det antingen är bra/mycket bra eller 
dåligt/mycket dåligt (tabell 12: Ulricehamns shoppingutbud). Allt finns inte att köpa i 
Ulricehamn (bilaga 15 Saknar utbud, kategori Övrigt). Invånarna söker sig till närliggande större 
städer för att få variation, lägre priser på grund av större konkurrens mellan butikerna (bilaga 15 
Saknar i utbud, kategori Varför-Pris), samt för att finna det önskvärda utbudet av i huvudsak 
kläder, skor, mat, elektronik och möbler (bilaga 15 Saknar i utbud, kategori Övrigt utbud). 
Många önskar att det fanns en stormarknad som Eko eller Coop, där de kan handla det mesta och 
slippa åka runt i hela staden för att hitta det de behöver. Kedjor som etablerar sig önskas också, 
bland andra H&M, KappAhl och Elgiganten. Gällstad visar sig vara en konkurrent i kampen om 
kunder som vill handla i huvudsak kläder och heminredning (se bilaga 15 Saknar i utbud, 
kategori Varför åka någon annanstans?).  

Ulricehamns shoppingutbud

20 7,0

67 23,4

114 39,9

65 22,7

20 7,0

286 100,0

Mycket dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

Total

Antal Procent

 
Tabell 12: Ulricehamns shoppingutbud 
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15.4.5  The People 

Invånare 

När respondenterna fick ge sina egna tankar på vad som var bäst och sämst med Ulricehamn, 
omtalas människorna, invånarna i Ulricehamn av flertalet. Positiva omdömen som nämns är 
vänliga, trevliga och gästvänliga (bilaga 21 Bäst med Ulricehamn, kategori Människor). De 
negativa omdömena om invånarna i Ulricehamn förmedlas med ord som inskränkthet, 
Jantelagen och ryktesspridning. Ulricehamnarna skildras även som främlingsfientliga och 
tråkiga (bilaga 22 Sämst med Ulricehamn, kategori Människor). 

Alla känner alla i en småstad, vilket är både negativt och positivt. ”När alla känner alla kan man 
inte vara anonym” anser en respondent (bilaga 22 Sämst med Ulricehamn, kategori Människor) 
medan en annan kopplar begreppet alla känner alla till gemenskap, i positiv bemärkelse (bilaga 
21 Bäst med Ulricehamn, kategori Människor).  

Bland dem som är inflyttade från andra städer eller orter visar det sig att några har upplevt ett 
kyligt bemötande från ortsborna. De upplevelser att det är svårt att ta kontakt med människor i 
Ulricehamn och att det är svårt att bli accepterad som nyinflyttad (bilaga 7 Trivsel, kategori 
Människor samt bilaga 22 Sämst med Ulricehamn, kategori Människor). 

 

Ambassadörer 

Undersökningen visar att Ulricehamns invånare i en relativt stor utsträckning endast talar gott 
om Ulricehamn i vissa sammanhang (figur 5: Ambassadör). Resultatet visar dock även att 
närmare hälften av de tillsvarade alltid talar gott om Ulricehamn. Endast en liten del av de 
tillfrågade sade sig aldrig tala gott om Ulricehamn. 

 
Figur 5: Ambassadör 
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Trivsel 
Trivseln i Ulricehamn är hög (figur 6: Trivsel). De positiva åsikterna relaterat till trivseln i staden 
utmärks i benämnelser som ”Ulricehamn, en småstad - närhet och harmoni”, ”Tryggheten och 
den fina miljön” samt ”Närhet till natur och vatten” (bilaga 7 Trivsel, kategorier Stad och Natur).  

Läget och närhet till andra städer samt möjligheten att bo i en mysig, fridfull stad omnämns i 
positiv bemärkelse relaterat till frågan om trivsel i staden (bilaga 7 Trivsel, kategori Läge). De 
som trivs mindre bra i Ulricehamn har gett dåligt utbud, för få jobb samt svårt med 
kommunikationen som några av anledningar till minskad trivsel i staden (bilaga 7 Trivsel 
kategori Negativt). 

Det är en relativt stor grupp som har valt ”mellanvägen” och sagt att trivseln i Ulricehamn är 
varken bra eller dålig.  

 

 
Figur 6: Trivsel 

 

Viljan att bo kvar i Ulricehamn  
Vi ställde frågan om de som svarat på enkäten vill bo kvar i Ulricehamn eller om de funderar på 
att flytta. 57,5 procent svarade att de absolut vill bo kvar i Ulricehamn. 5 procent vill absolut 
flytta från Ulricehamn och lika många ska göra det inom en snar framtid. 26 procent har funderat 
eller skulle kunna tänka sig att flytta någon annanstans (tabell: 13 Bo kvar eller flytta).  
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Bo kvar eller flytta

172 57,5

15 5,0

78 26,1

15 5,0

19 6,4

299 100,0

Jag vill absolut bo kvar

Jag vill absolut flytta härifrån

Jag har funderat på/skulle
kunna tänka mig att flytt

Jag håller på att flytta/ska
flytta inom en kort framtid

Vet ej

Total

Antal Procent

 
Tabell 13: Bo kvar eller flytta 

 

Trygghet 
I Ulricehamn kan man känna sig trygg enligt dem som varit med i undersökningen (figur 7: 
Trygghet). Merparten av de tillfrågade känner sig ganska trygga eller mycket trygga. Resultatet 
visar att tryggheten är hög oavsett ålder. De som känner sig allra tryggast är medelåders 
invånare, men både de yngre och de äldre säger sig vara trygga i Ulricehamn.  

De få som antytt på en otrygghet upplever kriminella ungdomar, stök samt avsaknad av polis på 
orten som anledningar (bilaga 22 Sämst med Ulricehamn, kategori Otrygghet). 

 
Figur 7: Trygghet 
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15.4.6  The Prerequisites 

Politik 

Politiken i Ulricehamn är ett hett debatterat ämne bland respondenterna. Det är många negativa 
åsikter om Ulricehamns politiker och ledning. Ett stort antal respondenter har beskrivit sitt 
missnöje med politiken i Ulricehamn när det fått det fria ordet i Övriga kommentarer (bilaga 23 
Övriga kommentarer, kategori Politik). Även på frågan om vad som är sämst med Ulricehamn 
har politiken omtalats.  

Politiken i Ulricehamn upplevs med uttalanden som ”Lite sega, behöver mer yngre tänkande”, 
”Politikerna jobbar ostrukturerat och oproffsigt” och ”Politiska arenan liknar en ankdamm” för 
att nämna några (bilaga 22 Sämst med Ulricehamn, kategori Politik). 

Enligt resultatet av enkätundersökningen anser drygt 44 procent att kommunikationen av 
kommunens tankar, idéer och planer inte når ut till invånarna (tabell 14: Kommunens 
kommunikation och förmedling). Det nämns genom kommentarer som ”Man får svaren efteråt” 
”I de flesta fall förmedlar de sina tankar när allt är spikat och klart” och ”Man får reda på det 
mesta genom Ulricehamns Tidning” (bilaga 12 Kommunens kommunikation & förmedling, 
kategori Information). 32 procent av de tillfrågade säger sig inte tänka på ämnet ifråga. Nästan 
24 procent anser att kommunen är bra på att förmedla sina tankar till sina invånare. 

Kommunens kommunikation och förmedling

70 23,6

131 44,3

95 32,1

296 100,0

Ja

Nej

Det har jag inte tänkt på

Total

Antal Procent

 
Tabell 14: Kommunens kommunikation och förmedling 

 

292 av de 309 respondenter som deltog i undersökningen svarade på huruvida de vill vara 
delaktiga i beslut som tas av kommunen. 60 procent av dessa vill vara med och påverka och vara 
delaktiga i beslut som rör dem som invånare i Ulricehamn stad och kommun (tabell 15: 
Påverkan). 

Påverkan

176 60,3

116 39,7

292 100,0

Ja

Nej

Total

Antal Procent

 
Tabell 15: Påverkan 
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En del av respondenterna tog tillfället i akt och gav förslag på hur de som invånare kan bli mer 
delaktiga i politiken (bilaga 13 Påverkan i beslut, kategorier Engagera mig i politiken, 
Delaktighet i beslutstagningar, Omröstningar samt Övrigt). Aktiviteter som önskas är att 
kommunen skall skicka ut enkäter. Invånarna vill även få sin åsikt förmedlad genom exempelvis 
omröstningar och i debatter. Att ta egna initiativ och att bli mer engagerad i politiken, samt att 
använda sig av insändare i Ulricehamns Tidning eller upprätta demonstrationer ges som förslag 
till en mer invånardelaktig politik.  

 

Boende 
I Ulricehamn anser hela 78 % av invånarna att det finns attraktiva boenden (tabell 16: Möjlighet 
till attraktivt boende). Åsunda Sjöstad är ett av exemplen. I utvecklingen av Ulricehamn ses 
byggnationerna som både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att det ger möjlighet 
till nya, fräscha boenden för både yngre och äldre. Negativt i den bemärkelsen att många av de 
nya byggnaderna placeras nära sjön med risk att påverka sjöutsikten för övriga invånare (se mer 
under rubriken Utveckling).  

Möjlighet till attraktivt boende

228 78,1

26 8,9

38 13,0

292 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent

 
Tabell 16: Möjlighet till attraktivt boende 

 

Kommunikationsmöjligheter 
Kommunikationsmöjligheter är ett debatterat ämne. Nästan hälften av dem som har svarat på 
frågan om kommunikationsmöjligheter anser att kommunikationsmöjligheterna bör förbättras.  
När respondenterna själva fick det fria ordet om vad som är sämst med Ulricehamn talas det 
återigen om kommunikationsmöjligheterna med en negativ syn. För få bussar, inget tåg, bättre 
kommunikationer till Borås, Jönköping och Göteborg är några av kommentarerna (bilaga 22 
Sämst med Ulricehamn, kategori Kommunikationsmöjligheter samt bilaga 23 Övriga 
kommentarer, kategori Kommunikationer).  

Mindre än en tredjedel (29 procent) upplever att de kommunikationsmöjligheter som Ulricehamn 
erbjuder idag är tillräckliga (tabell 17: Kommunikationsmöjligheter).      
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Kommunikationsmöjligheter

87 29,3

148 49,8

62 20,9

297 100,0

Bra som det är i nuläget

Dåligt, jag vill ha bättre
komm.möjligheter

Vet ej

Total

Antal Procent

 
Tabell 17: Kommunikationsmöjligheter 

 

Vård och omsorg 
Standarden på vård och omsorg i Ulricehamn kommenteras endast av ett fåtal respondenter och 
då i negativ bemärkelse (bilaga 23 Övriga kommentarer, kategori Saknar i utbud). 

 

Utveckling 
Majoriteten av respondenterna är positivt inställda till Ulricehamns utveckling (figur 8: 
Utveckling). Det råder dock delade meningar om vad som är positivt och negativ angående 
utvecklingen. Även de som har svarat att de anser att det är positivt med utveckling har haft 
invändningar om vad som är negativt. Ett stort antal av både de positiva och de negativa 
kommentarerna berör byggnationerna som pågår runtom i staden (bilaga 18 Utvecklingen, 
kategorier Positiv samt Negativ). Det anses vara positiv att det planeras nya boenden. Många 
menar att staden blir finare (bilaga 18 Utvecklingen, kategori Förändringar) och att det är bra att 
det byggs fler lägenheter (bilaga 18 Utvecklingen, kategori Positiv). Det tyder också på en viss 
framåtanda enligt vissa (bilaga 18 Utvecklingen, kategori Förändringar). Även om 
byggnationerna anses som positiva av många önskas det billigare boenden som innebär att alla 
har råd till ett attraktivt boende (bilaga 18 Utvecklingen, kategori Negativ).  

De negativa kommentarerna dominerar om var det byggs, samt hur. En klar majoritet av 
respondenterna anser att Åsunda Sjöstad har förstört den fina utsikten som förut fanns. Några har 
nämnt att det finns en risk att den unika småstaden får stå tillbaka för dominerande höghus. ”En 
småstad ska inte se ut som en storstad i miniatyr” (bilaga 18 Utvecklingen, kategori Negativ). 

Det nya tillskottet i Ulricehamn – Kallbadhuset – får både positiv och negativ kritik. När många 
välkomnar det och menar att det får Ulricehamn att sticka ut, tycker andra att det är fult och att 
det kostar för mycket pengar som kunde gå till bättre saker (bilaga 18 Utvecklingen, kategorier 
Positiv samt Negativ).    

Angående Ulricehamns utveckling är alltså tendensen att det är positivt. Majoriteten av dem som 
svarat på enkäten vill att Ulricehamn ska utvecklas. Det finns ett fåtal respondenter som tycker 
att visionerna om Ulricehamn är naiva och förstår inte varför Ulricehamn vill attrahera fler 
invånare att bosätta sig i staden (bilaga 18 Utvecklingen, kategori Önskemål). Resultatet visar 
alltså att de flesta, ca 50 procent, är positiva till Ulricehamns utveckling, men det finns de som 
anser att det går för långsamt (bilaga 18 Utvecklingen, kategori Tempo) 
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Figur 8: Utveckling 

 

15.4.7  Övrigt 

Slogan 
Vi bad Ulricehamnarna ta fram sitt kreativa sinne och komma med förslag till en ny slogan åt 
Ulricehamn. Den förra som var Åsundens Pärla har tagits bort, vilket är negativt enligt nästan 40 
procent av respondenterna (tabell 18: Borttagen slogan). Närmare 15 procent vill ha en ny och 
några av förslagen vi fått är: Det Idylliska Sjödistriktet och Alla Årstiders Stad - Ulricehamn (se 
fler förslag i bilaga 11 Förslag till slogan).    

Borttagen slogan

116 38,8

24 8,0

43 14,4

116 38,8

299 100,0

Dåligt, jag vill ha den kvar

Bra, jag vill inte ha någon

Bra, jag vill ha en ny

Har ingen åsikt

Total

Antal Procent

    
Tabell 18: Borttagen slogan 
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16  Sammanfattning av resultat 

16.1  Ulricehamns önskade, framtida profil 

Utifrån resultatet från analysen av Ulricehamn - En Framtidsberättelse har vi tolkat 
Ulricehamns önskade, framtida profil enligt följande: 

Ulricehamn är en vacker stad med ett fint läge vid sjön Åsunden. Ett läge som man fortsätter ta 
vara på. I framtiden är Ulricehamn fortfarande en liten stad och karaktäriseras av närhet, lugn 
och ro. Samtidigt är staden modern i den betydelsen att den sticker ut och vågar satsa. Nya 
företag etableras och utbildningsmöjligheterna utvecklas.  

Övergripande beslut gällande Ulricehamn tas gemensamt mellan politiken och näringslivet med 
allmänintresset i fokus.  

Ulricehamn är inte en stad för alla men den som väljer att bo i Ulricehamn i framtiden, oavsett 
ålder, har attraktiva boendemöjligheter nära naturen. För den som värderar upplevelser är 
Ulricehamn ett bra alternativ med den trygghet som inte finns i en större stad. Dessutom har 
Ulricehamn har ett perfekt strategiskt läge nära större städer och utmed motorvägen som sträcker 
sig mellan Göteborg och Stockholm.  

16.2  Ulricehamns image bland invånarna 

Utifrån resultatet från enkätundersökningen har vi tolkat Ulricehamns nutida image bland 
kommunens invånare enligt följande: 

Ulricehamn är en vacker, mysig och naturskön stad, belägen med en fin utsikt över sjön 
Åsunden. Det rika aktivitets- och friluftslivet är mycket uppskattat av stadens invånare. 
Ulricehamn erbjuder attraktiva boenden, men alla har inte råd med dem.  

Ulricehamn är en liten stad där de flesta invånarna känner till varandra, på gott och ont. Många 
som bor i staden är födda och uppväxta där. Andra som är uppväxta i Ulricehamn och som sedan 
är utflyttade har valt att återvända när det är dags att skaffa familj. I Ulricehamn känner de flesta 
sig trygga.  

Ulricehamn beskrivs som en trevlig stad, men även tråkig. Det finns ett begränsat utbud av nöje, 
kultur, restauranger och shopping. Även karriärsmöjligheter och arbetsmöjligheter anses vara 
begränsade. En utbyggnad av motorvägen, samt en eventuell byggnation av Götalandsbanan ses 
som en möjlighet att bo i Ulricehamn och pendla till de större städer i närheten som erbjuder ett 
större utbud. Ulricehamn har ett idealiskt strategiskt läge med närhet till Jönköping, Borås och 
Göteborg, samt till flygplatserna Landvetter och Axamo.  

Det politiska läget i Ulricehamn är mycket kritiserat av invånarna i staden. Det råder en brist i 
kommunikationen mellan kommunpolitikerna och invånarna.  

De flesta av Ulricehamns invånare är positiva till att staden utvecklas och anser att mycket arbete 
görs för att ta Ulricehamn in i framtiden.   
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17  Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuterar vi resultatet av samtliga undersökningar. Det är våra personliga 
tolkningar och åsikter om inget annat anges.  

 

Naturskön  
Att Ulricehamn är en vacker stad råder inget tvivel om. Det är något som både de som har 
formulerat Ulricehamns vision och framtida profil och invånarna är ense om. Ulricehamn har ett 
vackert läge vid Åsunden och det är mycket uppskattat. Utan sjön skulle Ulricehamn inte vara 
den vackra stad den är. De branta backarna nämns av många som deltagit i undersökningen som 
negativt. Det är jobbigt att gå uppför backarna och det sandas dåligt på vintern. Vi kan bara 
konstatera att Ulricehamn heller inte haft det fina läget om det inte hade varit för att staden är 
byggd på en slätt, som innebär branta backar. 

Naturen runtomkring Ulricehamn är överlag mycket omtalad. Med elljusspår och vandringsleder 
på sommaren och längdskidspår på vintern vid Lassalyckan, samt skidbacken för att nämna 
några alternativ, erbjuder Ulricehamn friluftsaktiviteter året om (www.ulricehamn.se). Antalet 
städer i Sverige som kan erbjuda ett sådant utbud av natur och samtidigt ett liv i en stad, samt 
närhet till större städer är inte många. Människor idag söker efter livskvalitet och det anser vi att 
Ulricehamn har. Frågan är om de som bor i staden inser dessa kvaliteter? ”Det vi gör på vår 
fritid är en bra inkörsport till att locka fler att bosätta sig här” säger Karl-Erik Claesson, 
kommunchef i Ulricehamn, i en intervju. 

 

En liten stad 
Att Ulricehamn inte är en stad för alla har sin naturliga förklaring. Det är en liten stad med ett 
begränsat utbud. För den som söker den dynamik som finns i en storstad eller att växa i karriären 
kanske Ulricehamn inte har det som söks? Ulricehamn är unik och karaktäriseras av aspekter 
som är typiskt för en småstad. ”Alla känner alla” nämns på både gott och ont i enkäten och det 
kan innebära både för- och nackdelar. En fördel är att det är nära till vänner och gemenskap, 
vilket kan öka trivseln i staden. En nackdel är att det är vanligt med ryktesspridningar, vilket kan 
medföra att folk väljer att flytta till större städer för att få vara mer anonyma. Ulricehamnarna 
som människor beskrivs olika beroende på vem man frågar enligt undersökningen. En del anser 
att invånarna i Ulricehamn är vänliga, trevliga och gästvänliga, medan andra menar att de är 
inskränkta och att Jantelagen gäller. Det sistnämnda betyder att en del människor verkar tycka att 
de är bättre än andra. Då frågar vi oss om det verkligen är så, eller om det endast handlar om den 
ökända svenska avundsjukan? Här har vi en obesvarad hypotes; att det ofta är så i svenska 
småstäder. En hypotes som kräver en undersökning i sig. Att någon menar att det är svårt att bli 
accepterad som nyinflyttad kan bero på att det redan finns etablerade bekantskapskretsar i 
Ulricehamn som kan vara svåra att ta sig in i. 
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Trivsel bland invånarna 
För att få svart på vitt i så stor utsträckning som möjligt hur Ulricehamn är att bo i, ställde vi 
frågan om de som svarat på enkäten vill bo kvar i eller flytta från Ulricehamn. Det visade sig att 
nästan 60 procent vill bo kvar, vilket visar på en tendens att Ulricehamns invånare trivs i staden. 
På den direkta frågan om de trivs i staden eller inte visar resultatet att en klar majoritet trivs 
mycket eller ganska bra. Det är en minoritet som inte trivs i eller som vill flytta från Ulricehamn. 
Det kan ha många orsaker, men vi tolkar det som att de antingen tycker att Ulricehamn inte 
tillfredsställer deras behov, eller att de ”inte utvecklas” som en respondent uttrycker sig (bilaga 
20 Bo kvar eller flytta, kategori Negativ). 

 

Utbud  
Nöjesutbudet, liksom restaurang- och shoppingutbudet fick ett lågt betyg i undersökningen. 
Ulricehamns invånare önskar enligt undersökningen fler uteställen och restauranger. Även 
kulturlivet behöver få sig en skjuts. Där kan man även fråga sig om det är så att Ulricehamn 
faktiskt har ett rikt kulturliv, men att det inte utnyttjas av invånarna? När det gäller shoppingen är 
det naturligt för oss att allt inte finns att köpa i Ulricehamn på grund av stadens storlek. De 
butiker som finns är specialiserade inom sina respektive områden och det anser vi som lite av 
charmen med Ulricehamn. Det är en liten stad och vill man ha större utbud är det inte långt till 
vare sig Jönköping, Borås eller Göteborg. En kvinna har i enkäten kommenterat att hon gärna 
åker till en större stad för shopping och ser det som en heldagsutflykt i nöjessyfte. Det som 
saknas och som önskas till Ulricehamn är större butikskedjor, samt stormarknader. Anledningen 
till att de inte redan är etablerade i Ulricehamn anser vi vara för att invånarantalet helt enkelt är 
för litet. Dessutom skulle de mindre, unika butikerna i Ulricehamn sannolikt försvinna på grund 
av ökad konkurrens och därmed skulle den mysiga småstadskänslan försvinna. 

Kommunikationsmöjligheterna nämns i enkätsvaren bland det som är sämst med Ulricehamn. 
Det är främst då de som bor utanför Ulricehamns tätort i något av de mindre samhällena. De 
önskar bättre kommunikationer med bussar, särskilt på morgonen och på helgerna. Det önskas 
även bättre kommunikationer till Borås som är en populär stad att åka till när nöjes- och 
shopping utbudet i Ulricehamn inte räcker till. Om det fanns bättre kommunikationsmöjligheter 
skulle fler lämna bilen hemma, enligt respondenterna, vilket är bra ur miljösynpunkt och för att 
minska trafiken. 

 

Möjligheter  
Analysen av Ulricehamn - En Framtidsberättelse som uttalar stadens önskade, framtida profil 
visar att det finns storslagna planer för utvecklingen av Ulricehamn. Ulricehamn har stor 
potential att utvecklas, både när det gäller bland människorna i staden genom bland annat 
invånarantalet och genom nya företagsetableringar. För dem som bor i staden erbjuder man i 
visionen om Ulricehamn möjlighet till högre utbildning i samarbete med näringslivet. I nuläget 
flyttar de flesta från Ulricehamn när det är dags att studera på högskola eller universitet. 
Närheten till Jönköping och Borås gör att de som väljer utbildningar på högskolorna i respektive 
stad, kan bo kvar i Ulricehamn och pendla. Ulricehamns kommun erbjuder dessutom bidrag till 
halva kostnaden för busskort och det är en fördel för pendlande studenter och samtidigt ett bra 
initiativ till att behålla dessa invånare i Ulricehamn.  
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Ulricehamns utveckling  
Det finns en tendens utifrån resultatet i undersökningen att invånarna i Ulricehamn anser att 
staden är nytänkande. De är även positiva till den utveckling som sker, även om det inte gäller 
allt. Även här delar sig åsikterna. En del tycker att de nya hus som byggs vid sjön Åsundens kant 
främjar staden positivt och bidrar till att göra staden ”känd” bland utomstående. Andra menar att 
höghusen förstör den fina utsikten. Vi tror även att en bakomliggande faktor till den negativa 
responsen är att det endast är de som bor i husen, och det kostar en hel del att göra, är de som 
kan dra nytta av det fina läget. Att Ulricehamn erbjuder attraktiva boenden är de flesta som 
svarat på enkäten överens om. Att alla däremot inte har råd att bo i dem är en negativ faktor. En 
slutsats vi drar från det resultatet är att Ulricehamns utveckling skulle främjas än mer om det 
byggdes fler attraktiva boenden för låg- och medelinkomsttagare. Det skulle öka invånarantalet i 
Ulricehamn. Det kommer att bli svårt att nå befolkningsmålet om 25 000 invånare år 2020 om 
det endast byggs nya bostäder för höginkomsttagare. Ulricehamn är en potentiell stad att flytta 
till för familjer från exempelvis Göteborg som vill bort från storstaden, men ändå ha en viss 
närhet till den. Om kommunikationsmöjligheterna förbättras ökar möjligheten dessutom att 
behålla arbetet i Göteborg och pendla från Ulricehamn. Det egna yrket anses även av många vara 
avgörande i valet att bo kvar eller flytta från Ulricehamn. De som har deltagit i underökningen 
och som inte är födda och uppväxta i Ulricehamn, har valt att flytta in till Ulricehamn bland 
annat på grund av möjlighet att leva nära naturen och de aktiviteter som det för med sig. Det 
bekräftar än en gång Ulricehamns styrka som naturskön.  

 

Invånarnas delaktighet  
Kommunchefen Karl-Erik Claesson håller med om att invånarna måste blir mer delaktiga om det 
ska kunna ske någon förbättring angående detta problem: ”Det sker integrering med invånarna 
idag genom att de bjuds in till medborgarmöten. Både om enskilda frågeområden och om 
processen i sig. Det är svårt att få människor att komma och bli så intresserade att de deltar 
direkt i en dialog. Det är inte det lättaste. Jag vill tro att fler vill bli engagerade”. Bland de 
förslag som getts på hur det skulle kunna gå till har vi fått enkätundersökningar och 
demonstrationer. Av det konstaterar vi att enkätundersökningar skulle innebära alldeles för 
mycket arbete, samtidigt som att demonstrationer enligt oss inte är den mest rationella och 
demokratiska metoden att engagera sig i politik. Att tolka av intervjun med Kommunchefen är de 
som vill engagera politiskt i Ulricehamns kommun, på ett seriöst plan, mycket välkomna. 

Vi frågade i intervjun om det skulle kunna vara ett alternativ att få ungdomarna intresserade av 
politik genom att det läggs in i den obligatoriska skolundervisningen. På den frågan fick vi svaret 
att ”Det skulle säkert kunna gå att integrera detta i skolundervisningen. Det är inte minst viktigt 
att få ungdomar att bli mer intresserade av den framtida utvecklingen. Det är ju de som ska ta 
över och leva i ett framtida samhälle. Där har vi gjort många inbrytningar över åren men det 
har inte varit så lätt”. En respondent i undersökningen menar att politikerna i Ulricehamn är ”lite 
sega, behöver mer yngre tänkande”. Då ligger problemet i hur man ska få Ulricehamns invånare, 
särskilt den yngre befolkningen, att intressera sig för och engagera sig i politiken? 
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Ulricehamns kommunpolitik 
Det politiska läget i Ulricehamn är mycket kritiserat av invånarna i staden. Många som har svarat 
på enkäten har tagit tillfället i akt och kritiserat Ulricehamns kommunpolitik. Att den ”politiska 
arenan liknar en ankdamm” som en respondent säger, tror vi många håller med om. Frågan är 
om inte politiken i kommunen ibland kan komma att handla mer om sak- och personfrågor än 
om frågor som gynnar staden och dess invånare? En respondent kommenterar Ulricehamns 
kommunpolitik genom att säga att ”politikerna jobbar ostrukturerat och oproffsigt”. Ulricehamn 
- En Framtidsberättelse säger sig ska vända på denna negativt klingade process, där beslut fattas 
i enskilda sakfrågor och där helhetsbilden till slut blir som den blir, genom att vara den första 
byggstenen i förändringen (Ulricehamn - En Framtidsberättelse). Det återstår endast att se om 
den visionen blir verklighet. 

 

En sak som är säker är att det råder en akut kommunikationskris mellan politiker och invånare. 
En tendens visar att invånarna i Ulricehamn är missnöjda med den information de får om beslut 
som har tagits och sedan informerats om dem i efterhand. En ytterligare tendens är att en klar 
majoritet av invånarna är missnöjda med Ulricehamns politiska system. 60 procent av dem som 
deltagit i undersökningen vill vara med och påverka mer, innan beslut tas. Det är dock inte 
många som har gett förslag på hur de vill vara med och påverka. Det kräver i sin tur att de är 
delaktiga i kommunpolitiken. Det finns en tendens bland Ulricehamns invånare att de gärna vill 
vara med och påverka beslut, men de är inte villiga att ta sig tid att sätta sig in i frågorna.  

 

Delade meningar 
En majoritet av de 309 Ulricehamnare som har deltagit i vår enkätundersökning tycker att 
Ulricehamn är en trevlig stad och de trivs bra i den. När man genomför en undersökning som 
mäter attityder som vi har gjort, är det väntat att meningarna är tudelade. Laaksonen et al (2006) 
påvisar också detta i sin studie av staden Vasa där respondenterna upplever staden som positiv i 
sitt vardagsliv, samtidigt som de anser att staden är obetydlig och ful. En del öser lovord över 
Ulricehamn, medan andra ratar staden. Att staden av en del respondenter anses vara död och 
händelselös kan ha sin förklaring i att nöjesutbudet är begränsat.  

 

Näringsliv Ulricehamn AB:s utmaning 
Det nya bolaget Näringsliv Ulricehamn AB som bildas den 1 maj 2008 (Seldevall, 2007) 
kommer förhoppningsvis att främja utvecklingen av Ulricehamn. Ulricehamn står inför en 
utmaning nu när motorvägen och Götalandsbanan är på framfart. Ulricehamn får inte bli en 
sovande stad som ingen lägger märke till när de åker förbi. Målet är att de ska vilja ta av vid 
infarten till Ulricehamn och besöka staden. Eller varför helt enkelt inte välja att bosätta sig i en 
liten, trevlig och lugn stad och pendla till arbetet i storstaden? En bättre organisering av de 
aktiviteter som behöver vidtas, främjar för en effektivisering av dessa. Det nya bolaget kan även 
innebära att invånarna, företagarna och föreningarna i Ulricehamn får en bättre och snabbare 
hjälp i utvecklingsfrågor.  
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Ulricehamns kommunchef, Karl-Erik Claesson, berättar själv om Näringsliv Ulricehamn AB: 
”Målet är att skapa en slagkraftig organisation för framförallt marknadsföring och utveckling, 
att stärka varumärket Ulricehamn. De fyra delarna (Näringsliv Ulricehamn, Ulricehamns 
Turistbyrå, Näringslivskontoret och Landsbygdsalliansen) jobbar ju med detta idag, men var och 
en för sig. Om vi samlar dem får vi en ökad slagkraft och blir mer framgångsrika. I samma 
organisation blir det en enhetligare och bättre kontaktyta”. Istället för att flera aktörer i 
kommunen ska arbeta med profilering och marknadsföring av Ulricehamns kommun, kan det 
genom bolagiseringen istället ske samordnat utan risk för dubbelarbete. Den 1 januari 2008 blir 
en ny start för marknadsföringen av Ulricehamn. Det är då viktigt att ta hänsyn till de befintliga 
invånarna och inse att det är lika viktigt att hålla Ulricehamn attraktivt för dem som för 
potentiella, nya invånare och för besökare.  

 

Förstärka det som finns 
Ulricehamn ska ta till vara på det som redan finns i staden och förstärka det. I intervjun med 
kommunchefen kommenterar han just detta: ”Vad kan vi utvecklas till? Det är ju egentligen att 
förstärka delar av det som finns”. Vi tyder detta som att man har utvärderat Ulricehamns 
potential och funnit mycket som går att förbättra till fördel för stadens utveckling. Det handlar 
om att använda det som redan finns, till exempel naturen och det strategiska läget, som 
konkurrensfördelar gentemot andra orter och städer. Utmaningen när Ulricehamn utvecklas 
ligger i att behålla den unika småstadskänslan.   

 

Slogan eller inte 
Ulricehamns tidigare slogan - Åsundens Pärla finns inte med i Ulricehamn - En 
Framtidsberättelse som ligger till grund för det framtida marknadsföringsarbetet. De flesta 
tycker att det är negativt och vill gärna ha kvar sloganen. En del vill gärna ha en ny och för att få 
fram invånarnas kreativa sinnen bad vi dem komma med förslag till en ny slogan. Det 
resulterade i ett antal humoristiska och många användbara förslag (bilaga 11 Förslag till slogan). 
Det återstår att se om något av förslagen blir Ulricehamns nya, officiella slogan om beslutet tas 
att återinföra en slogan. En stad får inte plötsligt en ny identitet tack vare en slogan eller en 
minnesvärd logotyp, enligt Kavaratzis och Ashworth (2004). Det må vara så, men en slagkraftig 
slogan kan vara en viktig del av varumärket Ulricehamn.  
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18  Slutdiskussion 
”Det finns ju en profil idag som kanske inte är så tydlig. Ambitionerna med det här arbetet 
(Ulricehamn - En Framtidsberättelse) är ju att vi ska försöka åtgärda detta, en starkare profil 
som bygger på ett antal delar” 

”Hur kan vi genom vissa imageskapande aktiviteter försöka […]? Det uppstår ju då via någon 
sorts profil” 

Så förklarar Ulricehamns kommunchef, Karl-Erik Claesson, dagens läge av Ulricehamns profil 
och image.  

 

Ulricehamns identitet, profil och image 
Som vår tidigare forskning visar, är ett varumärkes identitet, profil och image närliggande 
koncept. För att skapa ett starkt varumärke krävs det att dessa är i harmoni. Det visar även 
Ericssons (2005) modell av en profilanalys. Den gör att man kan analysera glappet mellan 
Ulricehamns identitet, profil och image. Syftet med Ulricehamn - En Framtidsberättelse är att 
skapa en stark och tydlig profil av staden. Med hjälp av den här undersökningen av invånarnas 
image av Ulricehamn bör man först och främst arbeta med den målgruppen (Ulricehamns 
invånare) för att ha en stark grund. Ulricehamns kommun har inte gjort någon 
attitydundersökning som den här när det gäller hur Ulricehamns image upplevs bland de egna 
invånarna. Det är något de bör göra, eller använda sig av vårt material. Som Spjuth (2006) säger, 
börjar profilarbetet med en analys av den nutida imagen.  

 

Invånarna som ambassadörer 
Invånarna i Ulricehamn är en del av varumärket Ulricehamn och det är även de som ska agera 
som ambassadörer för staden. Kavaratzis och Ashworth (2004) menar att man måste behandla 
invånarnas mentala kartor på ett sätt som gör att staden enligt invånarna själva bedöms på ett 
positivt sätt. Först då, när Ulricehamns invånare har en positiv image av sin egen stad, kan de 
vara bra ambassadörer för Ulricehamn. En metod för att åstadkomma en positiv image bland 
invånarna är att visa upp det som är unikt, intressant och relevant för just dem. Att det som de 
vill ha och efterfrågar görs synligt, något som Spjuth (2006) även säger. För att Ulricehamns 
framtida profil ska upplevas som giltig och trovärdig behöver invånarna få säga sitt. Om 
invånarna blir mer delaktiga i beslut, kommer de därmed att uppleva en bättre förankrad image 
av Ulricehamn. Resultatet i den här undersökningen anser vi definitivt kan användas till att se till 
vad Ulricehamnarna efterfrågar.  

 

Intern marknadsföring 
Att se invånarna som intressenter och aktivt marknadsföra varumärket Ulricehamn till dem är att 
se arbetet med varumärket som intern marknadsföring (Swärd et al, 2006; Bergström, 2006). 
Den interna marknadsföringen är något kommunledningen och Näringsliv Ulricehamn AB bör 
utveckla och arbeta med.  



Om de vill att Ulricehamnarna ska vara bra ambassadörer för sin stad bör de tillhandahålla och 
förmedla den tänkta profilen ut till dem som ska representera den. Bergströms (2002) tre 
grundläggande faktorer är grundläggande även för Ulricehamn. Kommunledningen och 
Näringsliv Ulricehamn AB måste vara effektiva i att förmedla sin tänkta profil till allmänheten. 
Varje del av organisationen måste leverera varumärket Ulricehamns essens vidare. De måste 
även vara övertygande i sitt sätt att tala om varumärket Ulricehamn så att invånarna förstår 
värdet och vikten av att leva varumärket Ulricehamn.  

 

Hur skapar man en positiv image av Ulricehamn bland invånarna? 
Imagearbetet i Ulricehamn bör gå efter en modell likvärdig Chernatony’s & Dall´Olmo Riley’s 
(1998) där det först definieras en identitet som säger vad Ulricehamn är och hur varumärket 
Ulricehamn ska uppfattas. Vidare måste man bestämma hur dessa värden i positioneringen ska 
kommuniceras till målgruppen, i det här fallet stadens invånare. Först därefter kan en profil 
skapas och upplevas. Föreställningen av den framtida, önskade profilen enligt Ulricehamns 
vision genom Ulricehamn - En Framtidsberättelse, blir förhoppningsvis en positiv och enad 
image av Ulricehamn bland stadens egna invånare.  

Ulricehamn - En Framtidsberättelse är utgångspunkten för Ulricehamns framtida 
marknadsföringsarbete. Det finns en tydlig vision om vad man vill att staden ska vara i 
framtiden. Detta är självklart för dem som arbetar med det, men det gäller nu att få Ulricehamns 
invånare att bli lika övertygade. Man måste ha med sig invånarna i visionen och det krävs 
mycket arbete för att integrera invånarna i handlingsplanen. Försök med medborgarmöten har 
redan genomförts, utan större framgång. Först och främst måste alla invånare i Ulricehamns 
kommun ta del av Ulricehamn - En Framtidsberättelse genom att man skickar ut den med 
posten. Hur ska de annars bli en del av den? Vidare för att övertyga invånarna om att det här är 
bra och det behövs för Ulricehamns framtid, bör man göra nya försök med medborgarmöten, 
men göra dessa möten mer attraktiva genom att få bort den ”politiska klangen”. Det här grundar 
vi i resultatet av vår enkätundersökning där Ulricehamns politiker har stora brister i 
kommunikationen med stadens invånare. Det går emot visionen som säger att Ulricehamn har en 
öppen dialog med företag och medborgare, vilket underlättar förverkligandet av goda idéer och 
stärker medborgarinflytandet (www.ulricehamn.se).  

Efter att invånarna har fått vara med och säga sitt är det avgörande att dessa tankar och idéer 
sedan tas på allvar och inkluderas i handlingsplanen.  

 
Ulricehamn enligt Chernatony’s & Dall´Olmo Riley’s (1998) modell: 

 

 

  

 

Image 
Mål: 

En positiv  
och enad image  
av Ulricehamn  

bland stadens invånare 

Positionering 
Kommunikation:  

- Visionen om Ulricehamn 
- Ulricehamn - En Framtidsberättelse: 
  De utmärkande dragen 
- Invånarnas tankar och idéer 

Identitet 
Utgångspunkt: 

- Ulricehamn -  
  En Framtidsberättelse 
- Visionen om Ulricehamn  
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Invånarna viktiga 
Som Kavaratzis och Ashworth (2004) säger, beror framställningen av en stads marknadsföring 
på uppbyggnaden, kommunikationen och skötseln av staden image. Vi frågar oss hur väl man 
har tagit hänsyn den nuvarande imagen av Ulricehamn bland invånarna i framställningen av 
Ulricehamn - En Framtidsberättelse. En respondent i enkätundersökningen tycker till och med 
att visionerna om Ulricehamn är naiva och förstår inte varför Ulricehamn vill attrahera fler 
invånare att bosätta sig i staden (bilaga 18 Utvecklingen, kategori Önskemål). Om Kavaratzis och 
Ashworth har rätt i detta anseende, har de som ska göra visionen verklighet ett omfattande arbete 
framför sig att integrera invånarnas image av staden i det framtida marknadsföringsarbetet, 
eftersom man missat att göra detta från första början. 

I intervjun med kommunchefen fick vi insikt i att man inte har tagit hänsyn till Ulricehamns 
invånare när man utformat Ulricehamn - En Framtidsberättelse. Karl-Erik Claesson sa i 
intervjun att: 

”Er undersökning är ju lite skild från framtiden. Vi får hoppas att invånarna i Ulricehamn har 
en positiv image av sin egen stad. Det har väl inte gjort så många undersökningar om detta. Man 
tycker alltid olika. Det finns ingen ort eller kommun som kommer från det” 

”Jag möter många som är positiva. Ja, både och, men mest positiva. Det finns alltid enskilda 
som kan vara tveksamma eller till och med motståndare” 

Dessa kommentarer visar att man i stor grad har förbisett invånarna och att det ses som något 
självklart att de flesta invånarna i Ulricehamn har en positiv image av sin egen stad. I viss mån 
har Kommunchefen rätt, och vi håller med, om att folk alltid tycker olika. Dock är imagen 
tudelad i alltför stor grad och hur blir det då i framtiden, när Ulricehamn står inför alla dessa 
förändringar och utmaningar? 

 

Fylla glappet  
Den största utmaningen för Ulricehamns kommunledning och Näringsliv Ulricehamn AB ligger i 
arbetet med att fylla det så kallade glappet mellan identitet, profil och image. Först och främst 
måste man inse allvaret i situationen. Det går inte att förbise sina egna invånare och endast satsa 
på nya invånare för att nå målet om 25 000 invånare år 2020. Risken finns då att fler av dem som 
bor i staden nu, väljer att flytta och då minskar istället antalet invånare.  

 

Ta kritiken på allvar 

Det går inte att rycka på axlarna åt att invånarna har den attityden som de har mot Ulricehamns 
kommunpolitiker. Kommunfullmäktige i Ulricehamn bör enskilt arbeta med sin image och 
förbättra kommunikationen till sina invånare.  

 

Integrerad marknadskommunikation 

När Näringsliv Ulricehamn AB bildas den 1 maj 2008 (Seldevall, 2007) inleds en ny era i 
Ulricehamns lednings historia. Sammanslagningen av aktiviteter av kommunen, näringslivet och 
föreningslivet innebär att marknadsföringsarbetet av Ulricehamn blir mer översiktligt och 
samordnat.  
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De sammanslagna enheterna kommer att arbeta med integrerad marknadskommunikation (IMC). 
Det är en metod som Nandan (2005) anser är bra, att använda sig av varandras kunskaper för att 
på ett effektivt sätt genomföra arbetet med att marknadsföra Ulricehamn.  

 

Krävs mycket arbete 
Det återstår att hur mycket satsning som görs på stadens egna invånare. Slutsatsen i vår 
undersökning är att det kommer att krävas mycket arbete för att den framtida visionen och 
profilen av Ulricehamn ska stämma överens med invånarnas image av staden.   

 

18.1  Nutida image vs. framtida profil 

Det finns idag ett glapp mellan dagens image av Ulricehamn bland invånarna och den framtida, 
önskade profilen. I visionen om Ulricehamn vill staden i framtiden uppfattas som snabbrörlig. 
Detta behöver de kommunicera ut till sina invånare som anser att tempot i förändringar är 
långsamt. Samarbete inom politiken är ett av de utmärkande dragen i Ulricehamn - En 
Framtidsberättelse, något som behövs arbetas mycket med. Dels gäller det att samarbeta mellan 
partierna, dels att visa en enad front ut mot sina invånare. När det gäller utmärkande drag som 
nära, vacker och sjönära är detta begrepp som redan har en stark koppling bland invånarna när de 
ger sin bild av staden Ulricehamn. Det innebär att det inte är något som behövs läggas ner 
mycket kraft på i en framtida profil. Det är en viktig del av den nya profilen, men det är ett 
moment som inte behöver förmedlas lika starkt som andra, då det redan har en stark plats i 
invånarnas mentala kartor.  

Nyetableringar och stora tankar om utvecklingen av Ulricehamn är något som det talas om i 
Ulricehamn - En Framtidberättelse. Dagens bild av Ulricehamn är att det inte går att göra karriär 
och att det inte finns några jobb. Innan dessa visioner delges till invånarna bör det tänkas på att 
inte lova något som inte kan hållas.  

Utbud av shopping och kultur är inget som den framtida profilen säger något om. Med andra ord 
strävar Ulricehamn inte efter att profilera sig vare sig som en kultur- eller shoppingstad. Det är 
svårt att konkurrera med utbudet i de större städer som finns i närheten och Ulricehamn 
förstärker istället det som redan finns i form av naturen och friluftslivet. 

Det Ulricehamns kommun och Näringslivs Ulricehamn AB behöver tänka på i sin framtida profil 
av Ulricehamn är att arbeta med de moment som är oklara och svaga i dagens läge.  

Som Anholt (2006) konstaterat är ett starkt och positivt varumärke viktigt för en stad när det 
handlar om att klara av oväntade händelser och katastrofer. För en stad som Ulricehamn är det 
mer än viktigt. Dels är pressen stor för att vända den negativa trenden med utflyttning från stad 
och kommun, dels är det vikigt för en liten stad att visa sig starka mot sin omvärld och i 
konkurrensen om fler invånare, för att nå befolkningsmålet om 25 000 invånare år 2020.  

Det är kommunens uppgift att skapa en enhetlig känsla (Chernatony & Dall´Olmo Riley, 1998). 
Det berör i allra högsta grad Ulricehamns kommun, både när det gäller livet i Ulricehamn som 
helhet och om varumärket Ulricehamn.  



Kotler (1999) ger riktlinjer för designen av en plats image. Designen börjar i profilarbetet. En 
image ska vara giltig, distinkt, enkel och ha dragningskraft. Det gäller även profilen. Arbetet 
med en trovärdig profil för Ulricehamn kräver att man börjar med att se till stadens egna 
invånare, till exempel genom att ta till sig resultatet från vår enkätundersökning. De som är 
ansvariga för Ulricehamns varumärke och dess framtida marknadsföring måste veta hur 
omvärlden ser ut och vad som sägs om det egna varumärket i olika sammanhang, inte minst 
bland de egna invånarna. Med mycket arbete kan man till slut lyckas med att få identitet, profil 
och image att överlappa varandra så mycket som möjligt, enligt Erikssons (2005) modell. Då 
kanske invånarna i Ulricehamn inser de livskvaliteter som staden har att erbjuda?  

 

Identitet Profil 

Image 

ULRICEHAMN 

 

18.2  Förslag på vidare forskning 

Våra erfarenheter av enkätundersökningen säger att mycket av missnöjet i en stad som 
Ulricehamn på många områden har med politiker att göra. Det råder en akut kommunikationskris 
mellan politiker och invånare.  

Politiker i en stad är direkt kopplade till stadens varumärke. Därför är det inte minst viktigt att de 
enskilt från stadens övriga profil och image arbetar med sin, det vill säga kommunpolitikens, 
profil och image. Detta är något som framtida forskning kan och bör behandla. För att få ett väl 
fungerande samhälle är makthavarnas roll viktig, både för välfärd, för nöjda invånare och för 
stadens varumärke i sin helhet.  

Det skulle vara intressant att se hur arbetet med Ulricehamns profil och image utvecklar sig. 
Även att se hur andra städer arbetar med liknande problem.  

Slutligen vill vi uppmuntra till en studie i hur medvetna folk i allmänhet är av profil- och 
imagearbete som det i dagens konkurrenskraftiga samhälle, även när det gäller städer och platser, 
talas allt mer om. 
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Protokoll från kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun, bilaga KF § 141 B 



Bilaga 1 Enkät  
 
 
1. Är du  (  )  Man  

  (  )  Kvinna  
 
2. Ålder (ringa in) 
  
20 eller yngre          21-30          31-40         41-50        51-60        61-70        71 eller äldre 
 
 
3. Bor du  
 
o i Ulricehamn (har Ulricehamn som postadress)? 
o utanför Ulricehamn (har annan ort som postadress, t ex Timmele, Gällstad, Hössna)? 
 
 
4. Varför bor du i Ulricehamn / Ulricehamns kommun? 
 
o Jag är född och uppvuxen här 
o Inflyttad för att partner (flick-, pojkvän, fru, make) bor/bodde här  
o Inflyttad för jobb/skola 
o Annat ______________________________________________________________ 
 
 
5. Hur trivs du i Ulricehamn/ Ulricehamns kommun? 
      Ringa in ditt svar på skalan 1-5 

 
Mycket     Mycket O Vet ej 
dåligt     bra 
 
1-----------------------2------------------------3------------------------4-------------------------5 
 
Kommentar________________________________________________________________________ 
 
 
6. Beskriv Ulricehamn med 3 ord? 
 
       1_________________________2_________________________3_________________________ 
 
 
7. Vad tycker du är mest utmärkande för Ulricehamn? (Välj endast ett alternativ)  
 
o Utbudet av fritidsaktiviteter  
o Barnvänligheten 
o Närheten 
o Kulturlivet 
o Vacker natur 
o Sjöläget 
o Annat _______________________________________________________________ 
 
 
8. Vilket tycker du är Ulricehamns starkaste kännetecken? (Välj endast ett alternativ) 
 
o Skidbacken   
o Gågatan 
o Lassalyckan 
o Skottek 
o Åsunden  
o Folkets hus 
o Golfbanan 
o Prångens Camping 
o Stationshuset 
o Annat ________________________________________________________________ 
 



9. Tycker du att du är en god ambassadör för Ulricehamn, det vill säga talar du gott om 
       Ulricehamn i samtal med boende utanför Ulricehamn? 
 
o Ja, alltid 
o Det beror på sammanhanget 
o Nej, aldrig 
o Vet ej/Har ingen åsikt/uppfattning 
 
 
10. Jag tycker att Ulricehamn är: 
 
o Nytänkande 
o Stillastående 
o Bakåtsträvande 
 
 
11. Ulricehamn har tidigare haft ”Åsundens Pärla” som slogan. Den har nu tagits bort. Vad 
       tycker du om det? 
 
o Dåligt, jag vill ha den kvar 
o Bra, jag vill inte ha någon 
o Bra, jag vill ha en ny 
o Har ingen åsikt 
 
Förslag till ny slogan (valfritt)________________________________________________________ 
 
 
12. Tycker du att ledningen för Ulricehamns kommun är bra på att förmedla sina tankar, idéer 
       och framtida planering om Ulricehamn till sina invånare? 
 
o Ja 
o Nej 
o Det har jag inte tänkt på 
 
Kommentar _____________________________________________________________________ 
 
 
13. Använder du dig av Ulricehamns kommuns hemsida för att få information om vad som 
       händer i Ulricehamn? 
 
o Ja, ofta 
o Ja, ibland 
o Nej, aldrig 
 
 
14. Om NEJ på ovanstående fråga, hur skaffar du dig då information om kommunens 
       aktiviteter? 
 
o Ulricehamns Tidning 
o Anslag/affischer 
o Annat ________________________________________________________________ 
o Jag bryr mig inte om vad som händer i Ulricehamn 
 
 
15. Skulle du som invånare vilja vara med och påverka mer i beslut som gäller Ulricehamn? 
 
o Ja 
o Nej 
 
Om ja, hur? ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



16. Brukar du besöka Ulricehamns Stadsbibliotek? 
 
o Ja, ofta 
o Ja, ibland 
o Nej, aldrig 
o Om nej, varför inte?______________________________________________________________ 
 
 
17. Vad anser du om Ulricehamns utbud inom nedanstående områden?  

Ringa in ditt svar på skalan 1-5 där 1 = Mycket dåligt och 5 = Mycket bra 
 

 Nöjen 
 
1-----------------------2------------------------3------------------------4-------------------------5 O Vet ej 
 
 Kultur 

 
1-----------------------2------------------------3------------------------4-------------------------5 O Vet ej 
 
 Restauranger     

 
1-----------------------2------------------------3------------------------4-------------------------5  O Vet ej 
 
 Shopping 

 
1-----------------------2------------------------3------------------------4-------------------------5 O Vet ej 
 
 
18. Saknar du något som du åker till andra städer för att köpa? Om ja, vad samt varför? 
 
o Nej 
o Ja  

Därför att______________________________________________________________________ 
 
 
19. Vad tycker du om Ulricehamns strategiska läge?  

(Närhet och tillgänglighet till andra städer och platser)       
 
o Bra 
o Dåligt 
o Vet ej Kommentar____________________________________________________________ 
 
 
20. Vad tycker du om Ulricehamns kommunikationsmöjligheter?  

(Bussar och andra liknande sätt att ta sig till andra städer och platser)       
 
o Bra som det är i nuläget 
o Dåligt, jag vill ha bättre kommunikationsmöjligheter 
o Vet ej 
 
 
21. I Ulricehamn finns det goda möjligheter till:  
 

Arbete  (  ) Ja (  ) Nej (  ) Vet ej 
Attraktivt boende (  ) Ja (  ) Nej (  ) Vet ej 
Aktiv fritid  (  ) Ja (  ) Nej  (  ) Vet ej 
Bra utbildning   (  ) Ja  (  ) Nej (  ) Vet ej 

  
 
22. Anser du att det går att göra karriär i Ulricehamn? 
 
o Ja, inom vilket yrke som helst 
o Ja, men endast inom vissa yrken 
o Nej 
o Har ingen uppfattning Kommentar________________________________________________ 



23. Hur ser du på utvecklingen av Ulricehamn? (Nyetableringar, evenemang, boende m.m.) 
 
o Positivt 
o Negativt 
o Har ingen åsikt 
 
Kommentar _____________________________________________________________________ 
 
 
24. Vilken betydelse tror du att en komplett utbyggnad av motorvägen, samt en eventuell 
      byggnation av Götalandsbanan, kan ha för Ulricehamn? 

(Här är en kommentar mycket önskvärd om varför du tycker som du tycker) 
 

Ingen      Mycket stor   
betydelse      betydelse 
alls 
 
1-----------------------2------------------------3------------------------4-------------------------5 O Vet ej 
 
Kommentar _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
25. Vill du bo kvar i Ulricehamn eller skulle du vilja flytta till en annan stad? 
 
o Jag vill absolut bo kvar! 
o Jag vill absolut flytta härifrån! 
o Jag har funderat på/skulle kunna tänka mig att flytta 
o Jag håller på att flytta/ska flytta inom en kort framtid 
o Vet ej 
 
Kommentar _______________________________________________________________________ 
 
 
26. Känner du dig trygg i Ulricehamn?  
       Ringa in ditt svar på skalan 1-5 

 
Mycket     Mycket  
otrygg     trygg 
 
1-----------------------2------------------------3------------------------4-------------------------5 
 
 
27. Vad tycker du är det bästa med Ulricehamn? 
_________________________________________________________________________________ 
 
28. Vad tycker du är det sämsta med Ulricehamn? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Övriga/allmänna kommentarer  
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

TACK för att Du ställer upp med att hjälpa oss  
att göra Ulricehamn till en ÄNNU trevligare stad att bo i! 

 
Ellinor & Jenny, Högskolan i Jönköping



 
Bilaga 2 Bild på box 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 Informationsmaterial om enkätundersökning 
 
 

Hej Ulricehamnare! 
 

Nu är det dags att göra Din röst hörd! 
Vi vill veta vad just Du tycker om Ulricehamn, vad som 

är bra och vad som är mindre bra. 
 

Ta dig tid att fylla i en enkät här bredvid och hjälp till att 
göra Ulricehamn till en ännu bättre stad att bo i. Inget är 

någonsin så bra att det inte kan bli bättre! 
 

Undersökningen pågår till och med den 25 november så 
se till att Din enkät ligger i lådan senast då. Ta gärna 

med en enkät och fyll i den hemma, men glöm då inte att 
lämna den i lådan senast söndagen den 25 november! 

 
Självklart är enkäten anonym. 

TACK för att du tar dig tid! Just Din åsikt är viktig! 
 

MVH 
 

Ellinor och Jenny, Högskolan i Jönköping 



Bilaga 4 Intervjuguide 
 
Ulricehamn - En Framtidsberättelse 

- Syfte med handlingsplanen? 
- Vad anser du om våra uttolkade drag från Ulricehamn - En Framtidsberättelse? 

 
Näringsliv Ulricehamn AB 

- Beskriv syfte och tanke med det nya bolaget 
 

Övrigt 
- Hur ska fler av Ulricehamns invånare bli delaktiga i kommunpolitiken? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 Kodblankett och kodschema  
 
Kodblankett 
 
Nr:_____ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 
 
 
Kodschema 
 
1. Är du  [1]  Man  

  [2]  Kvinna  
 
2. Ålder (ringa in) 
  
20 eller yngre          21-30          31-40         41-50        51-60        61-70        71 eller äldre 
         [1]            [2]                   [3]                  [4]                  [5]                    [6]                        [7] 
 
3. Bor du  
 
o [1] i Ulricehamn (har Ulricehamn som postadress)? 
o [2] utanför Ulricehamn (har annan ort som postadress, t ex Timmele, Gällstad, Hössna)? 
 
 
4. Varför bor du i Ulricehamn / Ulricehamns kommun? 
 
o [1] Jag är född och uppvuxen här 
o [2] Inflyttad för att partner (flick-, pojkvän, fru, make) bor/bodde här  
o [3] Inflyttad för jobb/skola 
o [4] Annat ______________________________________________________________ 
 
 
5. Hur trivs du i Ulricehamn/ Ulricehamns kommun? 
      Ringa in ditt svar på skalan 1-5 

 
Mycket     Mycket O Vet ej 
dåligt     bra 
 
[1]---------------------[2]----------------------[3]---------------------[4]---------------------[5] 
 
Kommentar________________________________________________________________________ 
 
6. Vad tycker du är mest utmärkande för Ulricehamn? (Välj endast ett alternativ)  
 
o [1] Utbudet av fritidsaktiviteter  
o [2] Barnvänligheten 
o [3] Närheten 
o [4] Kulturlivet 
o [5] Vacker natur 
o [6] Sjöläget 
o [7] Annat _______________________________________________________________ 
 
7. Vilket tycker du är Ulricehamns starkaste kännetecken? (Välj endast ett alternativ) 
 
o [1] Skidbacken   
o [2] Gågatan 
o [3] Lassalyckan 



o [4] Skottek 
o [5] Åsunden  
o [6] Folkets hus 
o [7] Golfbanan 
o [8] Prångens Camping 
o [9] Stationshuset 
o [10] Annat ________________________________________________________________ 
 
8. Tycker du att du är en god ambassadör för Ulricehamn, det vill säga talar du gott om 
       Ulricehamn i samtal med boende utanför Ulricehamn? 
 
o [1] Ja, alltid 
o [2] Det beror på sammanhanget 
o [3] Nej, aldrig 
o [4] Vet ej/Har ingen åsikt/uppfattning 
 
 
9. Jag tycker att Ulricehamn är: 
 
o [1] Nytänkande 
o [2] Stillastående 
o [3] Bakåtsträvande 
 
 
10. Ulricehamn har tidigare haft ”Åsundens Pärla” som slogan. Den har nu tagits bort. Vad 
       tycker du om det? 
 
o [1] Dåligt, jag vill ha den kvar 
o [2] Bra, jag vill inte ha någon 
o [3] Bra, jag vill ha en ny 
o [4] Har ingen åsikt 
 
Förslag till ny slogan (valfritt)________________________________________________________ 
 
 
11. Tycker du att ledningen för Ulricehamns kommun är bra på att förmedla sina tankar, idéer 
       och framtida planering om Ulricehamn till sina invånare? 
 
o [1] Ja 
o [2] Nej 
o [3] Det har jag inte tänkt på 
 
Kommentar _____________________________________________________________________ 
 
 
12. Använder du dig av Ulricehamns kommuns hemsida för att få information om vad som 
       händer i Ulricehamn? 
 
o [1] Ja, ofta 
o [2] Ja, ibland 
o [3] Nej, aldrig 
 
13. Om NEJ på ovanstående fråga, hur skaffar du dig då information om kommunens 
       aktiviteter? 
 
o [1] Ulricehamns Tidning 
o [2] Anslag/affischer 
o [3] Annat ________________________________________________________________ 
o [4] Jag bryr mig inte om vad som händer i Ulricehamn 
 
14. Skulle du som invånare vilja vara med och påverka mer i beslut som gäller Ulricehamn? 
 
o [1] Ja 
o [2] Nej 
 



Om ja, hur? ______________________________________________________________________ 
 
15. Brukar du besöka Ulricehamns Stadsbibliotek? 
 
o [1] Ja, ofta 
o [2] Ja, ibland 
o [3] Nej, aldrig 
o [4] Om nej, varför inte?___________________________________________________________ 
 
 Vad anser du om Ulricehamns utbud inom nedanstående områden?  

Ringa in ditt svar på skalan 1-5 där 1 = Mycket dåligt och 5 = Mycket bra 
 

16. Nöjen 
 
[1]---------------------[2]----------------------[3]---------------------[4]---------------------[5] O Vet ej 
 
17. Kultur 
 
[1]---------------------[2]----------------------[3]---------------------[4]---------------------[5] O Vet ej 
 
18. Restauranger     
 
[1]---------------------[2]----------------------[3]---------------------[4]---------------------[5] O Vet ej 
 
19. Shopping 
 
[1]---------------------[2]----------------------[3]---------------------[4]---------------------[5] O Vet ej 
 
20. Saknar du något som du åker till andra städer för att köpa? Om ja, vad samt varför? 
 
o [1] Nej 
o [2] Ja  

Därför att______________________________________________________________________ 
 
21. Vad tycker du om Ulricehamns strategiska läge?  

(Närhet och tillgänglighet till andra städer och platser)       
 
o [1] Bra 
o [2] Dåligt 
o [3] Vet ej Kommentar____________________________________________________________ 
 
 
22. Vad tycker du om Ulricehamns kommunikationsmöjligheter?  

(Bussar och andra liknande sätt att ta sig till andra städer och platser)       
 
o [1] Bra som det är i nuläget 
o [2] Dåligt, jag vill ha bättre kommunikationsmöjligheter 
o [3] Vet ej 
 
 I Ulricehamn finns det goda möjligheter till:  

23.  Arbete  [1] Ja [2] Nej [3] Vet ej 
24.  Attraktivt boende [1] Ja [2] Nej [3] Vet ej 
25.  Aktiv fritid  [1] Ja [2] Nej  [3] Vet ej 
26.  Bra utbildning   [1] Ja  [2] Nej [3] Vet ej 
 

27. Anser du att det går att göra karriär i Ulricehamn? 
 
o [1] Ja, inom vilket yrke som helst 
o [2] Ja, men endast inom vissa yrken 
o [3] Nej 
o [4] Har ingen uppfattning Kommentar________________________________________________ 

 
 
 

 



28. Hur ser du på utvecklingen av Ulricehamn? (Nyetableringar, evenemang, boende m.m.) 
 
o [1] Positivt 
o [2] Negativt 
o [3] Har ingen åsikt 
 
Kommentar _____________________________________________________________________ 
 
29. Vilken betydelse tror du att en komplett utbyggnad av motorvägen, samt en eventuell 
      byggnation av Götalandsbanan, kan ha för Ulricehamn? 

(Här är en kommentar mycket önskvärd om varför du tycker som du tycker) 
 

Ingen      Mycket stor   
betydelse      betydelse 
alls 
 
[1]---------------------[2]----------------------[3]---------------------[4]---------------------[5] O Vet ej 
 
Kommentar _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
30. Vill du bo kvar i Ulricehamn eller skulle du vilja flytta till en annan stad? 
 
o [1] Jag vill absolut bo kvar! 
o [2] Jag vill absolut flytta härifrån! 
o [3] Jag har funderat på/skulle kunna tänka mig att flytta 
o [4] Jag håller på att flytta/ska flytta inom en kort framtid 
o [5] Vet ej 
 
Kommentar _______________________________________________________________________ 
 
31. Känner du dig trygg i Ulricehamn?  
       Ringa in ditt svar på skalan 1-5 
Mycket     Mycket  
otrygg     trygg 
 
[1]---------------------[2]----------------------[3]---------------------[4]---------------------[5] O Vet ej 
 



Bilaga 6 Valet av Ulricehamn som bostadsort 
 
Kategori: Pröva nytt 
Ville pröva en ny ort. Nystart.  
 
Kategori: Föräldrar 
Förälder fick jobb här. Föräldrar flyttade hit. Pappa flyttade hit. Mamma flyttade hit för 5 år 
sedan. Mamma och pappa flyttade hit. Mina föräldrar bor här. Mina föräldrar flyttade hit från 
Söderhamn + vi syskon. Flyttade till fosterfamilj.  
 
Kategori: Staden 
Fin stad. Önskade bo i vacker, ej för stor stad i Västergötland. Lagom stor stad, vackert 
belägen i Götaland. Inflyttad för ca 10 år sedan för vi tyckte Ulricehamn var en trevlig stad. 
Vackert.  
 
Kategori: Jobb 
Tillbakaflyttad på grund av makes jobb i grannkommun. Mamma fick jobb. Hästverksamhet. 
Frun fick jobb.  
 
Kategori: Husköp 
Inflyttad på grund av miljön/naturen och huspris. Föräldrar köpte hus. Hittade fin hästgård till 
bra pris. Köpt gård. Inflyttad pga husköp. Köpte tomt/fastighet med fiskerätt. 
 
Kategori: Inflyttad/Återinflyttad  
Inflyttad som vuxen, växte upp här på somrarna. Flyttade från Borås. Inflyttad. Uppvuxen, 
sedan återinflyttad efter lång utlandsvistelse. Jag har flyttat hit från London, England efter att 
jag hade tillbringat min semester här. Kommer från norr, ville flytta söderut. Det bara blev så! 
Bott på annan ort i 23 år - återinflyttad. Född och uppvuxen, bott borta 8 år, sedan återvänt. 
Inflyttad som äldre (60 år) från Göteborg. Ville åldras i en liten stad. Mina föräldrar flyttade 
från skogen till ett mindre samhälle. 
 
Kategori: Människor 
Kamrat. Umgänge. Mina vänner bodde här. Släkten bor här. Aktivt val. Viss anknytning till 
bygden.  
 
Kategori: Övrigt 
Det bara blev så. Flyttat hit bara. Misstag. Kommer från norr, ville flytta söderut. Det bara 
blev så! Ingick äktenskap och fick lägenhet. 
 
Kategori: Uppvuxen 
Inte född men uppvuxen här. Flyttade hit vid 5-årsålder, mamma är härifrån. Uppvuxen bitvis 
men också återinflyttad för barnens skull.  
 
Kategori: Läge 
Flyttade hit för att komma närmare Göteborg.  



 
Bilaga 7 Trivsel 
 
Kategori: Negativt/Utbud 
Dåligt med uteställen. Liten stad där inget händer. Svårt med kommunikationen. För lite att 
göra. Lite aktiviteter. Mycket turbulens. Borde vara bostäder åt alla invånare, även åt dem 
som har problem. För få gym, affärer och uteställen. Dålig service. För lite jobb. Skolan 
suger. Väldigt tråkig stad. Händer aldrig någonting kulturellt till exempel. 
 
Kategori: Stad 
Lugn och harmonisk stad med fin miljö. Trevlig atmosfär. Mysig stad trots alla backar. Nära 
till större städer Väldigt trevligt ställe. Tryggt och skönt. Nära till allt! Natur - storstad. 
Vacker by. Det är en vacker och fridfull stad. Jag trivs ganska bra, därför att jag gillar 
småstäder absolut inte storstäder. Perfekt att återvända till som ”övermogen”. Mycket säker. 
Småstadsmiljön. Lagom stort för barnen.  
 
Kategori: Natur 
Fin natur med strövområden. Backar - negativt. Nära natur och vatten. Det är fint.  
 
Kategori: Positivt/Utbud 
Stort fritidsutbud. Bra boende. Älskar Sjuhäradsfestivalen! Det mesta finns. Här finns mycket 
att göra för oss äldre - om vi vill! Bra vårdcentral!   
 
Kategori: Människor 
Folk är tråkiga och svåra att få kontakt med. Har flyttat in från Sthlm och får ett kyligt 
bemötande från vissa tills jag talat om att jag är född i Gbg. Bra arbetskamrater. Trevliga 
människor. Stad som är ”främlingsfientlig” mot inflyttad. Alla är tråkiga. Människorna känns 
vänliga. Ej bra med konservatism.  
 
Kategori: Läge 
Lagom avstånd till t.ex. Göteborg. Gillar stora städer och det finns ju Borås. Nära till 
storstäder.  
 
Kategori: Övrigt 
Jag kommer inte bo i Ulricehamn hela livet. Har inget att jämföra med. Bättre och bättre ju 
längre tid jag bor här. Bor i Tvärred i skogen. Jag utvecklas inte här. 
 
Kategori: Politik 
Bara synd att kommunen är emot utveckling, framåtanda. Tjafs om varje beslut.  



Bilaga 8 Ulricehamn beskrivet med tre ord 
 
Kategori: Natur 
Vackert, Sjönära, Backigt, Fint, Natur, Regnigt, Skog, Sjö, Grön, Frisk luft, Åsunden, Vinter, 
Skidbacken, Bra cykelvägar, Kuperad terräng, Vatten, Kulligt, Sommar, Fult, Tråkigt, Utsikt,  
 
Kategori: Människor 
Trevliga människor, Buttra folk, Vänligt, Självgott, Ogästvänlig, Fientlig, Terroriserande, 
Osocial, Rikemansfolk, ”Alla känner alla”, Gästvänliga, Gemenskap, Bönder, Inskränkt, 
Äldre människor, Skvallrigt, Moderater 
 
Kategori: Atmosfär 
Mysigt, Gemytligt, Charmigt, Tryggt, Trevligt, Lugnt, Mystiskt, Pittoreskt, Säker, Idyllisk, 
Personligt, Trivsam, Avslappnat, Fridfull, Levande, ”Förlorad romantik”, Trött, Enkelt, 
Härligt, Död, Bra, Orolig, Händelselös, Slutet, Hemtrevligt, Skön, Olustig, Oförstört, Hemma  
 
Kategori: Läge  
Närhet (till allt), Centralt, Bra läge, Ligger vackert, Lättillgänglig, Mitt i Sverige 
 
Kategori: Karaktär 
Litet, Lagom, Småstad, Gammaldags, Villastad, Arbetsort, Rolig, Företagsam, Barnvänlig, 
Motionsvänlig, Friluftsliv, Familjestad, Sovande, Bakåtsträvande, Småborgerlig, Historiskt, 
Föreningslivsrik, Utvecklingsrädd, Konservativt, Intolerant, Utvecklande, Nytänkande, 
Välmående, Aktiv, Framåt, Förutsägbar, Egofixerad, Välordnad, Välmående, Konservativt, 
Kulturfattigt, Utvecklingsfientligt, Omodernt, Intressant, Kulturvänligt, Tråkig, Livlös, Söt, 
Suparstad  
 
Kategori: Platser 
Strandpromenaden, Gågatan, ICA, Svag stadskärna, Pizzerior 
 
Kategori: Utbud 
Allt finns, Skidåkning, Varierat, Bra affärer, Närservice, Kulturvänligt 



 
Bilaga 9 Utmärkande för Ulricehamn  
 
Följande är förslag på utmärkande för Ulricehamn utöver de svarsalternativ som redan fanns: 
 
Kategori: Människor 
Vänligheten. Snälla människor! Dumheten.  
 
Kategori: Natur 
Vacker natur. Alla backar.  
 
Kategori: Platser 
Pluto. Gågatan. Banvallen. 
 
Kategori: Aktivitet 
Idrotten.  
 
Kategori: Näringsliv 
Envetenhet och entreprenörsanda 
 
Kategori:Karaktär   
Småstaden. Alla fina hus  
 
Kategori: Övrigt 
Mitt eget sätt att ha kul. Helheten av de som svarsalternativen som nämns.  



 
Bilaga 10 Ulricehamn starkaste kännetecken  
 
Kategori: Plats 
Strandpromenaden, Järniakurvan, Ekhult, Rådhuset, ICA, Stadsmiljön – gågatan – torget  
 
Kategori: Natur 
Det vackra läget vid sjön. Backarna!  
 
Kategori: Aktivitet 
Sjuhäradsfestivalen, Cykelbanorna, Skidbana, Golfbana,  
 
Kategori: Karaktär 
Småstaden, Stadsmiljön, Närheten 



Bilaga 11 Förslag till slogan 
 
 
Ulricehamn - För starka vader 
 
Sveriges lilla Venedig  
 
Ulricehamn - Möt värmen i kylan 
 
Staden med närhet 
 
Alla årstiders stad - Ulricehamn 
 
Ulricehamn - Metropolen 
 
Åsunden - Ulricehamns pärla 
 
Sjöstaden 
 
Åsundens Njut 
 
Ulricehamn - Har du/ni det så här bra? 
 
Ulricehamn - En stad av ljus 
 
Det Idylliska Sjödistriktet 
  
Stunt Industry 
 
Diamond of Åsunden 
 
Knallarnas Vagga 
 
Här bor du nära 
 
Åsundens Diamant 
 
Ulricehamn - Go, go! 



Bilaga 12 Kommunens kommunikation och förmedling 
 
Kategori: Initiativ/Negativt 
Lite sega, behöver ha lite yngre tänkande. Mer måste till för ungdomar. Dåliga att avlyssna 
invånarna. Men ibland satsar de lite för mycket på fel idéer. Det kan bli mycket bättre, 
öppnare klimat. Dom prioriterar helt fel. Det är inte många av våra förslag (från skolan) som 
drivits igenom. Tomma löften! Pratar mycket om 25 000 invånare år 2020 - men handlar ej 
så! Vilka är ledningen?! De bygger/gör vad de vill. Kan tycka att de lägger pengarna på fel 
saker ibland. 
 
Kategori: Initiativ/Positivt 
Tänker framåt. Har blivit bättre på senaste åren. De kan nog lyckas. Som en nyflyttad 
invånare gillar jag förbättringar t.ex. badhuset. 
 
Kategori: Politikerna 
Politikerna här är som småbarn, Politiker jobbar ostrukturerat/oproffsigt. All politik förs i 
slutna rum! Tänker bara på sitt partis bästa. Byt ut dom! Vissa gubbepolitiker tycks tro vi bor 
kvar i 1800-talet!!  
 
Kategori: Information 
Nej, det kommuniceras inte alls ut till invånarna utan man ställs inför fullbordat faktum då 
man läser i UT. Olika för olika nämnder. Om man är intresserad av att få informationen. I de 
flesta fall förmedlar de sina tankar när allt är spikat och klart. Jag märker att det händer saker, 
men mer info borde ges. Jag tror vi behöver mer information om någonting pågående. Man 
får svaren efteråt. De meddelar inte allt. 
 
Kategori: Information/Hur 
Via UT. Ja med stor hjälp av UT. 



Bilaga 13 Påverkan i beslut 
 
Kategori: Enkäter 
Genom frågeformulär till Ulricehamnare. Skicka frågeformulär. Enkäter i brevlådor. 
Kommunen skulle gå ut med en enkät som den här! Enkäter via Ulricehamns Tidning. Via 
webben. 
 
Kategori: Internet 
Internet. Förslagssida på Internet. Forum på Internet. Maila någon vid kommunen 
(ombudsman). Förslag via mail.  
 
Kategori: Idégrupper 
Diskussionsgrupper. Tankesmedjor och liknande. 
 
Kategori: Engagera mig i politiken 
Engagerar mig i olika frågor. Funderar på att politiskt aktivera mig. Personligt engagemang. 
Det är lätt att gnälla men ingen vill göra något (inklusive jag själv). Trycka på framåt. 
 
Kategori: Delaktighet i beslutstagningar 
Mer debatter med invånarna innan beslut fattas. Idélämning. Genom öppen diskussion före 
beslut. Ökad medborgardialog. Öppnare diskussioner inom politiken. Fråga oss 
(kommuninvånarna)! Mer debatter med invånarna innan beslut fattas. Utfrågningar.  Innan 
beslut tas, så låt oss som bor här vara med och ha en åsikt. Låta invånarna komma med 
förslag.  
 
Kategori: Omröstningar 
Genom folkomröstningar, t.ex. vad gäller vårdnadsbidrag. Lokala folkomröstningar stärker 
demokratin, ex. i frågor om barnomsorg, invandrings/integrationspolicy. Rösta. Genom 
undersökningar hos kommuninvånare om vad de tycker om vissa förslag innan beslut fattas. 
Genom att rösta och komma med förslag. Demokratiska omröstningar gällande kommunens 
pengar så vi slipper fjanteri som cykelrondeller för pengar som kan användas bättre. Genom 
röstning = majoritet vinner. 
 
Kategori: Politik 
Personval utanför partierna. Få info om arbetet i stadsfullmäktige och om kommande beslut - 
som delta i planering. Snabbare handläggning av medborgarförslag.  
 
Kategori: Tidning 
Insändare i UT. Genom media. Enkäter via Ulricehamns Tidning. 
 
Kategori: Övrigt 
Demonstration. Protestlistor. Informationskvällar. Genom att kommunledningen kunde ta sig 
till orterna runt stadskärnan och lyssna. Lyssna mer på ungdomar. De skulle lyssna mer på 
pensionärerna för vi är många. 
 
Kategori: Information 
Få mer information – möten. Genom att de gör information mer tillgänglig. Mer annonser 
innan någonting sker. Måste få en chans att rösta när det gäller stora, dyra saker. Vet ej - mer 
att få säga till om exempelvis kommuninfoblad - allt kan inte gå genom UT. 
 
Kategori: Lösa kommentarer 
Ta hänsyn till åsikter om planering av byggnader till exempel. Enda sättet är nog att 
prostituera sig och bli politiker. Man kan bara påverka slut om man är ”politiker”. Kommunen 



gör som den vill, invånarna är i en utsatt situation gentemot kommunens intressen. Vill kunna 
säga vad jag tycker! När man försökt har de ej agerat. Det gör man med val vart fjärde år.  
 
Kategori: Önskemål 
Mer poliser. Önskar att ett kulturhus byggs. Ett mera livaktivt centrum med flera affärer. Vi 
vill ha en stor plan asfalt för lek. Komma med idéer om utbudet (nöje). Skulle ej velat ha 
turistbyrån flyttad om jag kunnat påverka detta etc. Till exempel vilka affärer som ska öppnas 
så det blir mer anpassat för unga. Beslut om skolresor till exempel genom att de lyssnar mer 
på de yngre, de som det drabbar.  



Bilaga 14 Stadsbiblioteket 
 
Kategori: Väljer annat bibliotek 
Tingsholms bibliotek funkar bra för mig. Behöver inte - får böcker från skolan. Lånar på 
lasarettet. Har bibliotek i Marbäck. Besöker Högskolan i Borås + stadsbiblioteket där. Lånar 
på biblioteket på arbetet. 
 
Kategori: Har inte tid 
Tidsbrist. Hinner inte med, har mycket böcker själv. Lång resväg. Blir inte av - har inte tid.  
 
Kategori: Prioriterar annat 
Har andra intressen. Orka läsa - jag vill bara festa. Inget intresse. Har inte behovet. Är ingen 
bokmal. Blir aldrig av att jag lånar böcker eller lånar film eftersom jag jobbar i videobutik. 
Känner ej för det. Köper hellre böcker. Glömmer. 
 
Kategori: Annat 
Portad av att få låna. Det lockar inte tillräckligt, man märker inte att biblioteket finns, de 
borde marknadsföra sig mer. Inget tilltalande, tråkig lokal! Känns inte dynamisk. Läser för 
lite böcker. Vet ej vart det finns. Jag har inget ärende dit! 



 
Bilaga 15 Saknar i utbud 
 
Kategori: Saknar Mode  
Saknar stora kedjor såsom H&M, Kappahl m.m. Klädbutiker. Skobutiker. Gina Tricot. 
Barnkläder. Tonårskläder för killar. Kläder för moget folk. Skor. Indiska. Mer dam- och 
herraffärer. Billigare kläder. 
 
Kategori: Varför åka någon annanstans? 
Finns mer utbud i Jkpg och Borås. Bättre affärer! Utbudet större. För att det är billigare. Jag 
vill ha mer att välja på. Omväxling förnöjer! Roligt (att åka till andra städer och shoppa). Jag 
jobbar i Borås och tar ofta shoppingen där., Dåligt utbud - Åker till Gällstad. Tråkig personal i 
alla butiker. Därför att det ej finns här. För övriga inköp vill jag ha större utbud med fler 
valmöjligheter. Få lite variation. Där finns bredare utbud – service - puls och anonymitet. Fler 
affärer att gå i. Behöver kunna andas fritt. Ibland är det roligt att köpa kläder någon 
annanstans. 
 
Kategori: Saknar övrigt utbud 
Stormarknad. Vissa specialvaror. Spel och Magic the trading card game. Bio. Utbudet av 
djurartiklar är för litet. För lite utbud inom teknik. Billigare blommor och krukväxter. Mat. 
Elgiganten. IKEA. Hifi. Musik. Trädgårdssaker. Läkarspecialister. Biltema. NetonNet. 
MediaMarkt. Sportbutik ex. Stadium. BR. ToysRus. Det finns ingen zooaffär här. 
Datatillbehör. Möbler. Dygnetruntöppet pantbank. Saknar stora varuhuset att man kan köpa 
allt i samma butik, t.ex. Coop, Forum, Ekohallen, OB. Vi behöver en delikatessaffär. 
Westernutrustning. Roliga aktiviteter till barn. Inredning. City Stormarknad. Design.  
 
Kategori: Saknar restauranger  
Fin restaurang. Bra mat (utländsk). Sushirestaurang. McDonalds. Bättre fik. Vill kunna äta 
lunch ute på helgen - känna stämning av folk i rörelse.  
 
Kategori: Varför-Pris 
Ibland billigare alternativ. I småstäder finns ingen konkurrens mellan företag då de är få = 
svindyrt. Knalleland eller A6 är betydligt billigare. För få konkurrenter, för höga priser i 
förhållande till löneläget. Allt finns här i Ulricehamn och är billigare här. För dyr mat här.  
 
Kategori: Övrigt 
Ulricehamn är litet. Finns inget alls att köpa här. Allt finns inte i Ulricehamn, men ganska bra 
utbud ändå.  



Bilaga 16  Strategiska läget/Kommunikationsmöjligheter 
 
Kategori: Läge  
Nära till större städer. Ligger i mitten av allt. Nära till Gbg, Sthlm och Europa. Nära till Gbg 
och Jkpg. Bra. Bra med motorväg. Hur bra som helst. Mitt mellan flygplatser. Mittpunkt. 
Nära till Jönköping och Falköping. Perfekt närhet till storstadsregioner. Suveränt läge. Ligger 
bra på ”stambanan” mellan Gbg och Sthlm.  
 
Kategori: Kommunikationsmöjligheter 
Man är beroende av bil. Bussförbindelserna dåliga. Dålig - bättre och tätare 
kommunikationer. Bra bussförbindelser. Motorvägen kommer att öka tillgängligheten med 
både buss och bil till Jönköping, Borås och Göteborg. Tåg saknas. Om väg och järnväg byggs 
ut - bra. Mer busstider! 



Bilaga 17 Karriär 
 
Kategori: Positiv  
Möjligheter som egen företagare. Ja, om du är född i rätt familj. Inom vissa yrken och efter 
framgångsrikt rekryteringssamtal. Ulricehamn har ett väl blandat yrkesval. 
 
Kategori: Negativ  
Jag fick inget jobb, trots ansökan. Svårt att få kvalificerade välbetalda jobb. Man är 
överkvalificerad. Finns inget utrymme för akademiker. Dåliga löner. Rekrytering sker ofta på 
sociala grunder, utbildning och kompetens mindre viktigt. Om man är en del av det 
”osynliga” nätverket! - Brödraskap! Liten stad - svårt att göra karriär. Önskar det fanns mer 
utbildning. 
 
Kategori: Ingen uppfattning 
Är för ung för att riktigt veta. Ej aktuellt. Har ingen koll. Pensionär. Arbetar i Gbg. Är för 
gammal. Befinner mig utanför den sfären. Har inte tänkt på det än. En mindre stad har 
självklart mindre utbud också i frågan om arbetstillfällen. 



 
Bilaga 18 Utvecklingen 
 
Kategori: Bebyggelse/Positiv 
Planerna för fler boende. Nya lägenheter byggs, vilket är bra! Åsunda Sjöstad och 
Kallbadhuset - positivt 
 
Kategori: Bebyggelse/Negativ  
Fula höghus vid stranden. Husen förstör strandpromenaden. Är rädd för att nybyggen får ta 
för mycket av parker och grönområden till exempel Ekhagen/Linsängsvägen. Kallbadhus 
kostar pengar, tänk på barnen. Saknas bostäder! En småstad ska inte se ut som en storstad i 
miniatyr. Resdax byggnation vid Åsunden, hur fick de byggnadstillstånd? Synd att bygga 
Åsunda Sjöstad. Risken i nuläget är stor att småstadens unika får stå tillbaks för dominerande 
byggkomplex, med hänvisning till att det saknas lägenheter i centrum. Bygg boende 
(hyresrätter) som man har råd med så att alla kan få ett attraktivt boende. Det är för många hus 
i Åsunda Sjöstad. Bygg ej nära sjön – förstör inte stranden, valla inte in sjön och andra 
avskärmaden från staden. Borde finnas mer nytänkande i bostadsbyggen. Alla har rätt till ett 
boende. 
 
Kategori: Förändringar 
Det blir finare och finare. Med järnväg och motorväg finns inga begränsningar. Hoppas att 
den gryende framåtandan ger fantastiska resultat. Händer mycket nu med boende, fritid etc. 
Negativ som det ser ut nu- annars positiv till utveckling. Det blir för mycket ”utompåverkan”. 
Alla orter måste inte ha landmärken (bygga högt). Evenemang och boendeutveckling är bra.  
 
Kategori: Tempo 
Allt går för långsamt. Verkar vara på uppgång. Ett betydligt större engagemang märks från 
allt fler. Ingenting händer alls, förutom om nån knivhugger nån. Behövs mer långsiktigt.  
 
Kategori: Människor 
Satsa mer på ungdomarna istället för seniorerna. Varför fler invånare?. Strävar att bevara 
ankdammsmentalitet och så kallad Ulricehamnsanda (trångsynthet). Finns inget för vanliga 
människor. 
 
Kategori: Näringsliv 
Arbetsplatser dåligt. Bra med nya företag typ New Wave. Samarbete kommun - företag. Svårt 
med nyetableringar - det pissas revir. 
 
Kategori: Politik 
Kräver dock mer av politikerna. Kommunen måste bli villigare med att släppa till pengar. Om 
de inte blir för vidlyftiga! Viktigt med helhetstänk. Arbete - bostäder - bra skolor - aktiv fritid 
=  Hälsosam kommun.  
 
Kategori: Önskemål 
Visionerna - naiva. Man måste satsa mer på bibliotek och övrig kultur. Företagare styr för 
mycket. Mer evenemang skulle dock vara roligt. Visserligen mer boenden, men inga 
aktiviteter. De som finns görs det för lite reklam för! Mer annorlunda saker.  
 
Kategori: Övrigt 
Kan ha en negativ inverkan då det blir för mycket (annars positivt). Vissa saker positivt - 
andra negativt. Slå mer på trumman för Ulricehamn! Vet ej vad som är på gång för tillfället. 
 
 
 



 
Bilaga 19 Motorvägen och Götalandsbanan 

Kategori: Positivt 
Man kan bo idylliskt till vettiga priser och ändå ha ”världen” inom räckhåll. Det är av stor 
vikt att Götalandbanan kommer till stånd. Det måste vara lätt att ta sig till och från staden för 
folk och företag. Tillgängligheten ökar markant. Ökat intresse för Ulricehamn. Det är väldigt 
bra! Folk kommer att veta vart Ulricehamn ligger och åker man tåg igenom så kommer det ha 
stor betydelse. Mer attraktivt- folk kan flytta hit - staden kan växa och få hit de större 
affärskedjorna. Götalandsbanan för miljöns skull. Kan dra fler folk hit och fler arbeten. Höjer 
attraktionsvärdet för icke-Ulricehamnare. MV och Tåg möjliggör etablering inom näringslivet 
och utveckling av U-hamn till boendekommun. Motorvägen för säkrare trafik, 
Götalandsbanan för kommunikation med tåg som är miljövänligare. Förbättrad 
kommunikation. Ulricehamn för en större plats på kartan. 
 
Kategori: Negativt 
Blir då storstad typ Stockholm. Det går bara fortare att åka förbi. Staden får inte växa för stor 
för fort. Skit i vägarna och satsa mer på sjön. Det kommer bli dyrare att leva här och bo = 
negativt. Tror U-hamn är för litet, för få resande, för att snabbtåg till Sthlm eller Gbg skulle 
stanna här så vi får ta oss till Jönköping eller Borås för att kunna åka snabbtåg. Vad ska man 
med skiten till? Onödigt!  Ingen kommer ju ha råd att köra bil, detta ser miljötalibanerna till. 
Tycker ej om att Götalandbanan ska gå så central som är planerat. 
 
Kategori: Pendling 
Kommunikationerna förbättras. Lättare att pendla. Ökad kommunikation gör både in och 
utpendling möjlig. Avståndet till Borås och Göteborg krymper. Gör Ulricehamn mer 
tillgängligt för till exempel Borås vilket kan resultera i att man lättare kan pendla och bo i 
Ulricehamn. Det är A och O med kommunikation och möjlighet att pendla till mer 
”kvalificerade” arbeten. Det blir attraktivt att kunna bo i Ulricehamn och arbeta i till exempel 
Göteborg. Pendelavstånd!  
 
Kategori: Inflyttning/Utflyttning 
Staden kan växa och bli attraktivare. Tror att fler flyttar hit. Invånarantalet kommer öka, 
attraktivare för till exempel Göteborgare att flytta hit. Tror det blir utflyttning av dem som 
redan bor här, men inflyttning av dem som vill ha nära till storstaden men också närhet till 
”landet”. Ökad kommunikation kan ge mer inflyttning, mer nyetablering. Mycket nya 
inflyttningar till kommunen på grund av att det blir bra kommunikationer till större städer och 
arbetsplatser. Kan dra fler folk hit och fler arbeten. Att fler människor flyttar hit. 
 
Kategori: Säkerhet 
Mycket säkrare bilfärder. Motorväg gör det säkrare och bättre för oss som pendlar till jobb. 
Rädda liv. Minskar olycksstatistiken. En bättre väg. Dödsolyckorna minskar. 
 
Kategori: Kännedom om Ulricehamn 
Folk får veta hur stan är och att den till och med finns. Fler stannar på genomresa. Det 
kommer fler turister. Stan kanske syns mer. Ulricehamn kommer mer i centrum som gör att vi 
får flera invånare. 
 
Kategori: Näringsliv 
Mer genomströmning av folk - ökad handel - fler affärer - fler arbetstillfällen. Ökat 
skatteunderlag.Vi kommer att bli fler invånare - det gör att vi får mer resurser att göra staden 
ändå mer attraktiv. Götalandsbanan tror jag är avgörande om Ulricehamn ska expandera. Bra 
kommunikationer främjar utvecklingen. Arbetsmarknaden är mycket flexibel och det är 
viktigt att arbeta för att kunna behålla invånare här trots jobb längre bort. Bo vackert och 
tryggt med rik tillgång på fritisaktiviteter men ändå kunna ha ett stimulerande och 



utvecklande arbete. Företag etablerar sig. Det kommer mer turister, bra ekonomi. Kan göra 
orten attraktiv för yrken/verksamheter som kräver högre utbildad arbetskraft. Locka företag 
att starta upp.  
 
Kategori: Framtid 
Är A & O för framtidsstad. Händer ingenting i överskådlig tid. Bygg nu! 
 
Kategori: Övrigt 
På gott och på ont. Det är viktigt att Ulricehamn inte blir bortglömd som en stad bredvid 
motorvägen. Vad är Götalandsbanan? 



 
Bilaga 20 Bo kvar eller flytta  

Kategori: Bo kvar för jobb 
Jobbet är viktigast. Har jobb här. Jag trivs men kan bero på vad som händer i framtiden. 
  
Kategori: Bo kvar för staden 
Fin stad med fritidsmöjligheter som fotboll - hockey - promenadvägar - golf och så vidare. 
Jag trivs här. Jag har nyligen flyttat tillbaka, trivs bra! Trivs och tycker det är en lagom stor 
stad. Det finns ingenstans bättre (för oss som småbarnsfamilj). Ulricehamn är ”hemma. 
Lagom stor stad och invånarna tillmötesgående. Skulle kunna stanna hela mitt liv. Är för 
gammal för att flytta. 
 
Kategori: Bo kvar för familj/vänner 
Släkten bor här. Har mina barn och vänner här. Min familj trivs här.  
 
Kategori: Negativ  
Dåligt med hyresbostäder i närområden. Går inte att utvecklas här. Hade nog stannat om 
Ulricehamn fått fortsätta vara en vacker stad. Vem vill bo här? Kommunen har inte samma 
värde i kommunala beslutssammanhang. Jag är inte helt nöjd med utbudet eller 
jobbmöjligheter. 
 
Kategori: Flytta 
Efter studenten = flytt. (Flytta tillbaka till) Stockholm, jag kommer därifrån.  För att få en bra 
utbildning finns inget annat val. Inom kommunen men ut på landet. Men kommer troligtvis 
flytta tillbaka när jag blir äldre. Ulricehamn är ingen stad för unga och nyfikna, tyvärr. För att 
det inte finns några jävla jobb i den här staden! Pga. jobb isåfall. För litet för mig. Vill flytta 
när man studerar, men kan mycket väl tänka mig familjeliv här. På grund av dåliga 
kommunikationer till Gbg. Har inget som håller mig kvar här. Kommer att flytta inom ett par 
år - bland annat på grund av dåligt utbud av sjukvård. 
 
Kategori: Tanken på flytt 
Har funderat på att flytta till Göteborg. Är sugen på att bo i ”storstad” (Sthlm/Gbg). När 
barnen flyttar vill jag till en större stad med mer kulturellt utbud t.ex. Göteborg. Har tänkt 
tanken på flytt. Testar man inget nytt vet man ju inte om det kan vara bättre någon annan 
stans, men det är ändå bra i Ulricehamn. Fientligheten - ogästvänligheten från kommunen. För 
att satsa på min karriär. Jag vill se nytt. Inte i nuläget men kanske senare vid pensionering. 
När vidare studier eller arbete för både barnen och mig blir aktuellt. Född och uppvuxen i 
Göteborg, vill tillbaka. Endast om möjligheten att bosätta sig på kusten finns. Jag vill bo kvar 
nu, inte senare. 
 
Kategori: Övrigt 
Absolut är ett för starkt ord i enkäten. Jag är nomad (vet ej). Har bott på många platser - kan 
jämföra.  
 
 
 
 



Bilaga 21 Bäst med Ulricehamn  

Kategori: Natur 
Sjön. Skidbacken. Åsunden. Skogen. Bra vatten och luft. Sommaren. Omgivningen. Vacker 
natur. Fina promenadvägar vid sjön och Lassalyckan. Badplatserna. Fisket. Miljön. 
Sommaren. Fin sjö - när det är sommar och allt blomstrar. Den friska luften! - Om den är så 
bra vet jag ej. Det goda dricksvattnet. Att det är fint med sjön och så - vackrare än Falköping. 
  
Kategori: Karaktär 
Lagom litet. Vacker stad. Småstadsidyllen. Ren. Bebyggelsen. Småstaden. Frihet. Har mycket 
historia bakom sig - ligger vackert och är en liten Astrid Lindgren-stad. Lugn och fin stad för 
barnfamiljer. Barnvänligt. De vackra äldre husen. Vacker stadsbyggnation. Den pittoreska 
staden. Att våga vara småstad. Fint. Framåtanda.  
 
Kategori: Läge 
Närheten till det jag behöver, centrala läget med närhet till Gbg - Jkpg - Borås. Vackert läge 
vid sjön. Läget, mitt i Västergötland - nästan! Omgivningen. Närhet till Gällstad. Att det 
ligger där det ligger.Nära Axamo -  Landvetter och Borås- Göteborg – Jönköping. Nära 
storstäder. Fint läge.  
 
Kategori: Atmosfär 
Mysigt. Lugn stad. Tryggt. Trevligt. Att det inte är för intensivt. Trivsamt. Gemytligheten. Ett 
mjukt socialt klimat,. Stämningen. Roligt. 
 
Kategori: Människor 
Människorna. Alla känner alla och är bra på att ställa upp och hjälpa till. Vänliga människor. 
Alla trevliga människor. Mamma bor här. Gemenskapen med vänner. Invånarna. Mina nära 
och kära bor här. Ett mjukt socialt klimat. Gött folk. Vänskapen.  
 
Kategori: Platser 
Kallbadhuset, Simhallen, Banvallen, Skidbacken, Gågatan, Resdax, Majblomman, Badhus, 
Centrum, Tingsholmsgymnasiet, Lassalyckan, Badplatserna, Fin strandpromenad, Bryggan 
 
Kategori: Att göra/Aktiviteter 
Alla fritidsaktiviteter. Att det finns många olika idrotter att hålla på med. Motion. Bowling. 
Badhus. Minigolf. Badplatserna. Fisket. Finns det mesta. Banvallen att cykla på. Aktivitet. 
Ulricehamn är en sportintresserad kommun.  
 
Kategori: Närhet 
Närheten till det jag behöver. Promenadavstånd. 
 
Kategori: Näringsliv 
Småstad  = Lätt att få kontaktytor. Ekonomin. Man kan jobba svart. Har inga 
parkeringsautomater.  Finns det mesta i varuväg.  
 
Kategori: Utbud 
Finns det mesta. Caféer, Campingplats. Idrottshallar. Allsången. Våra aktiva fritids- och 
sportföreningar - Fritidsaktiviteterna! Jag kan handla vad jag behöver - behöver ej utanför. 
Sjuhäradsfestivalen. Fri parkering. Skidbacke. Mycket föreningsutbud. Team Sportia. Leklust. 
Videomix. Kinarestaurang. Vill man så finns det att göra VARJE DAG men ändå klagas det. 
Finns det mesta i varuväg.  
 
Kategori: Övrigt/Kommentar 



Mig själv. Blir som man gör det!. Det är hemma för mig. Stan i sig. Helheten: vackert - bra 
skolor - rikt friluftsliv - aktiviteter - tryggt. Det mesta. ”Känd” på gott och ont.  
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Kategori: Politik 
Politikerna som är politiskt korrekta/ inskränkta. Osynliga nätverk som skjuter demokratin i 
sank. Mossiga politiker som bra kastar skit på varandra. Bakåtsträvande gubbepolitiker (+ 
kommunchef). Käbblet i politiken mellan ”regering” och opposition. Kan dom inte samverka 
för att utveckla kommunen?. Politiska arenan liknar en ankdamm = mer samarbete över 
blocken önskas för Ulricehamns bästa. Konservativt - låg förändringbenägenhet. Kommunens 
ogästvänliginställning. Trögheten inom politiken - saknar yngre drivande krafter. 
Indragningen av plaster för särskilt boende. Äldrevården. Lite stelt borgarbetonat. Dålig info 
kommun. Intresset för invånarna. De som känner någon har förtur i barnomsorgen. Mycket 
dold kriminalitet som inte görs något åt. Att många av politikerna verkar vara väldigt dåligt 
insatta i vissa frågor och har svårt att samarbeta över partigränsen. Man vågar aldrig vara först 
med något - väntar alltid för länge så någon annan kommun hinner före. Socialen. En viss 
naivitet och förändringsobenägenhet. Att man inte förstår vad som är stadens fördelar. Att allt 
koncentreras till centralorten och orter där kommunens politiker har sin hemvist. Konstiga 
prioriteringar ibland. 
 
Kategori: Natur/Väder 
Det är ganska ”skräpigt”. Att vi får för lite snö på vintern. Vädret ofta regnigt. Backarna. 
Vädret kunde vara bättre. Snön. När det är vinter och halt och dimmigt, disigt och allmänt 
dåligt väder. 
 
Kategori: Utbud  
Utbud av restauranger och nöjeställen. Mycket dåligt med restauranger. För få restauranger 
och biografer. Ingen teater. Sämsta är att der fattas stora varuhus eller köpcenter. Att det inte 
finns en sportbar, med biljard el. dart, massa tv utbud på olika sport evenemang. Stagnationen 
i nöjesutbudet. Ungdomsnöjen på helger. Dåligt utbud till våra ungdomar. Dåligt med 
klädbutiker. Nöjen för medelålders. ”Uteliv”, pub + restaurang+ matställen saknas. 
Ulricehamnarna är för dåliga på att utnyttja det som finns, till exempel teater och konserter. 
Äldrevården. Finns inte mycket att göra efter kl. 18.00. För litet ibland, saknar dansbana. Bara 
en nattklubb. Att vi åker till Gällstad och handlar. Kulturutbud. Ibland finns det man söker 
inte här. För lite parkeringsmöjligheter. Sjukstugan långt bort. Större bibliotek.  
 
Kategori:Karaktär 
Tendensen till självgodhet. Konservativt. Rädslan för förnyelse och att våga chansa. Lite för 
litet. Småskaligheten. Nyfikenheten. Trist och ”död” stad. Lite väl trött småstad ibland. Att 
det står rätt still här. För lugn. En gråare och tristare stad än Ulricehamn finns inte på kartan.  
 
Kategori: Läge 
Ligger för långt från Göteborg. Att vi är en förstad till Gällstad.  
 
Kategori: Atmosfär 
Otryggt.  
 
Kategori: Människor 
Jantelagen. Tjänstemannavåldet. Viss misstänksamhet mot främmande/nytt. Inskränktheten. 
Trångsynthet och intolerans. Ryktesspridning. Lite för liten stad = alla känner alla. Kriminella 
ungdomar. Staden för inbördes beundran, där inga andra än ”infödda” är accepterade. För 
många invandrare. Alla översittare som dömer. Snåla. Trångsynta kommuninvånare. Rasism. 
Mycket rika äldre - inte för mycket barn. Inte många i samma ålder kvar. Befolkningen attityd 
till förändringar. ”Insnöade” invånare – trångsynthet. Tråkigt umgänge. Alla känner alla, man 
kan inte vara anonym.  
 



Kategori: Platser 
Skolan, Simhallen, Pluto,  
 
Kategori: Aktiviteter 
Finns inget att göra. För mycket fotboll. Fritidsaktiviteter som inte har med idrott att göra. 
Saknar fler möjligheter till fysisk aktivitet. Ungdomsnöjen på helger. Finns ingen frisbeegolf. 
 
Kategori: Kommunikationsmöjligheter 
Få busstider på lördagar. Dyr kollektivtrafik. Saknar järnväg. Att bussarna inom staden går för 
sällan. Bussförbindelser till andra städer (än Borås) är mindre bra. Att det ej finns 
tågförbindelser. Dåliga pendlingsmöjligheter!.  
 
Kategori: Näringsliv 
För lite konkurrens vad gäller leksaker, teknik och kläder. Dåligt med jobb & bostäder. För 
lite industrier = för att få arbetstillfällen för att öka inflyttningen. För få jobb. Att det endast 
fungerar med handel på gågatan.  
 
Kategori: Byggnation 
Att man bygger nära sjön och för högt. Att det är dåligt med byggandet av seniorlägenheter 
med hyresrätt. Saknaden av Kurhotellet. Just nu: Tillstånd för Resdax bygga nåt som liknar 
det nya kallbadhuset, idiotiskt och ”tårta på tårta”. Att nybyggen tar ”de vackraste” platserna 
och eventuellt hotar min boendemiljö om de byggs vid Ekhagen/Lindängsvägen. Att staden 
aldrig växer. Det vackra läget som förstörs av fula stora hyreshus. Att Kurhotellet revs samt 
att museet är stängt. För mycket pengar går till infrastrukturbyggnationer, till exempel 
rondeller vägen till Borås. 
 
Kategori: Underhåll 
Att det finns alldeles för dåligt med papperskorgar/hundlatriner runt om på våra gator, önskar 
papperskorgar ovan ekhagen vid Borgmästarg. och på Jönköpingsvägen. Inga p-platser för 
husbilar för vatten och toatömning. Korsningen Stenbocksgatan – Tre rosors väg.  Inga 
lampor på banvallen. Dålig skötsel av gångar vintertid. Lite sega med att få bort gruset på 
vägarna (på våren). Vägen till Borås. Hur mysigt och fint det än är så är det ”livsfarligt” med 
kullerstenarna vid Rådhuset, har snubblat och vrickat fötterna många gånger.  
 
Kategori:Framtid 
Att det inte går att utvecklas här + att alla vet allt om alla. Att man inte tar vara på 
ungdomarna - skolan = ledning och elevvård. Ingen högskola i staden.  
 
Kategori: Övrigt 
Allt. Finns för mycket för att skriva ner. UT är en dålig ambassadör för Ulricehamn. 
Ointresset för vad som hänt tidigare på platser, roligare berätta egna historier. Ibland inte är en 
stad, inget sjukhus, ingen högskolestad - kursverksamheten är ”knaper” och lite otydligt vad 
man letar kurser.  
 
 
Kategori: Otryggheten 
Avsaknad av polis = otryggt. Börjar bli för mycket våld samt otryggt. Bus. Rasism. Att man 
inte längre går ut ensam – här har flyttat in väldigt mycket så kallade brukare av socialen (läs 
slödder) – tryggheten. Hoten. För lite poliser. 
 
Kategori:Positiva 
Absolut ingenting, finns ingenting som inte är bra, med andra ord; Helfrälst!  
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Kategori: Kultur  
Ta in förslag från bygdens konstnärer vad gäller offentlig utsmyckning. Fattas 
samlingslokaler för kultur. Tänk Borås sommar på torsdagar + att det är gratis. Riv inte K W 
Johanssons verkstad - Allt gammalt är inte fel. Mer pengar åt spelningar och ett ungdomshus! 
Kulturlivet har verkligen blivit bättre de senaste två åren, men jag önskar mer barnkultur. 
Kommunen borde bjuda mer stöd till kulturella aktiviteter - mer bidrag, lättare att få använda 
kommunala lokaler - mer på webbsajten. Ett viktigt projekt: bevara K.W Johanssons verkstad 
och de flesta andra äldre byggnaderna i staden!               
 
Kategori:Människor/Negativt 
Gillar inte stan här för alla känner alla.  
 
Kategori:Enkät 
Lycka till! Good luck with your research☺. Tack för en bra enkät & lycka till med arbetet. 
Mycket väl godkänd. Lycka till med arbetet! Tack och lycka till! Positivt initiativ med 
enkäten. Hoppas på en hög svarsfrekvens. Kul att ni tar er an en sådan uppgift. Lycka till med 
arbetet! På fråga 10 vill jag egentligen kryssa i alla 3 alternativen eftersom det beror på vad 
man talar om. Bra initiativ.  
 
Kategori: Önskemål 
Mer aktiviteter för ungdomar. Fler ungdomsgårdar. Skulle vilja ha en bemannad polisstation 
24tim/dygn. Bra att det ej finns McDonalds. Lys upp vår stad nu i vintertid och jultid! (En 
gran på Stora torget med nakna glödlampor). 
 
Kategori: Saknar i utbud 
Dåligt med nöjen för äldre. Bygg ett H&M. Det finns multum med pizzerior i Ulricehamn, 
men endast en lunchrestaurang med husmanskost, Illa! Jag vill ha kålpudding och potatis till 
mat, inte fettdrypande matpannkaka. Önskar att Friskis och Svettis eller liknande ville 
etablera sig här. Saknar en riktig restaurang. Trots storslagna planer om 25 000 invånare år 
2020 så minskar befolkningen, detta kommer med stor säkerhet att fortsätta - Ulricehamns 
invånarantal är för litet för att en god service ska kunna upprätthållas - Därför planerar vi att 
flytta!. Saknar ett dansställe. Jag saknar en fullsorterad blomsteraffär med gröna växter istället 
för en massa ljuslyktor och blomkrukor. Hemtjänsten är inte bra. Aktiv fritid, men inom 
begränsade områden.                                                                                                                                             
 
Kategori: Politik 
Dålig handledning inom kommunen. Sådär (om kommunledningens informerande). Tips till 
politiker: Om man snabbt vill nå (det något underliga) målet 25 000 invånare så kan man 
kanske fundera på att ta emot flera flyktingar, vilket jag tror skulle vara positivt. Socialen och 
kommunen borde tänka mer positivt - Socialen borde tänka så att de bostadslösa har 
någonstans att vara och sova. Alla i kommunen ska samarbeta. Allt tar väldigt lång tid när 
något ska förändras. Önskar att man kunde lyssna lite mer på kommuninvånarna. Känns som 
kommunen behöver en ordentlig spark i baken. Skippa alla tvister, se och ta kommunen 
framåt istället. Beslutsfattare se framåt! Här finns potentialer! Se dem! Marknadsför vår stad! 
Politikerna borde jobba för stadens invånare, och inte tänka på småsakerna bara för att dom 
tillhör olika partier. Fastighetsaffärerna som pågår nu i Tvärred med berörd kommunpolitiker, 
stor skandal. 
 
 
 
 
 
  



Kategori: Underhåll 
Kommunen borde grusa bättre så att man kan gå i stan. Fixa lampor på banvallen!! Mycket 
konstigt folk ute i mörkret!. Sopsortering som i Borås: svart och vit påse! 
Återvinningsstationerna ligger helt fel, ska ligga i anslutning till matbutikerna så man slipper 
gå eller köra extra, inte miljövänligt! Handikapparkering dåligt. Snöröjning dåligt, svårt för 
gamla och handikappade. 
 
Kategori: Kommunikationer 
Jag tycker att det ska gå fler bussar från Hökerum på morgonen. Dåligt med bussar om man 
inte bor i centrum. Vill ha bättre kommunikationsmöjligheter med bussar kvällstid. Vill att det 
ska finnas tåg. Vill ha bättre kommunikationsmöjligheter på landet. Det strategiska läget 
utnyttjas inte tillräckligt. Fler kommunikationer. Vill ha bättre kommunikationsmöjligheter 
till Jönköping. Kommunen jobba för att 100 bussen kör till sjukhuset i Borås, och slutar köra 
slinga i Ulricehamn. Bussarna slutar att gå för tidigt. Man kan inte komma hit efter till 
exempel teaterbesök i Borås eller Göteborg. Bättre placerade hållplatser till bussar. Tätare 
bussturer. Förbjud så mycket biltrafik som möjligt! Kommunikation, järnväg! Dåliga 
kommunikationer mellan Gällstad - Ulricehamn.                                                                                                 
 
Kategori: Slogan/Namnbyte 
Byt Ulricehamn mot Bogesund!  
 
Kategori: Byggnation 
Sluta bygga för vår vackra utsikt när man kör in i centrum. Simhallen behöver en rejäl 
utbyggnad, staden ligger nära till många större städer - En satsning på Simhallen tror jag 
skulle bli succé. Bygg höghus i centrum, 10-15 våningar - För oss äldre, gärna med garage i 
källarplan. Åsundens Pärla? Var tog 200 m. byggränsen vägen? Skönhetsfläckar: Åsunda 
Sjöstad - Resdax - Kallbadhuset. Vill ha en vattenfontän utanför kallbadhuset - Hög! Som i 
Geneve . Finns ej bra möjligheter till hyreslägenheter. Bygg flera höghus i centrum nära lägen 
för äldre. I rondellen vid Q8 såg man förr ut över sjön och naturen på andra sidan, nu ligger 
där en stor STOPPKLOSS och förstör den förr så vackra utsikten! När Brinks Trä flyttar, var 
rädd om läget - bygg ej! Vart tog förslaget om samarbetet med Botaniska Trädgården vid 
Åsunden vägen? - Ta upp tanken igen. Bygg om nämndhuset till fina lägenheter med balkong, 
Nu är det bästa läget i stan endast ”befolkat” kontorstid. Kommunen borde expropiera vissa 
hus- till exempel där Opticus finns och även gamla Hedbergshuset ser bedrövligt ut. Saknar 
vår stad gamla bebyggelse. Har varit för mycket rivningsraseri, nytt ska det va! (och fult). 
 
Kategori: Framtid 
Finns ingen framtid för ungdomar boende i Ulricehamn - inga aktiviteter, inga jobb. Finns 
troligen ingen framtid för oss att stanna kvar mer än några år = synd, vi trivs. Dålig 
uppmärksamhet på de unga, det är väl VI som är framtiden. Satsa på ungdomarna så dom 
slipper knarka och förstöra, inte föräldrarnas fel- utan kommunens. Utbildning bra för barn, ej 
för vuxna. 
 
Kategori: Karaktär/Atmosfär 
En liten intim trivsam stad. Liten trygg stad att bo i för oss äldre. Mycket trevlig och fin stad 
att komma till som nyinflyttad. Bra och mysig stad men har sina baksidor. 
 
 
Kategori: Infrastruktur 
Önskemål om att se allvarligt på trafiksituationen, höga farter är ett problem! Tung trafik ett 
annat! 
 
 
 



Kategori: Natur/Väder/Läget 
Vädret är inte mycket att göra åt, eller kan höga vederbörande det? Kom hit 1957, har trivts 
från första stund, vädret kunde vara bättre, men vem kan ändra på det? Läget: på en backe - 
jobbigt! 
 
 
Kategori: Positivt/ Övrigt 
Jag är stolt att bo i en sådan vacker stad som Ulricehamn, jag flyttade hit för 2,5 år sedan. 
Staden (och Sverige) har varit allt jag hade förväntat mig. Jag är från England, har fått ett bra 
jobb, fint hus. Ulricehamn är underbart!  
Jag reser mycket inom mitt jobb och har inte sett någonstans trevligare. 
 Har hört att det är vissa projekt på G.   
 
Kategori: Negativt/ Övrigt 
Det finns mycket att tillägga, men det räcker inte papprena till. Lite typiskt att det ska vara en 
anonym enkät! I småstaden vågar man inte stå upp för sina åsikter, eller? 
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