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Sammanfattning 
Kunskapsfattig anställd eller motiverad ambassadör? 
 – En studie om varumärkesbyggande inom Falköpings kommun 
 
Frida Hansson 

Likt många andra små och medelstora kommuner har Falköping på senare år genomfört ett 
omfattande arbete med att bygga sitt varumärke. Det ökade intresset för intensifiering av 
marknadsförande åtgärder bland kommunerna har flera orsaker, bland annat insikten om den 
viktiga roll som marknadsföring spelar för att förhindra en negativ befolkningstillväxt – ett 
problem som har sin grund i ökad globalisering och snabb utveckling av kommunikativ 
teknologi, vilket gör att människor idag är mer benägna att flytta runt i världen.  

Idag är det grundläggande arbetet färdigt, vilket innebär att det är dags att vidta åtgärder för 
utvärdering. Inom en kommun är det viktigt att betrakta sina anställda som ambassadörer då de 
varje dag har någon form av personlig kontakt med en eller flera av målgrupperna. Utifrån denna 
problematisering fokuserar undersökningen på den interna kommunikationen och syftar till att ta 
reda på huruvida de anställda har förutsättningar att kännetecknas som goda ambassadörer för 
Falköpings kommun, eller om det inom något område behövs information och utbildning. 
Grunden till undersökningen byggs genom en analys av kommunens varumärkesbyggande 
arbete. Därefter genomförs en frågeundersökning med hjälp av en enkät till de 2780 anställda 
inom kommunen med syftet att få reda på hur väl varumärket är implementerat bland dem. 

Resultatet visar att kommunen har gått igenom de sex steg som enligt de teoretiska perspektiven 
bör innefattas i det varumärkesbyggande arbetet. Arbetet har genomförts med ett 
helhetsperspektiv och var i hela processen kopplat till organisationens övergripande mål, vision 
och kärnvärden. Det finns dock vissa brister inom omvärldsanalys, produktattribut, 
marknadskommunikation och varumärkesvård. Man har heller ännu inte helt lyckats 
implementera varumärket bland de medarbetare som besvarat enkäten. Respondenterna hade fått 
information om varumärket och nästan alla kände igen den nya logotypen. Men det behövs 
fortfarande mer information och motivationsarbete när det kommer till vissa kärnvärden, de tre 
värderingarna samt varför det vore positivt för kommunen att bli utnämnd till en Cittaslow. 
Enligt resultatet behöver man också arbeta mer med att skapa förtroende bland medarbetarna då 
det framkom en osäkerhet över om kommunen skulle lyckas nå sitt övergripande mål. Mer 
marknadsföring kring visionen behövs också då det rådde delade meningar över huruvida denna 
stämde överens med verkligheten.  Genom utvärdering av kommunikationsåtgärder lär man sig 
mycket inför framtiden och förhoppningsvis ger denna undersökning kommunen mer på fötterna. 
Jag hoppas samtidigt att den kan ge andra platser, som går i tankar kring intensifierande av sitt 
varumärkesbyggande, kunskap och inspiration till att ta steget.   

 

Nyckelord: Falköpings kommun, varumärke, varumärkesbyggande, place branding, intern 
kommunikation, Cittaslow.  
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Förord 
Innan jag påbörjar redovisningen av min undersökning vill jag passa på att tacka alla som på 
olika sätt, medvetet eller omedvetet, hjälpt mig i arbetet. 

Conny Svensson och Sivan Tegnhammar på informationsenheten inom Falköpings kommun, för 
ett gott, utvecklande och roligt samarbete. Jag hoppas att ni får användning av de resultat jag 
kommit fram till i ert fortsatta arbete med varumärkesbyggande åtgärder. 

Min handledare Morgan Wilhelmsson, som har varit en stor stöttepelare under dessa månader. 
Med goda råd, tips, konstruktiv kritik och en stor dos motivation har du fått arbetet att gå mycket 
lättare och bli till något jag idag kan vara stolt över.  

Mina chefer Yvonne och Birgitta samt arbetskollegan Randa på SMACK i Falköping där jag 
arbetade halvtid samtidigt som jag genomförde största delen av undersökningen. Tack för allt 
stöd och pusslande med mina arbetstider så att jag fick möjlighet att göra mitt allra bästa i 
arbetet.  

Sist men inte minst ett enormt tack till alla mina vänner och min familj som har gett mig 
uppmuntran, stöd, goda middagar och diskussioner med ”aha-upplevelser”. Ett extra stort tack 
vill jag rikta till Jocke. Utan all tålmodig hjälp med krånglande teknik så vet jag inte hur det hela 
hade slutat. 
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1 Inledning 

Likt många andra små och medelstora kommuner har Falköping på senare år intensifierat sin 
marknadsföring. Det ökade intresset för detta bland kommunerna har flera orsaker, bland annat 
insikten om den viktiga roll marknadsföring spelar för att förhindra en negativ 
befolkningstillväxt – en faktor som i sig ger en negativ spiral i form av minskat skattestöd och 
social service vilket kan resultera i en negativ image som än mer minskar befolkningstillväxten.  

Bakgrunden till denna rädsla för negativ befolkningstillväxt ligger i att det inte längre är givet 
var man ska bo eller etablera sitt företag. För bara några decennier sedan handlade detta till 
största del om var det fanns arbete, och för företag om var det fanns transporter och råvaror. Idag 
är människor mer benägna att flytta runt i världen. Man kan bo på den svenska landsbygden och 
arbeta i New York, för att dra det till sin yttersta spets. Företag expanderar och förflyttar sig till 
andra städer och länder, något som innebär en ökad konkurrens mellan platser när det kommer 
till att locka till sig invånare, turister, företag och andra investerare, samtidigt som det gäller att 
hålla kvar de som redan etablerat sig.  

Tidigare var det vanligt att städer koncentrerade sin marknadsföring på kulturen, exempelvis på 
bibliotek, konserthallar och museer eller på stora kampanjer för turister. På senare år har dock 
marknadsföringen tenderat till att bli mer strategisk och inriktad på varumärkesbyggande, vilket 
inneburit att man börjat arbeta mer med ett långsiktigt tänkande (Ward, 1998). Kommunerna har 
med andra ord anammat det marknadsföringstänkande som tidigare var mer etablerat bland 
produktproducerande företag och som hade som mål att skapa värde för kunden. Det handlar 
alltså inte bara om att synas, vilket gör varumärkesbyggandet till ett komplext arbete. Scott 
Talgo, som är framstående inom varumärkesstrategier, visar detta med följande ord: 

A brand that captures your mind gains behaviour. A brand that captures your heart 
gains commitment (Talgo i Aaker, 1996:137).  

 

För några år sedan var Falköping betraktad som en kommun med låg utbildningsnivå och många 
tomma lägenheter. En omvärldsanalys, beställd av kommunstyrelsen och genomförd av 
konsulten Mark Vadasz, gjorde att man fick upp ögonen för de problem och möjligheter som 
fanns. Med omvärldsanalysen som grund påbörjande man i början av 2003 ett arbete med att 
bygga sitt varumärke. Idag, tre år senare, är det grundläggande arbetet färdigt vilket innebär att 
det är dags att vidta åtgärder för utvärdering.  

Berry & Parasuraman (2000) menar att en förutsättning för att betraktas som ett starkt 
varumärke bland sina målgrupper är att medarbetarna står bakom det, något som i sin tur 
förutsätter att de har kunskap och är motiverade till att arbeta för att varumärket ska uppfattas på 
rätt sätt. Inom en kommun har alla medarbetare varje dag någon form av personlig kontakt med 
en eller flera av organisationens målgrupper. Målsättningen bör därför vara att den 
kommunikation som förs mellan medarbetare och målgrupper ska utgöra den viktigaste delen i 
arbetet med marknadsföring. För att de anställda ska ha rätt förutsättningar till att vara goda 
ambassadörer som kommunicerar en positiv och enhetlig bild, måste de vara väl medvetna om 
kommunens kärnvärden, vision och mål.  
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1.1 Undersökningens övergripande syfte och disposition  

Studien inleds med en inventering av Falköpings kommuns varumärkesbyggande arbete som 
analyseras med hjälp av den teoribildning och de begrepp som finns inom området. Denna 
analys ger tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna en god grund till framtagandet av en 
frågeundersökning med syftet att besvara huruvida kommunen lyckats implementera 
varumärket bland medarbetarna. Genom detta hoppas jag kunna få fram resultat över om 
kommunens medarbetare har den kunskap och motivation som krävs för att de ska ha 
förutsättningar till att vara goda ambassadörer, eller om det inom något område behövs 
information och utbildning. 

För att du som läsare ska kunna sätta dig djupare in i problemet och syftet med studien börjar 
jag med att presentera Falköpings kommun som organisation, styrande dokument för 
informations- och kommunikationsarbetet samt en beskrivning av bakgrund och genomförande 
av varumärkesbyggandet. I avsnittet som behandlar de teoretiska perspektiven tar jag upp de 
utgångspunkter som är relevanta för undersökningen. Dessa innefattar teorier kring 
marknadsföring av platser, grundläggande kommunikationsperspektiv, grundläggande 
beskrivningar av varumärket och dess funktioner, sex steg för ett lyckat varumärkesbyggande 
med utgångspunkt i en modell framtagen av Frans Melin (1999), hur och varför man bör arbeta 
med varumärkesvård samt relevant tidigare forskning inom området. Därefter diskuteras det sätt 
på vilket jag genomfört studien. Jag redovisar hur jag samlat in mitt resultat och diskuterar de 
metoder jag använt för att besvara mina frågeställningar. Det empiriska materialet och resultatet 
av studien delas in i två delar – analys av Falköpings kommuns varumärkesbyggande arbete och 
implementering av varumärket bland de anställda. Slutligen diskuterar jag resultatet och ger 
förslag till åtgärder.  

Förutom att ge Falköpings kommun ett underlag som kan användas vid deras fortsatta arbete 
med varumärket hoppas jag att med denna undersökning kunna bidra till ökad förståelse för 
varumärkesbyggande inom kommuner samt vikten av att betrakta sina medarbetare som 
ambassadörer. Jag hoppas därmed att min undersökning kan vara till nytta för andra kommuner 
och övriga platser i det varumärkesbyggande arbetet. Många studenter inom medie- och 
kommunikationsvetenskap kommer säkerligen att få arbeta med denna typ av 
varumärkesbyggande åtgärder när de kommer ut på arbetsmarknaden. Jag tror därför att denna 
undersökning också kan vara intressant för dem då den ger en insyn i hur arbetet kan och bör gå 
till.  
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2 Bakgrund 

Här presenteras Falköpings kommun där jag redogör för verksamheten och bakgrunden till det 
varumärkesbyggande arbetet. Alla uppgifter i kapitlet baseras på information från Falköpings 
kommuns hemsida, tryckt informationsmaterial samt intervjuer med Conny Svensson och Sivan 
Tegnhammar som är informationsansvarig respektive informatör i organisationen (Bilaga A).  

2.1 Falköpings kommun 

Falköpings kommun är beläget i södra delen av Västra Götalands Län. Med bland annat 
Ekehagen, Falbygdens Ost, Dalén Museet, Hornborgasjöns unika trandans och landets största 
trädsamling ”Alphems Arboretum” utgör kommunen ett attraktivt utflyktsmål. Här bor drygt    
32 000 invånare och med bolag som Kinnarps, Arkivator och Gyllensvaans samt en uppsjö av 
småföretag har kommunen ett differentierat näringsliv med en stark livsmedels- och 
jordbruksprofil (Vadasz, 1999).  

Inom Falköpings kommuns organisation finns åtta förvaltningar: kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kompetens- och arbetslivs-
förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen, socialförvaltningen samt 
räddningstjänsten för Falköping och Tidaholm. Kommunstyrelsen har det övergripande 
strategiska ansvaret för kommunens verksamhet och leds av kommundirektören som är 
kommunens ledande tjänsteman och som även har ledningsansvar för kommunens 
förvaltningschefer (Falköpings kommuns webbplats, 2006-02-10). Mellan oktober 2005 och 
april 2006 hade inte Falköpings kommun någon kommundirektör. Ekonomichefen Björn 
Söderlund var under denna period tillförordnad kommunledningssamordnare vilket innebar att 
det var han som bar kommundirektörens ansvar under varumärkesbyggandets första period. Den 
1 april 2006 tog Ingvar Göteson rollen som kommundirektör för Falköpings kommun (Svensson, 
2006-03-29). 

2.2 Informationspolicy 

Ansvaret för informationsåtgärderna inom kommunen är fördelat på följande sätt. 
Kommundirektören har det övergripande ansvaret för all information. Informationsenheten, 
bestående av informationsansvarige Conny Svensson och informatör Sivan Tegnhammar, har det 
samordnade ansvaret för kommunens externa och interna information och ska kontinuerligt 
bevaka omvärlden, bedöma opinionsläget och följa aktuell debatt samt vara rådgivare till 
kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar i informationsfrågor (Falköpings kommun, 2002). 
Informationsenheten ansvarar också för utformningen av annonser och externt 
informationsmaterial. Allt material skall följa den grafiska profilen. Vid framställning av externt 
informationsmaterial är verksamheterna skyldiga att kontakta Informationsenheten (Falköpings 
kommun, 2004).  
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Informationsansvarig Conny Svensson ansvarar för det övergripande utvecklingsarbetet av 
kommunens informationsinsatser, samt är ansvarig för att utveckla rutiner för den externa 
informationen. Förvaltningscheferna har informationsansvar för sina verksamheter och på varje 
förvaltning finns dessutom ansvariga förvaltningsinformatörer och webbredaktörer i form av en 
Infogrupp och en Webbgrupp. Infogruppen består med andra ord av åtta 
förvaltningsinformatörer, vars uppgift är att ansvara för att förvaltningens webbsidor på Internet 
och Intranätet är aktuella, kontakta Informationsenheten när särskilda informationsinsatser krävs, 
samordna förvaltningens externa och interna information samt ansvara för presskontakter i 
samråd med Informationsenheten. Webbgruppen består av en person, webbredaktör, från varje 
förvaltning. Ofta är det förvaltningsinformatören som tar denna roll. Webbredaktören ska 
ansvara för att vissa delar av förvaltningens webbsidor är aktuella. I webbgruppen ingår också en 
ansvarig drifttekniker från IT-avdelningen.  

Gällande den information som går ut från kommunen står det i informationspolicyn att:  

All information från Falköpings kommun ska vara saklig och relevant samt anpassad 
till mottagarens förutsättningar och behov. En öppen dialog med kommuninvånarna 
främjar och fördjupar den kommunala demokratin och en informerad allmänhet kan 
på ett aktivt sätt påverka beslutsprocessen. Det övergripande målet är att utveckla 
kommunikationen med kommuninvånare, organisationer och företag i Falköping, 
kommunens anställda, blivande invånare/näringsidkare samt massmedier (Falköpings 
kommun, 2002).  

 

Målet med den interna informationen är att den ska stärka ”vi-andan”, öka samhörigheten mellan 
förvaltningarna samt öka kunskapen och förståelsen för mål- och strategiarbetet och för arbetet i 
kommunens verksamheter (Falköpings kommun, 2002). 

Med denna bakgrund i åtanke inser man att en politiskt styrd tjänsteproducerande organisation 
som Falköpings kommun innebär ett komplext arbete med information och kommunikation. I en 
offentlig organisation kan man inte på samma sätt själv välja vilken information man vill gå ut 
med. Alla beslut är offentliga handlingar. Det faktum att kommuner också är stora organisationer 
uppdelade i flera förvaltningar ställer hårda krav på den interna kommunikationen. Dessa 
faktorer visar dock ytterligare hur viktigt det är att bygga upp ett starkt varumärke som är väl 
implementerat i organisationen, så att den som information som sprids är korrekt och enhetlig.  

2.3 Omvärldsanalys 

För att skapa en objektiv grund för kommunens strategiska framtidsarbete beställdes 1999 en 
omvärldsanalys. Den genomfördes av en konsult vid namn Mark Vadasz och omfattade en 
beskrivning av den regionala arenan, en nulägesanalys och identitetsbeskrivning, en analys av 
Falköpings styrkor, svagheter, möjligheter och hot, förslag på målsättningar, beskrivning av 
Falköpings kommunprofil och prioriterade områden samt strategier att ta sig an i framtiden.  

2.3.1 Falköpings styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

Utifrån bakgrunds- och nylägesanalys kom Vadasz (1999) fram till de styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot som fanns inom kommunen. 
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Styrkor: Den unika historiska identiteten, ett lättåtkomligt läge, småskaligheten, en inre stolthet, 
den fascinerande naturen, bred arbetsmarknadsbas, renoverade skolor och äldreboenden, 
förstärkt ekonomi inom kommunen, föreningstätheten, närheten till beslutsfattarna, den låga 
andelen socialbidragstagare, den trogna arbetskraften med låg sjukfrånvaro, den starka viljan till 
utveckling, det unika utbildningscentret, flera små livfulla IT-bolag, en trygg kommun att bo i. 

Svagheter: En substansfylld profil saknas, tomma lägenheter, ett dåligt utbud av villor, låg 
utbildningsnivå, ofördelaktig befolkningspyramid, avsaknad av en ny framgångssektor, 
försvinnandet av närmare 3 000 jobb sedan 1990, Falköpingsbon har en lägre disponibel 
månadsinkomst än både läns- och rikssnittet, kommunikationskanalerna till de egna anställda 
och invånarna är på gränsen till obefintliga, tendenser till gängbildning och segregation, 
begränsat uteliv, olika öppettider i butikerna, svårigheter för näringslivet att rekrytera 
spetskompetens, Falköping befinner sig utanför EU: s stödområden. 

Möjligheter: Outtömliga turismmöjligheter, Green Market Sweden, samarbetet inom 
Mellansjöregionen, bilda fler nätverk internt inom staden och externt mot andra kommuner, ett 
bra utgångsläge för att bli ett idrotts- och konferenscenter, utveckla utbildningscentret, skapa en 
helhetssyn inom den offentliga förvaltningen, jobba för att megalitgravarna ska bli ett världsarv, 
det centrala läget, Hornborgasjön, samla all kommunal profilering, information och 
turismmarknadsföring under ett tak, introduktionsprogram för nya invånare, mer påtaglig 
samverkan med näringslivet, riktade åtgärder mot åldersgruppen 29-49 år. 

Hot: Fortsatt befolkningsminskning, nedläggning av offentlig verksamhet, regionalpolitiken, 
försämring av tågförbindelserna, ett försvagat centrum, svag attraktionskraft som kan leda till 
negativ befolkningsutveckling, låg ”vi-anda” och en osynlighet på marknaden. 

2.3.2 Falköpings kommunprofil och prioriterade strategier 

Vadasz (1999) ansåg att Falköping borde knyta ihop sina kvaliteter där man har störst chans att 
lyckas. Han menade vidare att det är mycket lättare att nå fram om de finns ett gemensamt 
tillvägagångssätt. Han ansåg därför att Falköping borde välja ett kärnbegrepp som står sig över 
flera år och som blir ett paraply för all kommunikation såväl internt som externt. Framförallt 
måste begreppet vara trovärdigt och ha rötterna väl förankrade i Falköpings vardag. Sedan är det 
upp till kommunledningen att underhålla profilen, arbeta in den och hela tiden fylla den med 
innehåll.  

För att bli förknippad med livskraft och förnyelse föreslog Vadasz att Falköping lade in värdena 
äventyr och upplevelser till kommunmärket. För att sedan kunna leva upp till profilen behövdes 
konkreta strategier som fokuserade resurserna på ett klokt sätt och samverkade för att ge 
begreppet en genuin trovärdighet.  

Efter intervjuer med närmare 80 personer fick Vadasz fram följande strategier som han ansåg 
borde prioriteras: Turism, marknadskommunikation, utbildning och nyföretagande (ibid).  
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2.4 Mål- och strategipolicy 

Utifrån ovanstående omvärldsanalys arbetade Falköpings kommun fram en mål- och 
strategipolicy med det övergripande målet att Falköping ska öka befolkningen med tonvikt på 
yngre familjer och ungdomar. Sju strategiska områden definierades och ska prioriteras för 
Falköpings kommuns utveckling. Dessa är: Barnomsorg/Skola, Turism/Marknadsföring/Närings-
livssupport, Företagsutveckling, Boende, Kompetensutveckling, Ung i Falköping samt Falköping 
i världen. Handlingsplanen för att nå detta mål innefattar att näringsliv, föreningar och 
kommuninvånare arbetar tillsammans. Kommunstyrelsen ansvarar för att samtliga övergripande 
planer och policydokument revideras och kopplas till mål- och strategipolicyn. Arbetet inom de 
strategiska områdena ska genomföras med perspektivet ”utifrån och in”, vilket ger alla 
kommuninvånare möjlighet till dialog, engagemang, påverkan och delaktighet. 
Kommuninvånarna ska därmed få större möjlighet att påverka sin livssituation genom egna val 
(Falköping, 2001). 

2.5 Bakgrund till uppbyggandet av varumärket 

Vadasz (1999) omvärldsanalys visade på att Falköpings kommun saknade en tydlig profil och en 
klar identitet, något som resulterat i diffus kommunikation både internt och externt (Falköpings 
kommun, 2004). 

”När folk tänkte på kommunen tänkte de mest på irriterande vägarbete” (Svensson, 
2006-02-01).  

Kommunens många olika verksamheter hade på egen hand arbetat med profilering, vilket gjort 
att det fanns minst ett femtiotal olika logotyper. Med andra ord var det inte lätt att se vem som 
var huvudman för verksamheterna. Denna tendens till egen profilering var dessutom starkast 
bland de verksamheter som ansågs mest attraktiva för mottagarna och kommunen gick därför 
miste om den ”goodwill” som dessa annars skulle ha tillfört. Med detta i åtanke påbörjades i 
början av 2003 ett omfattande arbete med att bygga varumärket Falköping vilket också 
innefattade ett nytt grafiskt profilprogram (Falköpings kommun, 2004). 

En ”varumärkesgrupp”, bestående av Conny Svensson (Informationsansvarig), Sivan 
Tegnhammar (Informatör), Elisabeth Dahl Andersson (Förvaltningsinformatör på kompetens- 
och arbetslivsförvaltningen) och Mona Lindén (assistent på kommunstyrelsekontoret) sattes 
samman för att genomföra arbetet. Gruppen började med att läsa in sig på material i form av 
mål- och strategiplanen från 2001 samt Vadasz omvärldsanalys. Dessa dokument blev grunden 
till arbetet med varumärkesbyggandet. För att ytterligare få kunskap om varumärkesbyggande 
deltog Svensson våren 2003 i ett tvådagarsseminarium i Stockholm med temat 
”Kommunikationen som varumärke”. Man genomförde också studiebesök i Lidköping och 
Karlstad för att se hur andra kommuner arbetat med sitt varumärke (Falköpings kommun, 2004). 

Att arbeta med varumärkesbyggande inom en kommun är enligt Svensson både fascinerande och 
mycket svårt. Eftersom alla beslut är offentliga kan man inte, på samma sätt som inom ett privat 
företag, välja vilken information man vill gå ut med. Detta innebär en svårighet i att på ett tydligt 
sätt göra all kommunikation som sänds ut enhetlig och kopplad till kärnvärdena (Svensson & 
Tegnhammar, 2006-03-29).  

I jämförelse hade det varit busenkelt att jobba med varumärkesbyggande på exempelvis 
IKEA. Då bestämmer man att såhär är det, så här gör vi, och det är det här vi vill nå ut 
med. Istället slår man upp lokaltidningen på morgonen och får läsa om kritik gällande 
interna saker, som aldrig skulle komma ut från ett privat företag (Svensson, 2006-03-
29).  



12 

2.6 Beskrivning av kommunens arbetsmodell 

För att strukturera upp arbetet tog man fram en egen modell för varumärkesbyggandet bestående 
av byggstenarna analys, identitet/profil, kärnvärde/visionsvärde, positionering, grafisk 
profil/profilprogram, implementering och varumärkesvård (figur 2.1) (Falköpings kommun, 
2004). Jag kommer nu att översiktligt redogöra för hur man arbetat inom de delar som ingår i 
modellens byggstenar.  

 

 
 

Figur 2.1: Falköpings kommuns arbetsmodell för varumärkesbyggandet (Falköpings kommuns webbplats, 
2006-02-10). 

 

Analys: Analysdelen innefattade en genomgång av den SWOT-analys (styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot) som gjordes i samband med omvärldsanalysen.  

Identitet/profil: Utifrån resultaten från SWOT-analysen kom man fram till Falköpings 
kommuns självbild och attityd – identiteten, hur man ville uppfattas som kommun – profilen, 
samt den externa bilden av kommunen – imagen. Kommunens ambition var att identitet, profil 
och image skulle stämma överens så långt det var möjligt (Falköpings kommun, 2004).  

Kärnvärde/visionsvärde: De primära kärnvärden som togs fram var megalitkultur, 
kommunikationer, matkultur och platålandskap. De sekundära var levande landsbygd, 
differentierat och stabilt näringsliv, sägner och myter, termikvindar, miljökommun, musik- och 
kulturstaden, sport och rekreation.  

I nuvarande arbete med översiktsplanen, som sträcker sig fram till år 2020, är visionen för 
kommunen att alla Falköpingsbor ska uppleva att de lever det goda livet (Falköpings kommun, 
2004). Visionen för varumärkesbyggandet och implementeringen av kärnvärdena förklarade 
Svensson på följande sätt:   

- Att inom i första hand vår egen organisation, skapa en samsyn kring de fyra värden och de 
ledord som dessa kopplas till; stolthet, öppenhet och gemenskap. 

- Att se vår organisation som en helhet, inte som flera olika enheter såsom exempelvis 
socialförvaltning, museet och skolan. 

- Att all den ”goodwill” som dagligen skapas i den kommunala verksamheten ska komma alla 
till godo, eftersom vi alla är delar av samma helhet. 

- Att den stolthet och vi-anda som skapas via varumärket ska resultera i stolta och nöjda 
kommuninvånare/ambassadörer. 
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Att vi förstärker vårt varumärke genom att gå in i den internationella rörelsen Cittaslow 
(Svensson, 2006-02-22).  

 
Positionering: Den positionering som ska styra valet av innehåll i marknadskommunikationen 
är, i enlighet med visionen, ”Falköping - det goda livet i den lilla staden”.  

Grafisk profil: Falköpings kommuns grafiska profil innefattar två officiella symboler, ett 
stadsvapen (figur 2.4) och en logotyp (figur 2.5). Den grafiska manualen är dock ännu inte helt 
färdigställd. Det som återstår är beslut angående vilka regler som ska gälla i olika sammanhang. 
Man planerar också att ta fram ett antal komplementfärger till den svarta, röda och grå som finns 
idag. 

 

 

Figur 2.4: Falköpings kommuns stadsvapen 

 

 

Figur 2.5: Falköpings kommuns logotyp 

 

Implementering: De målgrupper som kommunen definierade inför arbetet med 
implementeringen av varumärket var: anställda och förtroendevalda i Falköpings kommun, 
kommuninvånare, företag och föreningar samt externa besökare. Som ett första steg valde man 
att rikta sig till medarbetarna. Kommunens ledningsgrupp och Kommunstyrelsens arbetsutskott 
fick på ett tidigt stadium information om varumärket Falköping. Hösten 2003 hade de politiska 
partigrupperna samt ledamöterna i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige informerats. 
Under 2004 fick samtliga medarbetare och förtroendevalda information om varumärket 
(Falköpings kommun, 2004). Detta skedde genom olika interna informationsträffar och 
arbetsplatsträffar. Varumärkesgruppens mål var att nå så många som möjligt, från 
ledningsgrupper till medarbetare längst ut i organisationen. Falköpings kommuns webbplats och 
intranätet Falnet användes också frekvent. Informationens innehåll kretsade kring 
frågeställningar som vad ett varumärke är, hur man förhåller sig till det samt vad det är för 
skillnad mellan en logotyp och ett varumärke (Svensson, 2006-02-22). Den 3 mars 2006 fick 
samtliga hushåll inom kommunen en broschyr med information om Varumärket Falköping, 
vilken naturligtvis också nådde medarbetarna (Svensson, 2006-03-29). 

Varumärkesvård: Ambitionen är att Informationsenheten ska fungera som rådgivare och 
bollplank i alla frågor som rör tillämpningen av profilprogrammet. Tillsammans med 
Varumärkesgruppen kommer Informationsenheten också att fungera som "profilpolis" i alla 
frågor som rör Varumärket Falköping och den grafiska profilen (Falköpings kommun, 2004).  
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2.7 Cittaslow – ett sätt att implementera varumärket 

Cittaslow är utvecklat i Italien och innefattar ett nätverk av mindre städer som arbetar för att 
skapa livskvalitet för invånare på alla områden och utifrån den lilla stadens egna förutsättningar. 
Man fokuserar på det unika i varje stad, arbetar målmedvetet med miljöfrågor och lyfter fram 
lokala mattraditioner (Falköpings kommun, 2004). 

Varumärkesgruppen konstaterade att Falköpings kärnvärden och profil stämde väl överens med 
Cittaslows sex nyckelområden som är miljö, infrastruktur, kvalitet på stadsplaneringen, lokala 
produkter, gästfrihet och engagemang. Konceptet kunde alltså vara en intressant helhetslösning 
som knöt ihop de delar som ska känneteckna varumärket Falköping (Falköpings kommun, 2004). 
Kommunfullmäktige beslutade därmed att Falköpings kommun skulle sträva efter att bli en 
diplomerad Cittaslow, vilket dessutom skulle innebära att Falköping blev Sveriges allra första 
medlem i nätverket (Svensson & Tegnhammar, 2006-03-29). 

För att bli medlem, och diplomerad som en Cittaslow, får staden inte ha mer än 50 000 invånare. 
Dessutom ska kommunen uppfylla en serie av förpliktelser - närmare bestämt 55 punkter - som 
följs upp och utvärderas. Inom Cittaslow ställer man höga krav på mat, miljö och på att den nya 
tekniken ska gagna medborgarna och underlätta livet (Falköpings kommun, 2004). I slutet av 
2006 planerar man att ansöka om medlemskapet men även om man inte blir medlem anser 
Svensson (2006-03-29) att denna gemensamma framtidsvision ändå är mycket värd i sig 
eftersom den innebär att man strävar mot ett gemensamt mål.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Marknadsföring av platser 

Varumärkesbyggande i allmänhet och varumärkesbyggande för en plats i synnerhet, är ett 
konfyst dilemma för många. Vad är det för skillnad mellan varumärkesbyggande för ett 
produktbaserat företag och för en plats? Kan man egentligen prata i termer kring marknadsföring 
när det kommer till en plats? 

Oavsett om man anser att en plats kan marknadsföras eller inte så är den ett varumärke och 
påverkar på många sätt attityder, beslut och beteenden för dess vänner, fiender, besökare, 
investerare och konsumenter (Anholt, 2005). Det är alltså dags för platserna att börja med det 
som produktbaserade företag gjort i många år – arbeta med strategisk marknadsplanering. Många 
tror att marknadsföring av platser handlar om reklam. Detta är, ironiskt nog, det minst viktiga. 
Det enda reklamen gör är att få konsumenterna att tidigt inse hur förvirrad platsen egentligen är 
(Kotler et al, 2002b). Inom platsmarknadsföring handlar det alltså egentligen mer om att hantera 
sitt rykte än om att sälja in sig på marknaden. Med andra ord ska man se till att platsens rykte är 
en balanserad och sanningsenlig reflektion av dess tillgångar och erbjudanden - inte bara en 
ouppdaterad kliché (Anholt, 2005).  

Värdeladdning är en viktig del i den varumärkesbyggande processen. Anholt (2005) menar att 
värde för en plats bäst skapas genom harmoniserad och strategisk marknadsföring av både 
platsens tillgångar och det övergripande rykte som byggts upp genom handlingar och beteenden. 
En globaliserad värld är en marknadsplats där det tävlas land mot land, region mot region och 
stad mot stad för att dra åt sig uppmärksamhet, vinna gott rykte, ”goodwill” och förtroende. Det 
faktum att den kommersiella marknadsföringsmodellen till största del är associerad med vinst 
snarare än med människor går inte att komma ifrån. Varumärkesbyggande, däremot, handlar om 
människor, syfte och rykte – inte om pengar. Dock är det sant att organisationer som är säkra på 
sitt varumärkes värde och sin varumärkesstrategi har en bättre chans att gå med vinst än de som 
inte har det (ibid).  

Kotler et al (2002b) håller med Anholt (ibid) om att ett växande antal platser de senaste 
decennierna har börjat tänka om när det kommer till marknadsstrategier. Istället för kampanjer 
fokuserade på ekonomisk vinst arbetar man alltså oftare med att bygga upp strategier för att visa 
sina konkurrenskraftiga fördelar. Denna utveckling har medfört att företag är mer öppna för olika 
typer av lokalt och regionalt samarbete. Den strategiska marknadsplaneringsprocessen börjar 
med en omvärldsanalys, exempelvis en SWOT som innefattar analysering av styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Analysen bör dock också innefatta en identifiering av attraktionsfaktorer 
och konkurrenter. Därefter ska man sätta upp tydliga visioner och mål, formulera en strategi för 
att nå målen, uppföra en handlingsplan för att kunna genomföra strategierna samt slutligen tänka 
igenom hur marknadsplanen ska implementeras och följas upp. Att tänka ut sina kärnvärden är 
en viktig del i omvärldsanalysen. Bland platser är det vanligt att man använder ”snälla” värden 
för att undvika konflikter, vilket då tenderar till att göra dem ”osynliga”. Ett annat problem är att 
platser tenderar att lägga lika stor vikt vid samtliga kärnvärden, vilket gör att det blir svårt att 
välja mellan potentiella värdeladdande investerare (Kotler et al, 2002b). 

Kotler et al (2002b) tar upp tre delar som de anser vara beståndsdelarna i marknadsföring av 
platser:  

- Vilka är huvudmålgrupperna? 
- Hur marknadsför man en plats? 
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- Vilka är det som marknadsför platsen? 
Dessa tre bitar diskuteras i följande avsnitt 

3.1.1 Att definiera målgrupperna 

En mycket central del i att uppföra en strategisk varumärkesplan är att definiera sina målgrupper, 
något många platser tyvärr ofta misslyckas med. De målgrupper som kan vara relevanta för en 
plats är besökare (exempelvis i affärsärenden och turister), invånare, ledning (för en kommun: 
regeringen), näringsliv (företag, investerare inom och utom regionen samt entreprenörer) 
specialister inom lokalisering samt exportmarknaden. Men det handlar inte om att skicka iväg 
turistinformation till så många ställen som möjligt utan om att noga tänka igenom marknadens 
behov. Det är viktigt att hela tiden arbeta med att skapa nya värden eftersom de utvecklar nya 
fördelar för den specifika målgruppen och gör att den binds starkare till platsen. Att skapa och 
sända ut identitetssignaler som känns igen, förstås och kan kommuniceras till andra är alltså 
viktigt. Ju mindre platsen är, desto viktigare är det dessutom att erbjuda något unikt (Kotler et al, 
2002b).  

Att dra till sig unga, arbetsvilliga människor med utbildning är viktigt för att öka kompetensen 
inom platsen. Om dessa människor dessutom stadgar sig och skaffar familj, ökar chanserna att de 
stannar kvar länge. För många platser, speciellt mindre platser utan möjlighet till högre 
utbildning, gäller det också att vinna tillbaka människor som studerat eller arbetat på en annan 
plats. För att göra detta gäller det att hitta en position som inte bara visar på goda möjligheter att 
tjäna pengar utan också på möjligheten att göra nytta, få tillgång till bra skola, känna trygghet, ha 
vänliga grannar och vara lycklig – man säljer alltså en livsdröm (Kotler et al, 2002b).  

Det är viktigt för marknadsförare av platser att förstå hur företag tänker när det kommer till 
investerings- och lokaliseringsbeslut. Man bör därför gå igenom de attraktionsfaktorer som finns 
när det kommer till det lokala företagsklimatet. Det gäller också för platsen att underlätta för de 
entreprenörer som vill starta nya företag samt att attrahera projekt som kan ge värdefulla 
kontakter och måhända också lite ”gratis” marknadsföring (Kotler et al, 2002b).  

En plats exportmarknad är viktig i konkurrensen med andra platser och kan dessutom bidra till 
en stark identitet och position. Detta kan göras på flera sätt. Exempelvis kan man samarbeta med 
den privata sektorn för att utveckla strategier för att stärka exportmöjligheterna för lokala 
företag. Man kan också ge finansiell motivation i form av bidrag till de lokala företag som satsar 
på export och marknadsföring i andra regioner (Kotler et al, 2002b).  

3.1.2 Att marknadsföra en plats 

Chernatony & McDonald (2003) tar upp varumärkesbyggande med tjänsteproducerande företag i 
fokus, vilket skiljer sig på flera sätt gentemot produktproducerande företag. De anser att det är 
svårare att kommunicera tjänsteproducerande varumärken eftersom det inte finns några påtagliga 
attribut, såsom en produkt. Motsvarigheten till produkten blir istället ”hur företaget gör saker” 
och varumärket påverkas därför starkt av alla inom företaget.  

All effektiv marknadsföring brukar bygga på konsumentens perspektiv; ”Vad får jag ut av det 
hela”. Men när det gäller marknadsföring av platser så menar Anholt (2005) att detta har lite eller 
ingen betydelse. Enligt Kotler et al (2002b) finns det fyra strategier för marknadsföringen av en 
plats: Image, attraktionsfaktorer, infrastruktur och människor.  
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Image: Image har alltid varit av stort intresse för marknadsförare av produkter, men det är precis 
lika viktigt när man marknadsför en plats. Kotler et al (2002b) definierar en plats image som 
summan av de övertygelser, idéer och intryck som människor har av platsen. En stark image ska 
stämma överens med verkligheten, vara trovärdig, enkel, visa varför konsumenten ska välja 
platsen samt vara särskiljande. Har en plats en positiv image gör detta ofta att hjulet rullar på av 
sig själv, man befinner sig alltså i en uppåtgående spiral och den största utmaningen ligger i att 
utveckla den positiva effekten och ännu mer effektivt leverera den till målgruppen. För att 
människor ska få en positiv bild av platsen gäller det att marknadsföra positiv information. Finns 
det ingen information alls, blir resultatet en negativ image. En svag image kan vara resultatet av 
en låg population, små resurser eller ett inte tillräckligt attraktivt läge. Men även om man har bra 
förutsättningar kan man misslyckas med att göra dem till konkurrenskraftiga fördelar. Många 
platser sitter fast med en negativ image och då gäller det att försöka minska på uppmärksamheten 
och under tiden arbeta upp en ny strategi för att få en mer positiv profil. En annan utväg är att 
försöka vända de negativa delarna till något positivt, något som dock tar lång tid (Kotler et al, 
2002b).  

Grönroos & Monthelie (1988) tar upp problematiken inom kommunerna där kommunen har en 
viss kommunprofil medan en kommunal myndighet, exempelvis skolväsendet, har en annan 
profil. Vidare kan en enskild skola ha sin egen profil vilken kan avvika från skolprofilen i 
kommunen. Detta ställer naturligtvis andra krav på varumärkesbyggandet i offentlig sektor 
jämfört med den privata sektorn. Vadasz (1999) anser att en tydlig kommunprofil är det bästa en 
kommun kan bygga upp i en alltmer föränderlig värld. Inte nog med att man som invånare eller 
kund väljer det man känner till, så ger starka varumärken alltid möjligheter till ett högre pris 
(ibid). För att arbeta upp en stark image kan man använda sig av slogans, teman och 
positionering. Man kan också använda sig av visuella symboler. Ett exempel på det är Sydney 
som använder Operahuset som sin visuella symbol i många sammanhang. Ytterligare ett sätt att 
stärka sin image är genom handlingar och events (Kotler et al, 2002b).  

Attraktionsfaktorer: Attraktionsfaktorer är de fysiska kännetecken som tilltalar invånare, 
besökare, företag och investerare. När det kommer till marknadsföring av attraktionsfaktorer har 
vissa platser turen att ha naturliga sådana, exempelvis ett bra klimat, ett vackert landskap eller 
historiska byggnader. Har man inte tillgång till några naturliga attraktionsfaktorer gäller det att 
bygga upp dem genom värdeladdande åtgärder. Kotler et al (2002b) menar att detta till och med 
kan vara lättare på en liten plats eftersom man där har tätare kontakt mellan lokala 
intressegrupper. Ingen image eller attraktionsfaktor kan dock självständigt vara ansvarig för 
utvecklandet av en plats, så även om man har flera fina attraktionsfaktorer bör man ändå fundera 
på att utöka dem för att bli mer konkurrenskraftig. Kotler et al föreslår olika attraktionsfaktorer 
som man kan fundera över: Naturskönhet och landskap, historia och kända människor, handel, 
kultur, rekreation och nöje, sport, festivaler och andra evenemang, byggnader, monument och 
skulpturer, museum (ibid). 

Infrastruktur: En effektiv infrastruktur är inte bara åtråvärd i sig själv, utan underlättar också 
för att råda bot på arbetslöshet till exempel genom att människor lätt kan ta sig till olika platser 
inom regionen för att arbeta. Även om en välutvecklad infrastruktur inte kan garantera att platsen 
växer så är den ändå mycket viktig för ge livskvalitet och stödja ekonomisk produktivitet (Kotler 
et al, 2002b).  
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Människor: Det fjärde sättet, enligt Kotler et al (2002b) på vilket man kan marknadsföra platser 
är att genom de människor som finns i regionen, exempelvis kända människor, entusiastiska 
lokala ledare, kompetenta människor, människor med en entreprenörsprofil och människor som 
flyttat till regionen. Detta är något som används i många marknadsföringskampanjer för platser. 
Det är också viktigt att vara medveten om att det sätt besökarna blir mottagna på utav invånarna, 
gästfriheten, kan påverka en plats attraktionskraft på många sätt. Ofta finns det en föreställning 
om hur människorna på en viss plats är. Ett exempel är japaner som anses vara tysta och 
reserverade samt ha problem med språket. Det gäller alltså för platserna att investera i 
kundservice på alla nivåer. I arbetet med att utveckla en plats gäller det också att rikta sig till 
både nuvarande och potentiella invånare och tillhandahålla bra skolor, sjuk- och hälsovård, 
byråkrati och så vidare för att ge god livskvalitet (ibid).  

3.1.3 Definiera platsens marknadsförare 

En plats marknadsförare kan ibland vara svåra att definiera då marknadsföringen är en process 
som involverar alla invånare. Kotler et al (2002b) anser att det finns aktörer på både lokal, 
regional, nationell och internationell nivå, vilket innefattar privat och offentlig sektor, politisk 
och ekonomisk styrning och turism på de olika nivåerna. För ett strategiskt varumärkesbyggande 
gäller det alltså att försöka definiera vilka som är platsens största marknadsförare (ibid). 

Kotler et al (2002b) tar upp begreppet ”pride-building” som är en primär del i marknadsföring av 
platser och innebär att man genom att arbeta med lokal stolthet involverar invånarna i 
marknadsföringsprocessen. En lokal stolthet över platsen är något som besökare snabbt 
uppmärksammar. För att detta ska fungera måste dock platsens kärnvärden och identitet vara 
vida känd och accepterad bland invånarna. Detta gäller även företagare vilket innebär att få dem 
att förstå hur de kan vinna på att ta del av marknadsföringen av platsen.  

3.2 Kommunikation 

Nu har vi fått en inblick i hur man kan gå tillväga för att marknadsföra en plats. Men för att bli 
djupare insatta i ämnet tycker jag att vi tar det från början. Många är de som påstår att god 
kommunikation är grunden till allt, vilket också innebär att den är grunden till ett framgångsrikt 
varumärkesbyggande. Därför blir man inte överraskad när man märker att företag lägger mer och 
mer pengar på detta med kommunikationsåtgärder. Det är genom kommunikation man når sina 
målgrupper och medarbetare. Men vad är då god kommunikation? Inget företag är det andra likt 
vilket borde innebära att det finns lika många sätt att genomföra god kommunikation som det 
finns företag. Kotler et al (2002b) menar dock att marknadsplaneringsprocessen med 
omvärldsanalys, definition av mål, strategi, handlingsplan, implementering och uppföljning bör 
ingå i varje företags kommunikationsarbete.  

Erikson (1998) anser att information och kommunikation är en ledningsfråga och att de aspekter 
som är viktiga för företagets ledning också är en viktig aspekt för informationsavdelningen. 
Dessutom gäller detta även i den omvända situationen; det som är intressant för 
informationsavdelningen är också intressant för ledningen. Erikson menar vidare att 
förutsättningen för att arbeta effektivt med kommunikation är att det sker med en helhetssyn. 
Detta handlar, för de informationsansvariga, om att öka fokus på analys och planering och med 
helhetsperspektivet i bakhuvudet agera mer som generalister än som specialister i 
kommunikationsarbetet.  
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3.3 Varumärket och dess funktioner 

För att förstå processen för varumärkesbyggandet måste man först vara säker på vad ett 
varumärke är, vad som kan kännetecknas som ett varumärke och vad varumärket har för olika 
funktioner. Även om det idag blir allt mer modernt att arbeta med varumärkesbyggande och 
kapitalvärde är varumärkesterminologin kanske inte helt självklar. 

Varumärket, eller the brand som det heter på engelska, blir ofta beskrivet som företagets 
viktigaste ägodel och många är de som intresserar sig för hur man bäst bygger och vårdar detta. 
Jean-Noel Kapferer, som är en internationell auktoritet när det gäller varumärken, förklarar 
begreppet på följande sätt: 

Products are mute: the brand is what gives them meaning and purpose, telling us how a 
product should be read. A brand is a both a prism and a magnifying glass through which 
products can be decoded (Kapferer, 1997:56). 

 

Enligt de Chernatony & McDonald (2003) bör man dock inte bara se varumärket som en ägodel 
utan också som en relation med kunden, något som blir personifierat med hjälp av företagets 
namn, varumärkets namn eller produkten. För att visa på hur brett varumärkestänkandet kan vara 
definierar Håkan Lagergren begreppet på detta sätt: 

Varumärken är inte bara bilar, jeans och Coca Cola. Varumärken är också namn på 
länder, regioner, städer, kommuner, TV- och radiokanaler, konstnärer, författarnamn, ja 
även kulturella institutioner som tidigare kämpat för att vara fria från kommersialismen 
(Lagergren, 1998: 51) 

 

Enligt Lagergren (1998) berättar varumärken inte bara vad något är, utan också hur det är gjort. 
Han menar vidare att ett varumärke bygger på en väldefinierad affärsidé och målgrupp, ett klart 
budskap, uthållighet och effektiv intern kommunikation. Melin (1999) påpekar dock att det finns 
en viss förvirring när det gäller att definiera ett varumärke, då det inom svenska språket bara 
finns ett ord för varumärke. Detta innebär att man inte kan markera skillnaden mellan 
varumärkets juridiska och kommersiella natur. I engelskan görs denna distinktion med hjälp av 
begreppen ”trademark” och ”brand” vilket visas i det numera vedertagna uttrycket ”The 
trademark is the heart of the brand” (ibid). 

Nilsson (2000) anser att ett väl laddat varumärke ger företaget ekonomiska fördelar eftersom ett 
starkt varumärke gör det svårare för andra företag att etablera sig på marknaden samtidigt som 
ett starkt varumärke gör att de anställda lättare kan identifiera sig med företaget. Ett varumärke 
som de anställda är stolta över och känner samhörighet med, har ett positivt inflytande på 
företagsmoralen och lojaliteten. Starka varumärken representerar dessutom en trygghet och 
kontinuitet vilket är viktigt när det gäller att bibehålla kundrelationen. Väletablerade varumärken 
är också mycket snabbbare och effektivare än marknadskommunikation när det kommer till att 
kommunicera flera värden (ibid).  

Varumärket har också en värdeskapande funktion. Melin (1999) tar upp begreppet 
varumärkeskapital, Brand Equity, som enligt honom har blivit något av varumärkesforskarens 
kraftcentrum och kan definieras som 

The added value with wich a brand endows a product, (Melin, 1999:45) 
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Med andra ord innefattar varumärkeskapitalet förmågan att skapa värde för sina produkter så att 
de kommer i första hand även om de har ett högre pris (ibid). Mervärdet gör alltså att man kan ta 
ut ett högre pris än varans eller tjänstens egentliga värde (Kapferer, 1997). Uggla (2001) menar 
att om varumärket inte betyder något för kunden så har det heller inget värde för säljaren. Han 
menar vidare att om varumärket innefattar ett löfte som kunderna kan lita på, och som även 
håller över tiden, så finns det goda förutsättningar att upprätthålla dessa viktiga värden.  

Varumärkeskapitalet har flera funktioner för varumärket. Det ger varumärkeslojalitet, 
uppmärksamhet, kvalitet, associationer till varumärket samt andra tillgångar som till exempel 
konkurrensfördelar. Värdeskapandet sker alltså på flera olika sätt, och det gäller därför att vara 
uppmärksam på hur detta sker så att det inte får negativa konsekvenser (Aaker, 1996). 

Nilson (2000) kallar detta värdeladdad marknadsföring och menar att den består av två delar: 
realiteten och perceptionen. Dessa två kompletterar varandra och Nilson menar att en 
varumärkesplattform inte överlever i det långa loppet om man inte koncentrerar sig på 
perceptioner, alltså upplevelser. Denna måste också vila på en grund av överlägsen produkt- 
och/eller servicekvalitet, för det är meningslöst att skapa en positiv bild av en produkt med 
undermålig kvalitet (ibid). 

Att lyckas ladda sitt varumärke med värde så att den går före konkurrenterna i konsumentens val 
är naturligtvis något alla företag strävar efter och Melin (1999) menar att det finns tre sätt på 
vilka man kan få tillgång till varumärkeskapital; bygga det, köpa det eller låna det. Jag kommer 
att fokusera de teoretiska perspektiven på det första sättet, varumärkesbyggandet, eftersom det är 
detta min undersökning inriktar sig på. 

3.4 Sex steg för ett lyckat varumärkesbyggande 

Det finns tvister om huruvida varumärkesbyggande skiljer sig mellan produktproducerande 
företag och tjänsteproducerande företag. Chernatony & McDonald (2003) anser dock att de allra 
flesta inom området tycker att varumärket kan utvecklas genom samma grundstruktur, oavsett 
vilken genre det tillhör. Alla företag måste gå igenom följande process: upprätta klara mål för 
varumärket, definiera en tydlig positionering och välja passande kärnvärden (ibid). Dessa delar 
kommer jag därför att fokusera på med utgångspunkt i Frans Melins modell (figur 1). Jag anser 
att denna modell är strukturerad och lättöverskådlig samtidigt som den är väl förankrad i 
forskningen kring varumärkesbyggande åtgärder. 

Kapferer (1997) anser att anledningen till att varumärkesbyggande är så viktigt är för att ett 
starkt varumärke reducerar risker. Om ett varumärke är starkt beror det på hög lojalitet vilket ger 
stabilitet i säljandet (ibid). Målsättningen med allt varumärkesbyggande är med andra ord att 
utforma en stark varumärkesidentitet som attraherar en bred bas av märkeslojala konsumenter 
vilket skapar varumärkeskapital (Melin, 1999). Varumärken blir trovärdiga enbart genom att 
man på ett envist och strategisk sätt utsätter målgruppen för de värden som varumärket 
symboliserar (Kapferer, 1997).   

Varumärkesbyggande kan göras utifrån två olika perspektiv; konsumentens och 
märkesinnehavarens (Melin, 1999). Utvecklandet av märkeslojalitet (konsumentens perspektiv) 
beskriver Melin som en process i sex steg: engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, 
märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet. För att kunna attrahera märkeslojala 
konsumenter och skapa varumärkeskapital, måste man bygga upp ett starkt varumärke 
(märkesinnehavarens perspektiv) vilket enligt Melin också här är en process i sex steg: 
produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern 
märkeslojalitet.  



21 

 

 
Figur 3.1: Den varumärkesbyggande processen – ett parallellt förlopp i företaget och i konsumenternas 
medvetande (Melin, 1999: 208). 

 

Jag kommer att koncentrera mig på att beskriva de sex steg i den varumärkesbyggande processen 
som är ur märkesinnehavarens perspektiv eftersom det är denna del som är relevant för min 
undersökning. 

3.4.1 Produktattribut 

Ett varumärke blir alltid känt genom de produkter eller tjänster som det representerar och har 
alltså inget egenvärde. För att varumärket ska kunna behålla sin styrka och attraktionskraft är det 
därför viktigt att ständigt utveckla produkterna eller tjänsterna. Melin (1999) presenterar ett antal 
faktorer som kan påverka den upplevda kvaliteten som organisationen måste vara medveten om: 
prestanda, design, tillförlitlighet, uthållighet, servicegrad, finish och priset. Dessa produktattribut 
kan vara en viktig orsak till en märkesprodukts framgång eftersom de skapar en visuell identitet. 
Vid utvecklandet av en konkurrenskraftig märkesprodukt är valet av logotyp också av stor 
betydelse eftersom den bidrar till att individualisera och visualisera produkten (ibid). Det är 
viktigt att den visuella profilen är starkt implementerad i företaget så att ingen kan komma ifrån 
sitt ansvar att följa de regler som gäller (Erikson, 1999).  

Något som oftast sätts i relation med produktattribut är kvaliteten. När man marknadsför en 
produkts kvalitet råder det inga tvivel om att man bäst gör det på ett konkret och faktabaserat 
sätt, men när det kommer till ”abstrakta” tjänsteproducerande företag kan det vara svårt att 
marknadsföra kvaliteten. Konsumenten säkerställer kvaliteten i tjänsten genom att välja 
exempelvis stora företag, som ”borde” hålla hög kvalitet. Därför gäller det att bygga starka 
varumärken genom de produktattribut som finns inom tjänstesektorn, såsom en tydlig logotyp 
som visar på varumärkets karaktär (Chernatony & McDonald, 2003).  

Aaker (1996) poängterar hur viktigt det är att inte fastna i en fixering kring produkten och dess 
attribut. Dessutom är produktattributen, förutom de som går att varumärkesskydda, lätta att 
imitera (Melin, 1999). Både Aaker (1996) och Melin (1999) menar därför att man bör kombinera 
produktattributen med varumärkets mervärden för att få ett optimalt resultat.  
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3.4.2 Märkesidentitet 

När man pratar om varumärkesbyggande gäller det att hålla isär de tre begreppen identitet, profil 
och image. Lagergren (1998) definierar begreppen på följande sätt: Image – hur företaget 
uppfattas, Profil – hur företaget vill vara, Identitet – hur företaget faktiskt är.  

Märkesidentiteten brukar alltså karaktäriseras som vad varumärket står för, vad som ger det 
mening och vad som gör det unikt (Melin, 1999). Att ha en klar identitet är en förutsättning för 
att lyckas i sitt varumärkesbyggande och bör prioriteras före image. Med andra ord: Innan man 
kan börja arbeta med hur man vill bli uppfattad, måste man veta hur man faktiskt är – hur 
verkligheten ser ut (Kapferer, 1997). 

Att kunna differentiera sig från konkurrenterna på marknaden är en förutsättning för att lyckas. 
Identiteten är, vilket både Uggla (2001) och Nilson (2000) tar upp, mycket viktig för att skapa 
och upprätthålla denna speciella plats på marknaden, speciellt eftersom det inom de flesta 
marknadsområden idag finns allt mindre skillnader mellan de olika alternativen. När man arbetar 
med sin identitet anser Aaker (1996) att det är viktigt att man har kunskap om hur man uppfattas 
och att man bör sträva efter att gå steget längre så att inte varumärkets image utvecklas till 
identiteten, något som är vanligt om man har en positiv image. Medan varumärkets image är 
passivt och koncentrerat på det förflutna borde profilen vara aktiv och se framåt (ibid). 

Startpunkten i uppbyggandet av en stark identitet är att skapa en vision för sitt varumärke för att 
få en trygg bas och därmed ett varumärke som håller över tiden (Aaker, 1996). Därefter gäller 
det att ta reda på var man står för tillfället. Varumärket ska leva upp till förväntningarna, vilket 
betyder att identitet, image och profil måste överensstämma. För att ta reda på detta gör man en 
identitetsanalys. Erikson (1999) tar upp en modell för profilanalys (se figur 3.2) som jag tycker 
på ett bra sätt illustrerar hur de olika bitarna sammanfaller. 

 

 
 

Figur 3.2: En alternativ modell för profilanalys (Erikson, 1999:99).  
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Det finns olika tolkningar av företaget internt och externt. Det gäller alltså att få de tre ringarna 
att överlappa varandra så mycket som möjligt, vilket inte lyckats i det exempel som figuren 
illustrerar. Omvärlden uppfattar företaget på det sätt ledningen önskar vilket dock inte stämmer 
överens med verkligheten. Ledning och medarbetare uppfattar företaget på samma sätt med 
tydlig förankring till verkligheten, dock uppfattar inte omvärlden företaget på detta sätt. Slutligen 
är det tyvärr så att omvärlden har uppfattat företaget helt rätt, men inte som ledningen önskat 
(Erikson, 1999). I identitetsanalysen ingår också att tänka igenom sin situation. Var står man och 
var vill man komma?  Ett bra sätt att göra detta på är att upprätta en varumärkesplattform. 
Kapferer (1997:126) tar upp ett antal frågor som företaget bör kunna besvara vid uppbyggandet 
av denna plattform:  

- Varför ska varumärket existera? Vad går konsumenten miste om ifall inte varumärket 
finns? 

- Ståndpunkt: Varifrån kommunicerar varumärket? 
- Vision: Vad är varumärkets vision för produktkategorin? 
- Vilka är varumärkets värden? 
- Mission: Vilken speciell uppgift ska varumärket ha på marknaden? 
- Kunskap: Vad är varumärkets speciella kunskap? 
- Territorium: Vilken produktkategori passar bäst för varumärkets uppgift? 
- Typiska produkter eller verksamheter: Vilken produkt eller verksamhet passar bäst för 

varumärkets vision och värden? 
- Stil och språk: Hur ska varumärket kommunicera? 
- Reflektion: Vilka riktar vi oss till, och hur ska varumärket reflekteras genom dem? 

 
Nilson (2000) tar också upp några av dessa punkter och menar att det framförallt är viktigt att 
förstå och följa utvecklingen på den marknad man ger sig in på, alltså kunder och konkurrenter. 
Man bör sträva efter att ha en lika god marknadskunskap som kunden, vilket innebär att hålla 
koll på vad som hänt under den senaste tiden. Detta ger en bra bild av vad som gör att en 
marknadssektor utvecklas.  

Enligt Aaker (1996) är det vanligt att företag enbart fokuserar identitetsbyggandet på 
produktattribut, varumärkets image och position samt på hur varumärket influerar konsumenten. 
Han anser att detta är en fara som riskerar att göra identiteten ineffektiv. Man bör därför försöka 
bredda konceptet för varumärkets identitet och inkludera fler perspektiv såsom varumärket som 
en organisation, person eller symbol. Aaker har med dessa perspektiv i fokus gjort ett system för 
varumärkesidentitet (Brand Identity System). Målet med detta system är att hjälpa företaget att 
på ett strategiskt sätt tänka igenom och skilja mellan mönster i varumärkesbyggandet för att 
kunna skapa en tydlig och differentierad identitet. Man måste inte gå igenom alla dessa 
perspektiv. För många företag räcker det att koncentrera sig på ett. Perspektiven är (Aaker, 
1996:79): 

Produktperspektivet: Räckvidd, attribut, kvalitet och värde, användningsområden, målgrupper, 
ursprungsland. 

Organisationsperspektivet: Attribut, exempelvis nyheter, trovärdighet och pålitlighet, lokalt 
eller globalt (ibid). Grönroos & Monthelie (1988) anser att organisationsprofilen påverkas av 
mun-till-munkommunikation (ryktesmarknadsföring) samt vad organisationen kommunicerar om 
sig själv. Nilson (2000) håller med om att ryktesmarknadsföring kan skapa mycket mer 
uppmärksamhet än traditionell annonsering och att man därför bör prioritera denna.  Men den 
viktigaste faktorn för ett starkt identitetsbyggande är ändå den individuella erfarenheten av 
företagets produkter/tjänster (ibid).  

Personperspektivet: Personlighet, relationen mellan varumärket och kunden (Aaker, 1996). 
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Symbolperspektivet: Visuella bilder och metaforer, varumärkets arv (ibid). 

3.4.3 Kärnvärden 

Kärnvärden, Core values, handlar om de ord som tillsammans bildar varumärkets värden och 
position på marknaden. Kärnvärdena ska beskriva hur det faktiskt är, inte hur man vill att det ska 
vara och kan exempelvis utgå ifrån hur man driver sin verksamhet, synen på människan eller 
moralfrågor (Lagergren, 1998). Nilsson (2000) definierar ett varumärkes värden som en 
kombination av produktfördelar vilka både innefattar konkreta värden och abstrakta känslor. Han 
menar att det är viktigt att man ser till båda dessa aspekter eftersom det är kombinationen som 
laddar och stärker märkena. Det räcker alltså inte med att en läskedryck är ungdomlig och 
trendig. Den måste vara god också (ibid). 

Melin (1999) anser att varumärkets kärnvärden är en kommunikativ länk mellan 
märkesinnehavaren och konsumenten. De är med andra ord centrala begrepp i samband med 
varumärkesbyggande eftersom de representerar en märkesprodukts viktigaste 
konkurrensfördelar. Han menar vidare att man därför bör lägga stor omsorg vid att identifiera 
unika kärnvärden eftersom detta ska kunna ligga till grund för både positionering och 
marknadskommunikation. För att komma fram till vilka kärnvärden som ska karaktärisera 
varumärket anser Melin att det är viktigt att konsumenten och dess behov står i centrum, vilket 
bidrar till att skapa värde. Kärnvärdet ska vara värdefullt och kommunicerbart ur konsumentens 
perspektiv samtidigt som det är unikt och svårimiterad ur konkurrentens perspektiv. Dessutom 
måste det vara konkurrenskraftigt i tid och rum. 

I kärnvärdesanalysen bör man skilja mellan konkurrensförutsättningar (stödjande funktioner) och 
konkurrensfördelar (drivande funktioner). Ett starkt varumärke ska kunna förknippas med båda 
dessa faktorer. För att ett kärnvärde ska bli en konkurrensfördel krävs något unikt, annars utgör 
det bara en konkurrensförutsättning. Konkurrensfördelarna kan sedan delas upp i taktiska 
(kortsiktiga) och strategiska (långsiktiga). För att vara en strategisk konkurrensfördel måste den 
vara svårimiterad för konkurrenterna. Vid bedömningen av konkurrensförmågan hos ett 
kärnvärde ska man ta hänsyn till hur en faktor kan kombineras, kontextualiseras och 
kommuniceras (ibid). 

Det finns flera olika aspekter av ett varumärke vilket innebär att det inte alltid har samma 
betydelse för alla kunder (Nilson, 2000). Därför anser Nilson (2000) att man bör man dela upp 
arbetet i olika delar så att man kan förbättra varje del av värdespektrumet var för sig. Här gäller 
det dock att arbeta enhetligt så att varumärket inte blir splittrat. Enligt Nilson bör man börja 
arbetet med att identifiera generella och specifika värden. De generella värdena är de man måste 
uppfylla för att överhuvudtaget vara ett realistiskt alternativ för kunderna. Det är dessa värden 
som är viktigast när det gäller konkurrensen med andra varumärken. De specifika värdena är de 
som har det där lilla extra och som skapar profilen. Dessa bör vara unika och omöjliga att 
kopiera.  

Därefter ska man bedöma om kärnvärdet är konkret eller abstrakt. Konkreta värden är starkt 
kopplade till verkligheten och visar exempelvis vad en tjänst innebär. Oftast är det de konkreta 
värdena som ligger till grund för framgången. De abstrakta värdena är känslor som förknippas 
med märket. Medan de konkreta inte skadas av att bli flera så kan alltför många abstrakta värden 
göra att kunderna blir förvirrade. För att kunna inrikta sin värdeladdning på rätt projekt bör man 
också förstå de starka och svaga sidorna hos märket (ibid).  
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Att implementera sin identitet och sina värden hos målgrupperna görs enligt Aaker (1996) i tre 
steg - positionering, marknadskommunikation och strategisk varumärkesanalys som innefattar 
omvärldsanalys och vårdandet av varumärket. Jag fortsätter alltså diskussionen av den 
varumärkesbyggande processen med dessa delar.  

3.4.4 Positionering 

Positionen är den del av varumärkets identitet och värden som aktivt ska kommuniceras till 
målgruppen och som visar på de fördelar varumärket har i förhållande till konkurrenterna 
(Aaker, 1996). Att arbeta med positionering innebär alltså att man försöker inta en position i 
medvetandet hos sin målgrupp. Naturligtvis är drömmen att varumärket blir nummer ett i sin 
kategori (Lagergren, 1998), men den önskade positionen måste också vara möjlig att uppnå 
(Aaker, 1996). Positionen ska vara unik och svårimiterad så att den stärker den mentala 
positionen i konsumenternas medvetande och ger en stark marknadsposition som försvårar för 
konkurrenter att etablera sig (Melin, 1999). Vadasz (1999) anser att en del i profileringsarbetet är 
att ge den egna organisationen en grund så att alla vet vad man står för och vill uppnå. Han anser 
vidare att den interna profilen oftast är väl så nödvändig som den externa. Melin (1999) håller 
med i detta resonemang och anser att en extern positionering förutsätter att det finns en intern 
position med en säker plats i organisationens medvetande. Han anser att man därför bör skapa en 
medvetenhet bland medarbetare om vad varumärket ska stå för, hur det ska relateras till andra 
eventuella varumärken i organisationen och vad som ska differentiera varumärket i förhållande 
till de främsta konkurrenternas varumärken.  
 
Kapferer (1997) tar upp fyra frågor som man bör ställa sig i det inledande positioneringsarbetet:  

- A brand for what? Detta ska referera till vad varumärket utlovar och vad konsumenten 
vinner på att välja varumärket.  

- A brand for whom? Detta refererar till vilken målgrupp man vill rikta sig.  
- A brand för when? Detta refererar till det tillfälle då varumärket ska konsumeras. 
- A brand against whom? Här definieras konkurrenterna. 

 
Kapferer (1997) menar vidare att positioneringen bör delas upp i två steg: Först gäller det att 
definiera till vilken kategori (bransch) varumärket ska höra. Därefter definieras de skillnader och 
likheter som varumärket har jämfört med konkurrenter i samma kategori. På grund av 
tjänstesektorns abstrakta produkt och det faktum att det är svårt för konsumenten att utvärdera 
kvaliteten gäller det att positionera sig på ett sätt som hjälper kunden. Exempelvis bör 
varumärken som är starka i trovärdighet lyfta fram detta i sin positionering (Chernatony & 
McDonald, 2003).  
 
Koherens, eller överensstämmelse, är enligt Uggla (2001) viktigt i positioneringsarbetet. När 
varumärket har en klar och tydlig position leder det till att kunderna känner igen sig och får en 
förtroendefull relation till varumärket. Ett varumärke som inte är enhetligt och kan skapa 
koherens kan medföra problem både för säljaren och för köparen. Nilson (2000) håller med och 
menar att konsekvens är viktigt för att uppfattas som trovärdig av kunden. Ett sätt att skapa 
denna enhetlighet är enligt Melin (1999) att utgå från kärnvärdena och utveckla ett USP (Unique 
Selling Proposition). Detta baseras på en konkurrensfördel, exempelvis en slogan förknippad 
med varumärket.  
 
Det tar tid och kreativitet att komma fram till en bra position. Man behöver uppnå total förståelse 
för varumärket, företaget, konkurrenterna, marknaden och kunderna. Ju klarare och mer enhetligt 
ett företag agerar och kommunicerar, desto trovärdigare är det att kunderna kommer att dela den 
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positionering företaget skapar (Nilson, 2000). På liknande sätt menar Vadasz (1999) att det, när 
det gäller att profilera en kommun, är avgörande att det finns ett tillvägagångssätt som hela tiden 
återkommer och att det är på detta sätt man bör ladda profilen med de värden man vill 
marknadsföra (ibid). En väl implementerad identitet och position skapar utvecklingsmöjligheter, 
ökar varumärkets minnesvärdhet, ger mening och fokus till organisationen, guidar och förbättrar 
varumärkesstrategin samt framförallt; skapar värde, trovärdighet och grund för goda relationer 
(Aaker, 1996). 

3.4.5 Marknadskommunikation 

Har man lyckats i ovanstående delar och byggt ett starkt varumärke med ett väl implementerat 
mervärde har man enligt Kapferer (1997) goda förutsättningar för att produkten säljer även utan 
större satsningar på marknadskommunikativa åtgärder. Men man kan inte börja från noll. Melin 
(1999) anser att marknadskommunikationen är av mycket stor betydelse för att bygga upp ett 
starkt varumärke. Reklamens uppgift att informera, övertyga och påminna konsumenterna om en 
märkesprodukts konkurrensfördelar kan inte överskattas och bör därmed prioriteras. 

Mängder av information från alla håll och kanter gör att det blir allt svårare att nå ut med sitt 
budskap. Men ju större investeringar i märkesbyggande reklam som man gör, desto större blir 
förutsättningarna för att skapa en hög märkeskännedom bland konsumenterna. Hög 
märkeskännedom är i sin tur en förutsättning för att skapa märkeslojalitet vilket på sikt ger en 
hög marknadsandel och en stark position (Melin, 1999). Enligt Kapferer (1997) har det kommit 
fram att de företag som satsar mycket pengar på marknadskommunikation också är de som 
investerar i förändringar och renoveringar, något som är ett mycket bra sätt för att få in 
varumärket i konsumenternas medvetande. Han menar vidare att förändring och marknadsföring 
faktiskt är de två faktorer som ger mest mervärde. Men naturligtvis är det inte bara kvantitet av 
reklam som är viktig. Kvalitet är en klart avgörande faktor för ett varumärkes framgång och 
Melin (1999) tar upp två nyckelbegrepp för detta: kommunikativ identitet och 
märkesuppbyggande reklam. Vid utformningen av en kommunikativ identitet ska man länka 
samman de olika delarna såsom tematisk identitet, visuell identitet, verbal identitet och audiell 
identitet, till en integrerad helhet. För att den märkesuppbyggande reklamen ska fungera 
stärkande för varumärket gäller det alltså sedan att den kommunikativa identiteten uttrycks på ett 
enhetligt sätt i samtliga kommunikationskanaler (ibid). 

Marknadskommunikationen är också viktig för att vinna förtroendet hos medarbetarna. Thomson 
& Hecker (2000) menar att när ett företag vinner sina kunders hjärtan, så blir också 
medarbetarna engagerade. De känner då ett slags äganderätt och en delaktighet i företagets mål 
och strävar efter att bygga starka relationer med externa intressenter. Med detta i åtanke går vi 
vidare och diskuterar den interna kommunikationen och de anställdas märkeslojalitet lite 
närmare. 

3.4.6 Intern märkeslojalitet 

I många organisationer har medarbetarna svårt att svara på vad varumärket står för, vilket har 
stor inverkan på hur företaget uppfattas bland konsumenterna. Chernatony & McDonald (2003) 
anser att det, speciellt inom tjänsteproducerande företag, är mycket viktigt att de anställda är 
säkra på företagets position. Först då kan den kommuniceras till konsumenterna. Annars finns 
det risk att företaget sänder ut en luddig bild. Aaker (1996) menar att man inte kan motivera 
medarbetarna att arbeta för något som de inte har grepp om, förstår eller håller med om. Varje 
organisation måste alltså ha en identitet som medarbetarna känner till och bryr sig om. 



27 

Detta innebär att varumärket har en roll både inom och utom företaget. Författare inom teorier 
kring intern marknadsföring framhåller på flera ställen hur viktig kontakten mellan medarbetare 
och kunder är för att bygga upp ett starkt varumärke. Strid (1999) menar exempelvis att om 
receptionisten är otrevlig på grund av dålig stämning i organisationen så spelar inte en stor 
marknadsföringskampanj någon roll. Om de anställda ger en negativ bild av organisation är det 
väldigt svårt att vinna förtroendet tillbaka hos konsumenten. Därför är det viktigt att den bild 
medarbetarna ger är densamma som den bild organisationen kommunicerar ut genom 
marknadskommunikation. För att lyckas med detta måste medarbetarna känna sig motiverade 
och delaktiga (ibid). Det är också viktigt att de har rätt kunskap, menar Chernatony & McDonald 
(2003). Alla anställda måste därför förstå och vara engagerade i företagets vision som dessutom 
ska vara översatt till klara och tydliga mål (ibid).  

Att man känner sig stolt över sitt varumärke kan alltså ha mycket stor betydelse för stämningen 
på ett företag. Varumärket binder ihop företaget till en enhet och den interna fokuseringen gör att 
man kan ladda varumärket på ett mera kostnadseffektivt och enhetligt sätt. Detta påverkar i sin 
tur kundernas syn på varumärket och företaget vilket i sin tur späder på den interna stämningen 
(Nilson, 2000).  

Varumärken inom servicesektorn kännetecknas av en mångfald interaktioner eftersom 
konsumenten kan vara i kontakt med flera personer inom företaget. Varje interaktion ger en bild 
av varumärket och det kan i många fall vara svårt att ge en entydig bild av företaget. Därför är 
det särskilt viktigt inom tjänsteproducerande företag att varumärkesbyggandet är implementerat 
hos samtliga anställda (Chernatony & McDonald, 2003).  

Både Strid (1999), Erikson (1999) och Ahmed & Rafiq (2002) tar upp hur viktigt det är att skapa 
deltagande och engagemang i organisationen. Strid (1999) anser att det gäller att skapa en sorts 
moralisk förpliktelse, en vi-anda. Erikson (1999) menar att motivationen och vi-andan gör att 
medarbetarna förstår varför just deras arbete är viktigt och kan sätta in sin egen roll i ett 
sammanhang. Har medarbetarna tillgång till rätt information ökar dessutom deras kunskap och 
de får större kompetens att fatta rätt beslut (ibid). Grönroos & Monthelie (1988) anser också att 
en oklar och negativ organisationsprofil färgar av sig på personalens attityder till organisationen 
som arbetsgivare, deras attityder till det egna arbetet och attityderna till kunderna.  

Ahmed & Rafiq (2002) presenterar en modell som förklarar just detta – alltså hur relationen 
mellan intern marknadsföring, extern marknadsföring, interaktiv marknadsföring och 
relationsmarknadsföring ser ut. Modellen visar tydligt att det inte bara är genom den externa 
marknadsföringen man når kunderna. God intern marknadsföring gör medarbetarna motiverade 
och kundorienterade, vilket bidrar till att de inom den interaktiva marknadsföringen ger ett bättre 
intryck av företaget, blir bättre säljare och vinner därmed fler kunder. 
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Figur 3.3: Relationen mellan intern marknadsföring, extern marknadsföring, interaktiv marknadsföring och 
relationsmarknadsföring (Ahmed & Rafiq, 2002:8). 

Nöjda medarbetare är alltså en förutsättning för att ha nöjda kunder. Är man nöjd med sitt arbete 
och delar företagets värderingar, blir man motiverad vilket höjer kvaliteten, ger god 
marknadsföring och automatiskt nöjda kunder. Man bör därför betrakta sina medarbetare på 
samma sätt som man betraktar sina kunder. För att vara säker på att medarbetarna har rätt attityd 
och arbetar samordnat gäller det alltså att marknadsföra företaget och det önskade arbetssättet 
gentemot de anställda. Först bör man förklara hur viktig den interna kommunikationen är. 
Därefter gäller det att få varje medarbetare att förstå hur viktig deras roll är i verksamheten. För 
att få medarbetarna nöjda krävs samma strategi som när man arbetar för att få nöjda kunder – 
behandla jobben som produkter och göra dem attraktiva så att de får värde för medarbetarna 
(Ahmed & Rafiq, 2002).  

Aaker (1996:200) tar upp ett antal frågor som man bör ställa sig för att ta reda på hur det ligger 
till med varumärkeskunskap och lojalitet bland de anställda: 

- Vet medarbetarna vad varumärket står för? 
- Vad tycker medarbetarna att varumärkets identitet är?  
- Finns det en enhetlighet eller osäkerhet i uppfattningen?  
- Bryr sig medarbetarna om varumärket? 
- Känner medarbetarna ett emotionellt engagemang för varumärket? 

 
Berry & Parasuraman (2000) anser att varumärkesbyggande aktiviteter för de anställda ofta 
genomförs som exempelvis 3-dagarskurser, istället för en dagligen pågående process. Istället bör 
man utbilda mellanchefer som varje dag motiverar de anställda att göra ett bra jobb. Man bör 
också arbeta med att belöna insatser som gör att företaget kommer närmare sina mål.  
 
Thomson & Hecker (2000) tar upp begreppet Buy-in, vilket innebär att få medarbetarna att köpa 
varumärket. De menar dock att begreppet har två sidor: Den ena har ett intellektuellt 
förhållningssätt vilket innebär att göra medarbetarna medvetna om hur de bäst kan bidra positivt 
till företaget. Den andra sidan handlar om ett emotionellt agerande där företaget måste skapa 
engagemang och motivera medarbetarna till att sträva efter att nå målen. De menar att många 
företag gör misstaget att bara koncentrera sig på det intellektuella agerandet. Men 
undersökningar har visat att de företag som använder sig av både intellektuell och emotionell 
Buy-in förbättrar arbetsinsatserna och gör medarbetarna upp till dubbelt så villiga att 
rekommendera företaget till andra, exempelvis kunder, potentiella medarbetare och andra 
intressenter. Thomson & Hecker (2000:163-164) tar vidare upp fyra typer av medarbetare: 
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- Champion: Medarbetaren som är klar över företagets mål och strategier samt vet vad som 
krävs för att uppfylla målen och göra kunden nöjd. 

- Bystander: Medarbetaren som är klar över företagets mål och strategier men som inte har 
motivationen att stödja dem. 

- Loose cannon: Medarbetaren som är ytterst motiverad för att stödja företagets mål och 
strategier, men som inte vet vilka de är eller hur han ska göra för att stödja dem. 

- Weak link: Medarbetaren som inte är medveten om, eller överhuvudtaget bryr sig om 
företagets mål och strategier.  

 
Med ovanstående teorier i bakhuvudet förstår man att det inom en organisation är viktigt att se 
varje anställd som en skylt utåt. Men för att den anställde ska vara en god ambassadör krävs det 
inte bara kunskap, utan också att denne är lojal mot varumärket. Lagergren (1998) anser att alla 
medarbetare inom organisationen måste ha samma förståelse för det sätt på vilket varumärket 
utvecklas. Annars kan man inte bygga ett framgångsrikt varumärke. Vidare anser Lagergren att 
varje medarbetare måste känna till affärsidén och långsiktiga mål och visioner. Melin (1999) 
anser att intern märkeslojalitet kräver kontinuitet och konsekvens samt framförallt att 
märkesinnehavaren själv vet vad det egna varumärket står för och hur det ska utvecklas. Annars 
är risken att man fattar illa genomtänkta och dåligt underbyggda beslut. Även Lönn & Löhman 
(2000) anser att det är viktigt att arbeta med den interna märkeslojaliteten. De påpekar att det i 
den starkt konkurrensutsatta världen är nödvändigt för en organisation att man utvecklar en 
känslomässig laddning till identiteten, något som dessutom måste förstärkas ytterligare i 
personalens beteende – man måste göra det man står för. De anser vidare att varumärket måste 
finnas med i hela affärsplaneringen och om detta ska fungera krävs en samordning mellan alla 
led i organisationen. Alla i organisationen måste ställas inför frågan: ”Hur påverkar vårt 
varumärkes identitet mitt sätt att arbeta?” (ibid). Genom lojala och kompetenta medarbetare 
vinner man också god märkeslojalitet bland övriga målgrupper. God märkeslojalitet i sin tur, 
skapar mervärde. Berry & Parasuraman (2000:173) skriver: 
 

To create value for customers, service companies must invest in attracting, developing, 
motivating and retaining quality people to perform the service. 

3.5 Varumärkesvård  

För att ett starkt varumärke ska bibehålla sin styrka krävs att man hela tiden arbetar med att 
utveckla dess konkurrenskraft. Den varumärkesbyggande processen får aldrig betraktas som 
avslutad (Melin, 1999). Kapferer (1997) håller med och anser att varumärket är relevant på 
marknaden enbart om man visar sin vilja att utvecklas och tillfredställa nya behov hos 
konsumenterna. 

För att bibehålla styrkan i varumärket anser Melin (1999) att det är väldigt viktigt med en 
varumärkesorientering i organisationen. Nilson (2000) håller med och menar att man för att vara 
varumärkesorienterad bör ha att ha ett ständigt pågående program för att utvärdera nya sätt att 
ladda varumärket. Annars finns det risk att varumärket stagnerar.  

Enligt Uggla (2001) bör man vara medveten om att varumärket påverkas av 
informationsteknologi, förändrade organisationsformer, globala och regionala trender samt 
kostnadseffektivitet. Dessa faktorer förändrar inte varumärkets grund eftersom kundernas behov 
och företagets ambitioner alltid är desamma, men de kan förändra synen på hur man bäst arbetar 
med varumärkesstrategi och kan därmed utgöra hot för företaget och dess varumärke (ibid). 
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Lönn & Löhman (2000) tar upp samma problematik och menar därför att begreppet Brand 
Watch är ett viktigt led i varumärkesvården. Detta innebär att man studerar sin omvärld och 
närvärld för att uppmärksamma faktorer som kan komma att ha konsekvens för varumärkets 
framgång och värde. Med hjälp av Brand Watch kan man tänka sig in i möjliga framtidsscenarier 
och därmed vara förberedd på en framtida omvärldsutveckling och hur den kan påverka 
varumärket. Utifrån dessa framtidsscenarier kan man sedan ta tillvara på möjligheterna och 
parera för eventuella hotbilder (ibid). 

Aaker (1996) beskriver detta i termer om strategisk varumärkesanalys, vilket innefattar att man 
analyserar sitt varumärke utifrån tre perspektiv: konsumentens, konkurrentens och den egna 
organisationen. Med konsumenten i fokus analyserar man trender, hur man motiverar kunden att 
köpa produkten, hur olika marknadssegment kan reagera på kommunikationen samt möjliga 
behov hos konsumenten vilka kan medföra en utvidgning på marknaden. Med konkurrenten i 
fokus analyserar man deras image och position i förhållande till sin egen samt deras styrkor och 
svagheter. När det kommer till den egna organisationen gäller det att analysera varumärkets 
image, arv (varumärkets historia), styrkor och svagheter, själ samt relationer/länkar till andra 
varumärken.   

3.6 Tidigare forskning 

Varumärkesbyggande för platser, place branding, är ett relativt nytt ämne vilket innebär att det 
ännu inte publicerats speciellt mycket forskning kring detta. Men några intressanta studier har 
sett dagens ljus. Här presenteras de jag anser ger relevant kunskap för mitt problemområde.   

3.6.1 Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in 
northern Europe and the United States 

Seppo Rainisto har, i sin doktorsavhandling vid tekniska högskolan i Helsingfors (2003), gjort en 
kvalitativ utvärdering av de mest kritiska faktorerna när det kommer till marknadsföring av 
platser. Syftet med undersökningen var att se hur dessa faktorer kan utnyttjas i framtida arbete. 
Rainisto koncentrerade sin studie på Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och Chicago och 
identifierade fyra faktorer som beskrev den övergripande kunskapen inom place marketing. 
Dessa fyra faktorer bör, enligt Rainisto, innefattas i arbetet med marknadsföring av platser. 

Organicing capacity: Ledning och politiker måste vara närvarande i alla steg i 
marknadsföringsprocessen.  

Presence of substance: Detta hör samman med föregående faktor och innebär att det man 
tidigare uppnått när det kommer till marknadsföringsåtgärder, organisation och strategiska 
analyser måste ligga till grund för nya åtgärder. 

Strategic exploitation: Utan strategiskt tänkande blir åtgärder lyckosamma bara genom tur. 
Därför gäller det att hålla koll på både det strategiska arbetet och implementeringen på 
verksamhetens olika nivåer. 

Measurement and follow-up: Utvärdering av alla åtgärder är viktigt eftersom ingenting går att 
genomföra perfekt. Man måste därför dra nytta av sina misstag.  
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3.6.2 Destinationsmarknadsföring – en studie av turism ur ett 
producentperspektiv 

von Friedrichs Grängsjö (2001) har gjort en studie med syftet att beskriva hur aktörerna på en 
plats arbetar med destinationsmarknadsföring ur ett turismperspektiv. Hon menar att 
destinationsmarknadsföring sker på olika nivåer vilket innebär att marknadsföringen ofta är mer 
komplex än i ett enskilt företag. En stor skillnad ligger i att det är svårt att definiera vad som är 
produkten. Ur turistens perspektiv är det gemensamma erbjudandet från olika företag på 
destinationen av stor betydelse för det upplevda värdet av turistprodukten. Olika resurser förs 
alltså samman av turisten själv för att bilda det totala upplevda värdet av en destination vilket gör 
att företagare ”tvingas” ihop vare sig de vill eller inte. Den totala destinationsprodukten ägs alltså 
gemensamt av många olika intressenter och varje enskild företagare måste därför känna 
engagemang för det gemensamma. Hon menade vidare att man bör tänka på att skapa och 
underhålla den interna kommunikationen mellan de olika aktörerna. Destinationen kan nämligen 
komma att utvecklas eller stagnera beroende på om företagen är rivaler eller samarbetar. 
Funktionen för en samarbetsorganisation bör vara att arbeta för att få återkommande gäster till 
destinationen under hela året.  
 
von Friedrichs Grängsjö kom även fram till att många aktörer inte tänkte på sina 
relationsskapande aktiviteter som marknadsföring, vilket kan ge olikartad och dåligt 
sammanhållen kommunikation. Man bör därför arbeta hårdare för att alla ska förstå hur viktigt 
det är att ge en enad bild av destinationen. En slutsats i avhandlingen var att marknadsföringen 
av destinationer påverkas av att aktörer har olika värdegrunder. Antingen är värdegrunden att 
”tjäna destinationen” eller att ”tjäna på destinationen”.  Slutligen gav von Friedrichs Grängsjö 
rådet att inte bara använda enkelriktade traditionella massmarknadsföringsverktyg, utan även 
arbeta aktivt i de interaktiva processerna.  
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4 Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Varumärket spelar stor roll för hur attraktiv en kommun anses vara i ögonen på sina målgrupper. 
Vid konkurrensen om besökare, företag och invånare har stora kommuner mycket gratis. I en 
liten kommun, som Falköping, får man därför slåss hårdare för att synas och visa vad man har. 
Det gäller alltså att så många som möjligt känner till och enhetligt kommunicerar goda värden 
om kommunen.  

Melin (1999) anser att en grundläggande förutsättning för att vinna konsumenternas förtroende 
och extern lojalitet är att företaget uppnår intern lojalitet mot varumärket, något som bäst sker 
genom kontinuerliga investeringar i varumärkesbyggande åtgärder (ibid). Det är alltså en god idé 
att påbörja det utvärderande arbetet inom organisationen – alltså titta på hur medarbetarna 
uppfattar sin arbetsgivare och dess varumärke. Det är de, som har daglig kontakt med 
kommunens målgrupper, som är de viktigaste ambassadörerna.  

Studien inleds med en inventering av Falköpings kommuns varumärkesbyggande arbete som 
analyseras med hjälp av den teoribildning och de begrepp som finns inom området. Denna analys 
ger tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna en god grund till framtagandet av en 
frågeundersökning med syftet att besvara huruvida kommunen lyckats implementera varumärket 
bland medarbetarna. Genom detta är syftet att få fram resultat över huruvida kommunens 
medarbetare har den kunskap och motivation som krävs för att de ska ha förutsättningar till att 
vara goda ambassadörer, eller om det inom något område behövs information och utbildning.  

Utvärdering är enligt flera teorietiker en mycket viktig del i det strategiska kommunikations-
arbetet. Det är genom dessa åtgärder man utvecklas och lär sig inför framtiden. Jag hoppas med 
denna undersökning kunna ge Falköpings kommun lite mer på fötterna i det fortsatta 
varumärkesbyggande arbetet. Jag hoppas också att undersökningen kan vara till nytta för andra 
platser, som går i tankar kring intensifierande av sitt varumärkesbyggande, och bidra till att ge 
dem kunskap och inspiration till att ta steget.   

4.2 Frågeställningar 

Analysen av Falköpings kommuns varumärkesbyggande arbete syftar till att besvara: 
 
På vilket sätt har Falköpings kommun genomfört sitt varumärkesbyggande arbete med 
utgångspunkt i den teoribildning och de begrepp som finns inom området? 
 
En frågeundersökning tas fram utifrån arbetet med de teoretiska perspektiven och analysen av 
varumärkesbyggandet. De delar som ingår i enkäten är huruvida de anställda fått tillräcklig 
information om varumärket, om de anser att kärnvärdena representerar kommunen, om de står 
bakom kommunens vision och övergripande mål, om de känner en gemenskap och samhörighet 
inom kommunen samt om kommunens vision gällande varumärket blivit uppfyllt när det 
kommer till medarbetarnas uppfattning. Detta syftar till att besvara:  
 
Har Falköpings kommun lyckats implementera varumärket bland de anställda? 
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En god ambassadör är en person som är motiverad till att på ett positivt och kunnigt sätt 
marknadsföra kommunen så att dess varumärke stärks. Utifrån resultatet från ovanstående 
frågeställningar besvaras därmed frågan:  
 
Kan man karaktärisera de anställda som goda ambassadörer för varumärket Falköping? 
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5 Metoder för undersökningen 

5.1 Metod och urval 

Grunden till undersökningen byggs genom en analys av Falköpings kommuns 
varumärkesbyggande arbete vilket har relaterats till de teoretiska perspektiv som presenterats. 
Med utgångspunkt i denna analys och i de teoretiska perspektiven genomförs sedan en 
frågeundersökning till de 2780 medarbetarna inom kommunen.  

5.2 Analys av det varumärkesbyggande arbetet 

Då place branding är ett relativt nytt och outforskat område ansåg jag att det var relevant att göra 
en noggrann analys av kommunens arbete med varumärkesbyggandet för att få en god grund att 
stå på i framtagandet av frågeundersökningen. Analysen utgjorde därmed en teoriprövande 
studie och grundades i en modell framtagen av Frans Melin (1999). Den interna 
märkeslojaliteten analyserades dock inte i denna del, då den var utgångspunkt för 
frågeundersökningen. Istället diskuterades det sätt på vilket Falköpings kommun arbetat med 
varumärkesvård. I de olika delarna vävdes även de specifika teorierna för marknadsföring av 
platser in.  

Rent praktiskt genomfördes analysen genom att de råd och tillämpningar för 
varumärkesbyggande som framkom ur den teoretiska referensramen jämfördes med information 
från kommunens hemsida samt intervjuer med informationsansvarige Conny Svensson och 
informatör Sivan Tegnhammar (bilaga A). Min insamling av information avslutades den 8 april, 
2006. Syftet med analysen var att få svar på i vilken grad Falköpings kommuns 
varumärkesbyggande arbete kunde sättas i relation till de teoretiska perspektiven och om det då 
kunde anses ha genomförts på bästa sätt. Dessa faktorer analyserades inom de sex delarna i 
modellen:  

Produktattribut: kommunens arbete med produktattribut såsom tillförlitlighet, kvalitet och den 
visuella profilen. 

Märkesidentitet: kommunens förmåga att hålla isär de tre begreppen identitet, profil och image 
samt analysering av det sätt på vilket man skapat sin identitet, differentierat sig från 
konkurrenterna och arbetat med omvärldsanalys.  

Kärnvärde: huruvida kärnvärdena beskrev verkligheten och kunde betraktas som unika, om de 
utgjorde en kombination av både konkreta, abstrakta, generella och specifika värden, om de 
utgick från konsumentens behov och var lätta att kommunicera, om de var svårimiterade för 
konkurrenten, om kärnvärdena representerade både konkurrensförutsättningar och 
konkurrensfördelar samt om kommunen tagit i akt både de svaga och de starka sidorna hos 
varumärket.  

Positionering: huruvida den valda positionen var förankrad i verkligheten och möjlig att uppnå, 
om den var unik och svårimiterad, om kommunen utvecklat ett Unique Selling Proposion (USP) 
som grundats på en konkurrensfördel samt om positioneringsarbetet utförts på ett enhetligt sätt. 

Marknadskommunikation: huruvida den marknadskommunikation som sänts ut var 
konsekvent när det gällde den kommunikativa identiteten samt om och i sådana fall på vilket sätt 
den kunde karaktäriseras som märkesuppbyggande.  



35 

Varumärkesvård: kommunens sätt att vårda sitt varumärke, om man hade ett program för 
utvärdering samt om och i sådana fall på vilket sätt man arbetade med omvärlds- och 
närvärldsanalys för att utvärdera nya sätt att ladda varumärket. 

5.3 Enkät 

Utifrån framtagandet av de teoretiska perspektiven och arbetet med analysen genomfördes en 
respondentundersökning med hjälp av enkäter till de anställda inom kommunen. Syftet med 
enkäten var att få en utgångspunkt för att se på vilket eller vilka områden som medarbetarna 
behövde informeras, utbildas eller motiveras för att ha bästa förutsättningar till att vara goda 
ambassadörer. Frågorna var därför av olika karaktär för att få svar inom olika områden och med 
olika perspektiv. Då varje medarbetare var en viktig ambassadör för kommunen ansåg jag att 
allas kunskap och åsikter var lika mycket värda. Därmed ville jag använda mig av ett totalurval, 
vilket innebar att enkäten gick ut till samtliga 2780 anställda inom Falköpings kommun.  

Enkäten lades ut på kommunens intranät genom programvaran Site Vision (bilaga C). 
Anledningen till detta var för att resultatet från enkäten då räknades ut automatiskt, vilket 
underlättade arbetet med ett så pass stort underlag. Med tanke på tidsbegränsningen hade jag 
annars fått göra ett urval.  

Följebrevet (bilaga B) var enligt Trost (2001) en viktig del vars uppgift var att motivera den 
tilltänkte deltagaren att svara på frågorna i enkäten. Jag försökte därför hålla brevet kort och 
koncist, samt dela upp det i stycken för att göra det lätt att läsa. Följebrevet började med en 
presentation av syftet med undersökningen. Därefter presenterade jag mig själv där jag också 
förklarade att det var jag, och inte Informationsenheten på Falköpings kommun, som analyserade 
resultaten. Anledningen till detta var för att förstärka att deltagandet var anonymt. Jag beskrev 
sedan enkätens utformning, och betonade ytterligare att deltagandet var anonymt.  

De frågor med i förväg bestämda svarsalternativ, var uttömmande och ömsesidigt uteslutande. 
Jag valde att hålla antalet frågor nere till 22 stycken samt att bara använda mig av två öppna 
frågor eftersom jag ville att enkäten skulle gå fort och lätt i att fylla i. Detta optimerade chansen 
att få så många svarande som möjligt. De öppna frågorna var av karaktären ”uppföljningsfrågor” 
(Esaiasson, Oscarsson, Wägnerud, 2003) eftersom jag ville att deltagarna skulle få chansen att 
själva formulera sina åsikter. Enkätens syfte var dock att endast ge en klar insikt i grundläggande 
frågor.  

Enligt Trost (2001) kunde det förekomma att respondenterna gärna kryssade i svarsalternativ 
såsom ”alternativet i mitten” för att slippa ta ställning. Dock kunde det i vissa fall vara befogat 
att ta med alternativ som ”vet ej” och ”kan ej ta ställning” eftersom det förekom att man faktiskt 
inte visste eller kunde ta ställning och därför borde få uttrycka det. Jag valde därför att ha två 
svarsalternativ (ja och nej) på de frågor där jag, i samråd med informationsenheten, ansåg att 
respondenterna borde kunna ta ställning, och ojämnt antal svarsalternativ med ett ”vet ej-
alternativ” där de fanns risk att de inte kunde ta ställning.  
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Innan enkäten lades ut på intranätet, gick jag igenom den noggrant med Svensson och 
Tegnhammar för att de skulle få möjlighet att ge synpunkter på den. När jag kände mig nöjd med 
enkäten genomfördes en pilotundersökning då frågorna testades på 14 stycken medarbetare 
mellan 26 och 60 år för att få svar på om frågorna var tillräckligt tydliga och inte kunde 
missförstås. Testpersonerna valdes ut med hjälp av Tegnhammar och de åtta 
förvaltningsinformatörerna. Jag ville ha testpersoner som fanns så långt ut i organisationen som 
möjligt, och som därför hade haft minst att göra med varumärkesbyggandet. Då 
varumärkesbyggande dessutom kunde karaktäriseras som en relativt ny företeelse ville jag att 
hälften av testpersonerna skulle vara närmare 50 år, vilket åtta av testpersonerna var. På detta sätt 
använde jag mig av ett strategiskt urval under ogynnsamma omständigheter (Esaiasson et al, 
2003). De flesta av testpersonerna hade inget att anmärka på utan tyckte att enkäten var lätt att 
förstå och inte tog för lång tid att fylla i.  

Genom att utsätta enkäten för hård prövning ansåg jag mig kunna lita på att den fungerade också 
när omständigheterna var mer gynnsamma. 

Programmet på intranätet tog hänsyn till internt bortfall vilket innebar att det inte fanns någon 
möjlighet för personer att hoppa över frågor (Johansson, 2000). Hände detta, gick det av tekniska 
möjligheter inte att skicka in enkäten. Därmed var alla enkäter som ingick i undersökningen 
fullständiga.  

För att, i enlighet med Esaiasson et al (2003), minimera svarspersonernas skäl till att inte ställa 
upp i undersökningen genomförde jag flera åtgärder. Enkäten lades ut på intranätet den 11 april. 
För att göra undersökningen så synlig som möjligt fanns längst upp på intranätets startsida en 
kort text om undersökningens syfte, en bild på mig för att lättare skapa en relation med 
respondenterna samt en länk till sidan där enkäten låg. På enkätens sida fanns, förutom bilden på 
mig, mitt följebrev. Från denna sida fanns en länk direkt till enkäten som då kom upp i ett nytt 
fönster. För ytterligare marknadsföring fanns även länkar till enkäten på förvaltningarnas egna 
startsidor på intranätet. 

Med tanke på att datorkunskapen och möjligheten till att fylla i enkäten via intranätet varierade 
inom kommunen, gjordes en länk varifrån man kunde skriva ut enkäten i pappersform. Denna 
skickades sedan till informationsenheten där jag själv matade in svaren på intranätet.  

Sista dagen för respondenterna att svara framgick på två ställen på intranätet. För att ytterligare 
marknadsföra min undersökning skickade jag ett e-postmeddelande till infogruppen där jag bad 
dem hjälpa mig att motivera medarbetarna, på deras respektive förvaltning, till att fylla i enkäten. 
Jag förklarade genomgående mitt syfte med undersökningen och underströk hur viktig den var 
för det fortsatta arbetet med varumärkesbyggandet. För att de skulle känna sig extra delaktiga 
bjöd jag också in dem till ett möte i slutet av maj/början av juni då jag planerade att kunna 
redovisa mina resultat. För att ge förvaltningsinformatörerna lite extra tid förlängde jag sista 
svarsdatumet för enkäten en vecka. Dessutom skickade informationsansvarige Conny Svensson 
ut ett marknadsförande e-postmeddelande som nådde ungefär två tredjedelar av de anställda. 
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5.4 Metodproblem och avgränsningar 

5.4.1 Analysen 

Jag anser att genom att intervjua de personer som varit mest insatta i den varumärkesbyggande 
processen, informationsansvarige Conny Svensson och informatören Sivan Tegnhammar, fått en 
tydlig och tillförlitlig inblick i hur arbetet genomförts. Naturligtvis måste man vara medveten om 
att informanterna ville visa upp sin verksamhet från den bästa sidan och inte kunde vara helt 
objektiva (Esaiasson et al, 2003). Dock har den information Svensson och Tegnhammar givit 
varit samstämmig med den dokumentation över arbetet som funnits. Eftersom undersökningen 
genomförts i gott samarbete och hade som syfte att ge kommunen för framtiden användbar 
information, anser jag att risken för att informanterna skulle ge felaktig eller på annat sätt 
missledande information, var mycket liten.  

Det bakgrunds- och informationsmaterial som producerats av kommunen kom direkt från källan 
och inte via omvägar såsom media. Det var dessutom fritt från tolkningar, förutom min egen. 
När man utför denna typ av undersökning måste man vara medveten om att alla människor har 
förförståelse. Med detta menas den kunskap och de erfarenheter som varje individ bär med sig 
(Esaiasson et al, 2003). Därför är det viktigt att läsaren av denna undersökning har i åtanke att 
resultaten färgats av forskarens förförståelse, alltså min. Dock anser jag att det faktum att jag 
under arbetets gång varit medveten om denna faktor och därmed i möjligaste mån försökt arbeta 
objektivt, har ökat reliabiliteten. Dessutom kan jag se på Falköpings kommuns arbete på ett i 
huvudsak objektivt sätt eftersom jag är utomstående, alltså inte anställd av organisationen, vilket 
ytterligare stärker undersökningens tillförlitlighet.  

Att definiera hur man bäst genomför ett varumärkesbyggande såg jag som komplicerat. Jag 
ansåg dock att eftersom referenserna jag fann förekom i flera böcker, var dessa ansedda inom 
området. Jag har dessutom använt mig av en bred bas av teorier, och noga knutit dem till min 
undersökning. Jag anser därför att de teorier jag presenterar tillsammans utgör en bra definition 
av hur den varumärkesbyggande processen bör gå till. 

5.4.2 Enkäten 

Enkäten såg likadan ut för samtliga deltagare och objektiviteten var mycket hög då registreringen 
av svaren sköttes maskinellt vilket innebar att det inte fanns någon som helst risk för olika 
tolkningar av svaren. Esaiasson et al (2003) tog upp problematiken med att människor tenderar 
att vilja att deras svar ska hänga ihop. Jag valde därför att låta generella frågor komma före 
specifika då Esaiasson et al menade att detta minimerade risken för att svaren skulle påverka 
varandra (ibid). Dessa faktorer anser jag ha stärkt reliabiliteten.  

Trost (2001) ansåg att det kunde vara problematiskt att lägga ut enkäten med hjälp av 
arbetsgivaren eftersom det då kunde finnas en risk att mottagarna inte litade på anonymiteten. 
Jag anser dock att detta problem var mycket litet eftersom distributionen sköttes via intranätet. 
De anställda fick själva välja tidpunkt för ifyllandet av enkäten, och de var noga informerade om 
att det inte fanns några tekniska möjligheter att spåra enkäten till specifika personer. 
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Något som kunde försämra reliabiliteten var det faktum att enkäter ger dålig kontroll över 
svarssituationen. Det är omöjligt att veta vem som fyllt i enkäten, eller om personen i fråga i 
princip kanske lottat om svarsalternativen. Detta brukar enligt Esaiasson et al (2003) dock inte 
bedömas som ett allvarligt problem. Jag anser därför att mitt val av metod inte hade någon större 
inverkan på reliabiliteten. Alternativet hade varit att istället genomföra personliga intervjuer, 
men då jag anser att varje enskild medarbetare är en ambassadör och att varje åsikt därmed 
spelar roll för min undersökning, tycker jag att valet av en kvantitativ metod är det bästa för 
undersökningens syfte och problemområde.  

Det faktum att enkäten klarade pilottestet under ogynnsamma omständigheter gör att 
trovärdigheten och reliabiliteten förstärks ytterligare. Jag anser med andra ord att risken för att 
frågorna missförståtts varit mycket liten. Frågorna var dessutom tydligt och starkt kopplade till 
de tre områden som jag undersöker (kunskap och åsikter kring varumärket Falköping, kunskap 
om vision och målsättningar samt rollen som ambassadör) och jag anser därför att jag mäter det 
jag avsett att mäta vilket gör validiteten hög. 

Vid insamlingen av enkäterna den 28 april hade jag fått 409 svar, vilket utgör 14,7% av 
kommunens medarbetare. Åtta av dessa var i pappersform vilka jag då själv stansade in på 
intranätet. Jag tror att mina chanser till att få in fler svar hade ökat om jag hade gått ut tidigare 
och marknadsfört enkäten personligen inom varje förvaltning innan den lades ut. En annan orsak 
till den låga svarsfrekvensen kan ha att göra med en arbetsmiljöenkät som gick ut till samtliga 
anställda inom kommunen i början av året. Denna undersökning hade avslutats bara några 
veckor innan min enkät lades ut. Detta, i relation till att det tidigare under året dessutom legat två 
enklare enkäter om varumärket och Cittaslow på intranätet, gjorde att omständigheterna för 
medarbetarnas vilja att svara kunde vara dåliga.  

Så här i efterhand inser jag att användandet av intranätet som kanal för enkäten inte heller var det 
optimala alternativet. De som fyllde i enkäten var med största sannolikhet de som hade störst 
datorvana. Då mycket av informationen om varumärket lagts ut på intranätet kunde man 
därigenom dra slutsatsen att de som fyllt i enkäten var de som hade bäst kunskap inom ämnet, 
vilket man måste ta hänsyn till i analyserandet av resultatet. Det fanns också en risk att de som 
svarat var de som var mest intresserade av varumärkesbyggandet.  

Att genomföra en enkätundersökning med hjälp av ett intranät är väldigt effektivt när man vill nå 
samtliga medarbetare, men bara om intranätet är väl implementerat i organisationen. Detta är 
tyvärr sällan ett faktum i en kommun där medarbetarna arbetar med allt från sophämtning till 
mer administrativa och datorknutna uppgifter. Därför hade ett obundet slumpmässigt urval varit 
mer lämpligt för denna undersökning, men då jag ansåg att varje medarbetares åsikt var lika 
viktig och gärna ville använda mig av ett totalurval så tog jag chansen att genomföra 
undersökningen på detta sätt. Eftersom arbetsmiljöenkäten, som hade gått ut till medarbetarna 
månaden innan, fick ungefär 65% i svarsfrekvens såg jag möjligheten i att själv få lika många 
svar. Dock hade jag inte vare sig tid eller resurser till att genomföra det omfattande 
marknadsföringsarbete som gjordes i det fallet.  

Esaiasson et al (ibid) tog upp ett antal åtgärder man kunde vidta i fall med låg svarsfrekvens; 
kvoturval, självselektionsurval och efterstratifiering. Men jag ansåg att ett mixande med 
svarsfrekvensen och analysenheterna skulle utgöra ett större hot mot undersökningens resultat än 
att presentera det som det var. Det är då dock mycket viktigt att understryka att mina resultat inte 
på något sätt går att generalisera till samtliga medarbetare inom kommunen. För att tydliggöra 
detta benämner jag därför medarbetarna för respondenter i resultatredovisningen. Även om 
resultatet inte med säkerhet kan säga hur verkligheten ser ut anser jag att det ändå kan visa på 
tendenser och på så sätt ge kommunen en fingervisning om vad för åtgärder de bör prioritera i 
framtiden.   
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5.5 Redovisning av resultat 

Resultatet delas in i två kapitel: Analys av Falköpings kommuns varumärkesbyggande arbete och 
Implementering av varumärket bland de anställda. 

5.5.1 Analys av Falköpings kommuns varumärkesbyggande arbete 

Här presenteras utvärderingen av kommunens arbete med produktattribut, märkesidentitet, 
kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och varumärkesvård. Arbetsprocessen 
kopplas till de teoretiska perspektiven.  

5.5.2 Implementering av varumärket bland de anställda 

Resultatet från enkäten delas in i tre delar.  

Kunskap och åsikter kring varumärket Falköping: Här tar jag upp om och i sådana fall 
varifrån respondenterna fått information om varumärket Falköping samt om de hade kommit i 
kontakt med den nya logotypen. Vidare tittar jag på den kunskap som finns om kommunens två 
officiella symboler, logotypen och stadsvapnet, för att besvara om respondenterna är klara över i 
vilka respektive situationer de ska användas.  

Jag undersöker också åsikter kring Falköpings kärnvärden för att besvara om respondenterna 
anser att dessa passar varumärket samt åsikter kring de värderingar som är kopplade till 
kärnvärdena (öppenhet, stolthet och gemenskap). Vidare undersöker jag om respondenterna 
känner till Cittaslow och om de anser att detta koncept passar bra för Falköping.  

Kunskap om vision och målsättningar: Här tittar jag på om respondenterna känner till 
kommunens övergripande mål samt om de tycker att kommunen har förutsättningar att nå målet. 
Jag undersöker också om de anser att Falköpings vision stämmer väl överens med verkligheten. 
Slutligen tittar jag på jag huruvida respondenterna vill ha mer information om mål och strategier 
för Falköpings kommun.  

Rollen som ambassadör: I denna del väver jag samman resultaten i föregående delar för att 
besvara om kommunen lyckats implementera varumärket bland de anställda samt huruvida 
respondenterna har förutsättningar att fungera som goda ambassadörer. Jag tittar även på hur 
gemenskapen och vi-andan fungerar inom organisationen, med andra ord om respondenterna 
känner mest samhörighet med den förvaltning de arbetar inom eller med kommunen som helhet. 
Här tar jag också i akt enkätens två öppna frågor gällande övriga synpunkter och om det finns 
något mer de anställda ville veta när det gällde Falköping som varumärke. Resultatet sätts även i 
relation med kommunens vision för varumärkesbyggandet. 
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6 Analys av Falköpings kommuns varumärkes-
byggande arbete 

Utgångspunkten för analysen ligger i en modell, framtagen av Frans Melin (1999), som visar på 
den varumärkesbyggande processen i sex steg. Det sjätte steget, den interna märkeslojaliteten, 
tas inte upp i detta kapitel då denna analys sker utifrån resultatet av enkäten i nästa kapitel, 
istället analyseras det sätt på vilket kommunen arbetat med varumärkesvård.  

6.1 Sex steg i den varumärkesbyggande processen 

6.1.1 Produktattribut 

Våren 2003, i samband med att mål- och strategipolicyn skulle presenteras för 
kommuninvånarna, lanserade Informationsenheten en preliminär logotyp - Falköping skrivet i 
versaler och med ett rött A. En folder kallad "Framtiden skapar vi tillsammans" distribuerades 
till samtliga hushåll för att informera om mål och strategier. Foldern innehöll också en tävling 
där man kunde vinna en t-tröja med den preliminära logotypen. Tröjan blev mycket populär och 
då man redan tidigare haft funderingar kring att ta fram en ny grafisk profil för kommunen, 
bestämde man sig för att ta tillfället i akt och göra denna till den primära logotypen. 
Kommunfullmäktige beslutade därefter, enligt kommunstyrelsens förslag, att Falköping hade två 
officiella symboler – ett stadsvapen och en logotyp (Falköpings kommun, 2004). Flera logotyper 
kunde dock uppfattas som flera profiler vilket enligt Grönroos & Monthelie (1988) riskerade att 
medföra en otydlig identitet. Anledningen till att man valde att behålla stadsvapnet berodde på en 
intern strid. Informationsenheten hade gärna sett att man enbart använde sig av den nya 
logotypen, men tyckte att det var en onödig sak att tvista om. Därför gav man med sig på 
villkoret att stadsvapnet bara fick användas i exklusiva sammanhang vid exempelvis 
internationella kontakter och formella ceremonier och då efter kommunens prövning och 
medgivande (Svensson & Tegnhammar, 2006-03-29).  

Logotypen får användas i såväl myndighetsutövning som den vardagliga kommunikationen och 
ska finnas på bland annat brevpapper, protokoll, visitkort, kuvert, broschyrer, annonser, 
profilprodukter, fordon och skyltar. Logotypen finns också i en version utan ordet ”kommunen”, 
vilken efter samråd med kommunens informationsenhet får användas av föreningar och 
näringsliv (Falköpings kommun, 2004). Tanken vid utformandet av logotypen var i princip 
enbart att den skulle fastna i medvetandet och att tolkningen skulle få ske fritt i mottagarens 
huvud. Man ansåg att bokstaven A var positiv då den var först i alfabetet, samt att den röda 
färgen var tydlig då den kunde kännetecknas som en signalfärg. A:t skulle med andra ord 
fungera som en utmärkande del av logotypen, och används idag exempelvis som en transparent 
bakgrund på brevpapper, visitkort och kuvert i den grafiska profilen (Svensson & Tegnhammar, 
2006-03-29). Den grafiska manualen är dock ännu inte helt färdigställd och implementerad i 
organisationen.  
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Melin (1999) menade att det är viktigt att logotypen bidrog till att individualisera och visualisera 
produkten eller tjänsten för att varumärket skulle kunna behålla sin styrka och attraktionskraft. 
Kommunen ansåg dock inte att det var nödvändigt att logotypen tydligt skulle kunna återspeglas 
i kärnvärden och identitet. Man var rädd för att fastna och begränsa den och ville istället arbeta 
för att målgrupperna skulle lära sig att associera logotypen med kärnvärden och identitet 
(Svensson & Tegnhammar, 2006-03-29). Både Melin (1999) och Aaker (1996) ansåg att ett 
sådant tankesätt var bra då många produktattribut var lätta att imitera för konsumenterna och att 
man därför borde arbeta för att kombinera dem med varumärkets mervärden. Melin menade 
vidare att produktattributen skapar en visuell identitet vilket var viktigt för att kunna 
kommunicera enhetligt. Det faktum att Falköpings kommun uppdaterade sin grafiska profil i 
samband med varumärkesbyggandet ökade förutsättningarna för tydlighet. Nu hade samtliga 
förvaltningar i kommunen en gemensam visuell profil, något som också ökade förutsättningarna 
för kvalitet inom organisationen. Med samma visuella profil inom samtliga förvaltningar råder 
det inte längre någon tvekan om vem som står bakom den service som utförs och vad man kan 
förvänta sig. Detta var något som Chernatony & McDonald (2003) menade var mycket viktigt 
för tjänsteproducerande företag, i konkurrensen om kunderna. Den nya grafiska profilen, och 
succén med t-shirten, gjorde också att uppmärksamheten för förändringsarbetet ökade bland 
invånarna. Enligt Kotler et al (2002b) borde dock en plats eller organisation med negativ image 
försöka minska på uppmärksamheten kring sig medan de bygger upp sitt varumärke. Enligt det 
perspektivet borde Falköpings kommun inte ha genomfört t-shirttävlingen förrän det 
varumärkesbyggande arbetet var helt färdigställt och väl implementerat bland de anställda. 
Tävlingen var dock från första början inte tänkt att vara en del i varumärkesbyggandet, utan var 
enligt Svensson mer ett sidospår som föll väldigt väl ut och som man därför utnyttjade när man 
senare började tänka kring varumärkesbyggande åtgärder.  

6.1.2 Märkesidentitet 

En klar identitet var enligt Kapferer (1997) en förutsättning för att lyckas i sitt 
varumärkesbyggande och borde därför också prioriteras före image. Det faktum att kommunen 
arbetat fram kärnvärden som de i första hand positionerat bland samarbetspartners och 
medarbetare visade att de prioriterat identiteten.  

Enligt Aaker (1996) och Kotler et al (2002b) var det viktigt att ha en klar vision för sitt 
varumärkesbyggande för att kunna skapa en stark identitet. Falköpings kommun hade väl 
formulerade visioner och mål både för det övergripande kommunala arbetet och för 
varumärkesbyggandet. I identitetsarbetet var Falköpings kommun noggrann med att skilja mellan 
begreppen identitet och profil, vilket Lagergren (1998), Melin (1999) och Kapferer (1997) ansåg 
var viktigt. Dessa var definierade på följande sätt: 

Identitet (Den självbild och attityd som kommunen har): Falköping har ett rikt kultur- och 
föreningsliv, Oden Sportcenter (centrum för flera olika idrottsanläggningar), järnvägsknut - alltid 
liv och rörelse kring järnvägsstationen, Falbygden - den ”kotäta” landsbygden, platåbergen, 
centrum för segelflyg, gymnasielinjer med riksintag (exempelvis volleybollgymnasiet), Sveriges 
tråkigaste stad - ett epitet som hänger med, tråkigt för ungdomar (inget att göra - kvällsöppet kafé 
eller samlingsställe saknas), det nationella politikerföraktet avspeglar sig även i Falköping. 

Profil (Hur kommunen vill uppfattas): Falköping – ”Safe Community”, den miljömedvetna 
kommunen, bra boendemiljö, det geografiska läget (utmärkta möjligheter till pendling), den 
speciella matkulturen/matproduktionen, kulturarvet (exempelvis fornlämningar, gravar och 
guldhalskragen), musikstaden, kulturstaden (exempelvis konstgallerier, museer, revy- och 
teaterföreningar), Oden Sportcenter.  

Image: Imagen är den externa bilden av Falköpings kommun, alltså hur kommunen upplevs av 
andra. (Falköpings kommun, 2004).  
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Nilson (2000) menade att det är viktigt att förstå och följa utvecklingen på marknaden för att 
kunna skapa en identitet som var verklighetsförankrad och konkurrenskraftig. En 
omvärldsanalys, gjord av Mark Vadasz 1999, blev grunden till varumärkesbyggandet. Anholt 
(2005) ansåg att en plats rykte måste vara en sanningsenlig reflektion av dess tillgångar, 
kompetens och erbjudanden. Det kan därför diskuteras huruvida kommunens rykte, det vill säga 
dess identitet och image var en sanningsenlig reflektion då omvärldsanalysen genomfördes fyra 
år innan varumärkesbyggandet påbörjades. Svensson och Tegnhammar (2006-03-29) menade att 
man inte hade vare sig tid eller resurser till att arbeta fram en ny omvärldsanalys. Därför såg man 
detta arbete som en guldgruva. De strategier som Vadasz kom fram till valde kommunen dock att 
inte fokusera på, eftersom de ansåg att det var viktigare att se till grunden. Istället för enstaka 
kampanjer ville man kommunicera fram ett helhetsperspektiv Man lämnade med andra ord det 
gamla bakom sig och började om med den SWOT-analys som innefattades i omvärldsanalysen 
som grund. Förutom styrkor, svagheter, möjligheter och hot innehöll analysen en definiering av 
de attraktionsfaktorer som fanns för kommunen. Kommunen ansåg att dessa uppgifter, som kom 
från invånarna, var de viktigaste. Man använde alltså de delar i omvärldsanalysen som man 
ansåg vara av mest värde för det fortsatta arbetet och utformade därigenom en egen mål- och 
strategipolicy (Svensson & Tegnhammar, 2006-03-29).  

Med omvärldsanalysen som grund ansåg man sig vara säkra på vilka man var och hur man ville 
vara. I SWOT-analysen konstaterades det att självbilden av Falköping – invånarnas identitet – 
var både positiv och negativ. Den lokala mattraditionen var stark, man hade ett stort och brett 
föreningsliv och bra förbindelser till större städer. Dock hade inte kommunen lyckats profilera 
sig i konkurrens med andra kommuner. Utbildningsnivån var dessutom låg och ungdomarna 
upplevde staden som tråkig vilket innebar att befolkningsstrukturen gått mot en allt högre 
genomsnittsålder (Falköpings kommun, 2004). Kotler (2002b) ansåg att platser med en negativ 
image kunde försöka vända de negativa delarna till något positivt. Detta gjorde Falköpings 
kommun genom att trycka på fördelarna med att vara en lugn och ”tråkig” stad – Falköpings 
farligaste gäng var ”en flock kor”, vilket i en marknadsföringskampanj skulle symbolisera 
trygghet. Det visades också genom visionsvärdet – att alla Falköpingsbor skulle leva det goda 
livet, med vacker miljö och en stressfri vardag. 

I sin beskrivning av identiteten hade kommunen definierat ”vi” som ”alla som bor och verkar i 
kommunen” (Falköpings kommun 2004). Detta var förvirrande eftersom man samtidigt 
definierat dessa som sin målgrupp. Enligt Lagergren (1998) innefattar identiteten den interna 
uppfattningen inom organisationen medan image innefattar målgruppernas uppfattning. 
Falköpings kommun borde därför ha använt uppfattningarna från invånarna som en del i 
definitionen av image istället. I detta fall strider det mot den definition som gjorts av kommunens 
målgrupper. Definitionen blev än mer förvirrande då man satte den i relation till betydelsen av 
att arbeta för att varumärkets image inte skulle utvecklades till identiteten, något Aaker (1996) 
tog upp. Detta fanns det en tydlig risk för då Vadasz (1999) tagit fram identiteten genom 
intervjuer med de som kommunen definierat som sin målgrupp – invånarna.  

Erikson (1999) ansåg att man måste sträva efter att identitet, image och profil stämde väl överens 
och det gjorde det relativt väl inom kommunen. Kultur- och sportlivet, de goda förbindelserna 
och kulturarvet var gemensamma nämnare i både profil och identitet. Dock innehöll 
identiteten/imagen också de negativa aspekterna att kommunen ansågs tråkig i ögonen på 
ungdomarna samt att det nationella politikerföraktet avspeglade sig även i Falköping, något som 
man inte ville förmedla i sin profil. Profilen koncentrerades därmed till de positiva aspekterna i 
kommunen, och de delar man också ville utveckla i framtiden (Falköpings kommun, 2004).  
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I och med omvärldsanalysen ansåg man sig ha god kunskap om marknaden och om sin egen 
position på den. Det faktum att man dessutom gjort studiebesök på några orter gav också 
kunskap om hur man kunde arbeta med sitt varumärke. Falköpings kommun hade med andra ord 
i enlighet med Kapferer (1997) upprättat en god varumärkesplattform där man också formulerat 
visioner och mål för både det övergripande kommunala arbetet och varumärkesbyggandet, vilket 
också innefattade definiering av målgrupper.  

Uggla (2001) och Nilson (2000) ansåg att det var viktigt att differentiera sig från konkurrenterna. 
Detta gjorde man genom att trycka på de aspekter som man ansåg var speciella för Falköping, 
såsom matkulturen och platålandskapet. Att använda sig av flera perspektiv i sitt 
identitetsbyggande var något Aaker (1996) ansåg vara viktigt för att stärka identiteten. Detta 
gjorde kommunen genom att lägga till symbolperspektivet där man tryckt extra mycket på 
kommunens historiska arv samt möjligheten till att leva ett gott liv med skön natur och en lokal 
mattradition.  

6.1.3 Kärnvärde 

Nilson (2000) ansåg att det var viktigt att man hade en god bild av både de starka och de svaga 
sidorna hos sitt varumärke för att kunna ta fram representativa kärnvärden. Detta ansåg sig 
kommunen ha fått med hjälp av omvärldsanalysen. Med identiteten och profilen i åtanke 
arbetade varumärkesgruppen fram fyra primära kärnvärden som varumärket skulle laddas med. 
Man valde ett begränsat antal kärnvärden för att de skulle bli lättare att kommunicera internt och 
externt (Falköpings kommun, 2004).   

Megalitkulturen: Ungefär två tredjedelar av Sveriges kända storstensgravar finns i Falköpings 
kommun vilket gör Falbygden unik i världen. Ett samarbete pågår dessutom med forskare vid 
Göteborgs Universitet - Kulturarv Falbygden.  

Kommunikationerna: Falköping är känt för sina goda kommunikationer och är därför starkt 
förknippat med järnvägen. I mitten av 1800-talet blev Falköping en station på Västra stambanan 
och senare även en knutpunkt mellan västra och södra stambanan. Därmed har många med 
yrkesanknytning till SJ bott och verkat i Falköping. Idag har Falköping tre tågstopp utmed Västra 
stambanan. Förutom Falköpings Central, även Floby och Stenstorp. Restiden till Göteborg är 
cirka 60 min, till Stockholm 160 min och till Jönköping cirka 45 min.  

Matkulturen: Falbygden har en lång tradition som jordbruksbygd med produktion och förädling 
av lokal mat. Falbygdens Mat & Kultur är en ekonomisk intresseförening med många små lokala 
företag inom olika branschområden, till exempel Påverås Gårdsmejeri, Magnussons Kött & 
Chark, Islanna Ladugårdscafé & Lantkök, Löfwings Ateljé och Konstcafé, Wardins 
Gårdsprodukter och Wrågården. Falköpings Mejeri, som grundades för 70 år sedan, har växt till 
ett av Sveriges sex största mejerier. Falbygdens Ost, med anor från 1878, är väl känt runt om i 
Sverige och besöks årligen av cirka 150 000 personer.  

Platålandskapet: Falköping är vackert beläget mellan platåbergen Mösseberg och Ålleberg. Den 
öppna jordbruksbygden bildar tillsammans med platåbergen i horisonten en speciell och 
karaktäristisk linje. Falköping är en av Sveriges högst belägna städer med sina 215 meter över 
havet och kan därmed bara nås genom att färdas uppåt. 

(Falköpings kommun, 2004). 

 

Förutom dessa fyra primära kärnvärden identifierade varumärkesgruppen ett antal sekundära 
kärnvärden som ska fungera som stöd och möjlighet till utvidgning av identiteten. 

Sekundära kärnvärden: Levande landsbygd, differentierat och stabilt näringsliv, sägner och 
myter, termikvindar, miljökommun, musik- och kulturstaden, sport och rekreation (Falköpings 
kommun, 2004). 
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De fyra konkreta och primära kärnvärden som kommunen tog fram för att positionera sig hade 
sin utgångspunkt i omvärldsanalysen och var väl förankrade i verkligheten, något som Lagergren 
(1998) ansåg vara viktigt. Kommunen hade också tydligt motiverat varför just dessa valts. De 
primära kärnvärdena kunde också beskrivas som unika och därmed drivande konkurrensfördelar, 
i enlighet med Melin (1999), eftersom de kännetecknade det unika med just Falköpings 
kommun. Samtliga av de primära kärnvärdena var dessutom strategiska och specifika, även det i 
enlighet med Melin (1999). De är i princip också omöjliga för konkurrenterna att imitera vilket 
visas av att ”ungefär två tredjedelar av Sveriges kända storstensgravar finns i Falköpings 
kommun”, ”Falköping är känt för sina goda kommunikationer och därför starkt förknippat med 
järnvägen”, ”Falbygden har en lång tradition som jordbruksbygd” samt att den ”öppna 
jordbruksbygden tillsammans med platåbergen i horisonten bildar en speciell och karaktäristisk 
linje” (Falköpings kommun, 2004). För att stödja de primära kärnvärdena hade kommunen 
dessutom identifierat sekundära kärnvärden.  

Nilson (2000) ansåg att kärnvärderna borde vara en kombination av produktfördelar som 
innefattade både generella och specifika värden. Specifika och unika värden hade kommunen, 
som jag diskuterat tidigare, tydligt definierat. Några generella värden, som man måste uppfylla 
för att överhuvudtaget vara ett realistiskt alternativ för kunderna, hade dock inte definierats lika 
tydligt. Vidare ansåg Nilson (2000) att både konkreta värden och abstrakta känslor skulle finnas 
representerade. Kommunen hade översatt sina kärnvärden till värderingar som var abstrakta till 
sin natur och alltså spelade på känslor. Dessa tre kunde också, i enlighet med Melin (1999) 
karaktäriseras till att vara så kallade stödjande konkurrensförutsättningar.  

Stolthet: Genom att arbeta med en fördjupad kännedom om Falköpings kulturarv hoppas 
man ge invånarna en stolthet över sin hemkommun samt en kunskap om rollen i landets 
och regionens utveckling. 

Öppenhet: Platålandskapet ger Falbygden en speciell karaktär med det öppna landskapet 
som inte skyms av mörka skogar. Falköping är dessutom en strategiskt viktig järnvägsknut 
vilket öppnar vägen till en större värld och skapar möjligheter för nya idéer och ny teknik. 

Gemenskap: Hälften av kommuninvånarna bor utanför centralorten och den levande 
landsbygden är en del av varumärket Falköping. Matkulturen på Falbygden är också ett 
intresse som skapar gemenskap. 

 (Falköpings kommun, 2004) 

 

Värderingen stolthet var något som man arbetat extra hårt med. Kotler et al (2002b) tog upp 
begreppet ”pride building” vilket innefattar att man involverar invånarna i 
marknadsföringsprocessen för att uppnå lokal stolthet. Detta gjordes genom samarbeten med 
lokala företag och föreningar. Ett eventuellt medlemskap i Cittaslow var också något man 
hoppades på sikt skulle innebära en lokal stolthet inom kommunen.  

Melin (1999) ansåg att det var viktigt att konsumentens behov stod i centrum vid valet av 
kärnvärden. Kommunens kärnvärden var kopplade till detta då de tydligt visade på vad som var 
intressant för turister och andra intressenter. Melin ansåg vidare att kärnvärdena också måste 
vara värdefulla och kommunicerbara ur konsumentens perspektiv. Kärnvärdena visade på 
möjligheter till pendling, samt på hur man kunde leva ett gott liv i en liten stad. Med andra ord 
kunde man konstatera att de primära kärnvärdena var lätta att kommunicera till målgrupperna. 
Kärnvärdena var dessutom, med starka traditioner och naturliga förhållanden, statiska och 
tenderade därför att hålla i tid och rum, något som Melin också ansåg vara viktigt. Risken var 
med andra ord liten att kärnvärdena skulle kunna komma att förändras, utan torde hålla i många 
år framöver.    
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Kommunens kärnvärden kunde alla definieras som attraktionsfaktorer då de signalerade ett 
positivt värde till målgrupperna. Kärnvärdet matkultur var en del av kommunens exportmarknad 
som enligt Kotler et al (2002b) är en viktig del i konkurrensen med andra kommuner. För att 
utveckla den lokala matkulturen samarbetade kommunen med föreningen Mekelmäss som 
anordnar varje år anordnar en skördefest och även deltar i EU-projekt inom 
landsbygdsutveckling. Mekelmäss har också initierat försäljning av ”Falbygdslådan” som 
innehåller delikatesser från Falbygden och som säljs på turistbyrån samt på de mässor där 
föreningen deltar. 

En effektiv infrastruktur är något (Kotler et al, 2002b) också anser vara en god attraktionsfaktor 
då den inte bara är åtråvärd i sig själv, utan också underlättar för att råda bot på arbetslöshet, ger 
livskvalitet och stödjer ekonomisk produktivitet. Detta var något kommunen arbetade för då 
goda kommunikationer var en del av identiteten. Man marknadsförde aktivt möjligheten att bo i 
Falköping och arbeta i en annan kommun. Kotler et al (2002b) påpekade dock att ingen 
attraktionsfaktor självständigt kunde utveckla en plats och att man därför ständigt borde se sig 
omkring efter fler attraktionsfaktorer för att bli mer konkurrenskraftiga, något kommunen gjorde 
genom de sekundära kärnvärdena.  

Kotler et al (2002b) tog upp problematiken med att platser ofta tenderade till att arbeta för att 
undvika konflikter i valet av kärnvärden, vilket kunde göra kärnvärdena osynliga. Även då 
Falköpings kommuns kärnvärden inte riskerade att stöta sig med någon kunde de kännetecknas 
som stora attraktionsfaktorer som var starkt kopplade till verkligheten, något som Kotler et al 
vidare menade var viktigt att trycka på för att skapa värde för konsumenten. Dessa 
attraktionskrafter var dessutom redan i början av uppbyggandet av varumärket relativt etablerade 
delar som karaktäriserade kommunen vilket talade för att kommunen tänkte rätt i val av 
kärnvärden. Det faktum att kommunen hade specificerat både primära och sekundära kärnvärden 
breddade också möjligheterna till potentiella värdeladdande investerare.  

6.1.4 Positionering 

Kommunen ansåg att ett sviktande befolkningsunderlag, som var fallet i Falköping, krävde en 
offensiv marknadsföring. Varumärkesgruppen ville därför väcka uppmärksamhet genom att våga 
tänka i nya banor och bestämde sig för att profilera sig som en kommun där människor kunde 
förverkliga sina livsdrömmar (Falköpings kommun, 2004).  

Kapferer (1997) ansåg att man i det inledande positioneringsarbetet borde definiera varumärkets 
skillnader och likheter i förhållande till konkurrenterna. Kommunen hade inte gjort någon 
dokumenterad analys av detta. Istället valde man att titta på det som var positivt med Falköping 
och arbeta för att lyfta fram det (Svensson & Tegnhammar, 2006-03-29).  

Melin (1999) menade att en slogan och ett USP var viktigt för ett framgångsrikt 
positioneringsarbete. Informationsenheten hade valt en slogan som löd ”Falköping – det goda 
livet i den lilla staden” och som alltså grundades på en konkurrensfördel, något Melin vidare 
menade var viktigt. Positionen i samband med kärnvärdena visade därmed tydligt för 
målgruppen vad Falköpings kommun hade att erbjuda. Kotler et al (2002b) tog upp hur viktigt 
det var för en plats att tillhandahålla god livskvalitet, vilket med andra ord var något Falköpings 
kommun tydligt arbetade för. Kommunens tydliga USP kunde också ses som ett sätt att hjälpa 
målgrupperna till utvärdering av kvaliteten, något som Chernatony & McDonald (2003) menade 
var speciellt viktigt inom serviceföretag. Målgruppen kunde med denna tydliga positionering 
lättare se vad som kunde förväntas. Nilson (2000) ansåg dock att ett USP inte räckte utan att man 
också måste arbeta aktivt för att positionera varumärket i kundens medvetande, något kommunen 
gjorde genom den marknadskommunikation som beskrivs i nästa avsnitt.  



46 

Kotler et al (2002b) ansåg att många platser misslyckades med att definiera sina målgrupper, 
något som var en central del i den strategiska varumärkesplanen. Kommunen hade dock lyckats 
med detta och tydligt definierat sina målgrupper vilka var anställda och förtroendevalda i 
Falköpings kommun, kommuninvånare, företag och föreningar samt externa besökare 
(Falköpings kommun, 2004). 

Under positioneringsprocessen arbetade kommunen utifrån principen ”inifrån först”, vilket 
innebar att man i första hand fokuserade på de anställda och de nuvarande invånarna vilka man 
definierat som sina största marknadsförare (Svensson & Tegnhammar, 2006-03-29). Att 
definiera platsens marknadsförare var något som Kotler et al (2002b) ansåg vara en mycket 
viktig del i varumärkesbyggandet. Kommunen hoppades att denna fokusering på anställda och 
invånare skulle leda till engagemang, ökad livskvalitet och på sikt tillväxt och inflyttning. Till 
följd av den mängd olika logotyper och identiteter som tidigare kännetecknat kommunen hade de 
anställda i första hand känt samhörighet med sin egen verksamhet eller förvaltning och i andra 
hand sett sig som anställda i Falköpings kommun (Falköpings kommun, 2004).  

Profileringen var väl förankrad i både verklighet och kärnvärden och kunde därmed, i enlighet 
med Aaker (1996), anses vara möjlig att uppnå. Uggla (2001) och Vadasz (1999) ansåg att 
koherens, eller enhetlighet, samt ett återkommande tillvägagångssätt var viktigt i 
positioneringsarbetet. Detta hade kommunen lyckats med då kärnvärden, mål och vision var 
tydligt förankrade i positioneringen. Det eventuella medlemskapet i Cittaslow var en del i 
positioneringsarbetet, något som också knöt an till det USP som Melin (1999) ansåg att man 
borde upprätta. Detta stärkte Falköpings kommuns position på marknaden då det, i enlighet med 
Melin, var unikt och svårimiterat. Ju mindre platsen är, desto viktigare är det att erbjuda något 
unikt, menade Kotler et al (2002b). Precis som Svensson själv sa (2006-03-29), så hade arbetet 
med Cittaslow dessutom goda förutsättningar till att stärka gemenskapen och vi-andan inom 
kommunen då man hade en framtidsvision och ett mål som var abstrakt och tydligt. Man 
hoppades också att detta skulle bidra till att motivera medarbetarna.  

6.1.5 Marknadskommunikation 

I de marknadskommunikativa åtgärderna beslutade sig kommunen för att börja med att rikta sig 
till yngre barnfamiljer i enlighet med det övergripande målet. Marknadskommunikationen hade 
fram till 2006-04-08, då jag avslutade min empiriska insamling, bestått av ett utskick till alla 
hushåll i kommunen samt en kampanj i tidningen Metro i Göteborg. Utskicket bestod av en 
broschyr i A4-format med information om de fyra kärnvärdena och Cittaslow. I broschyren gav 
man också en uppmaning till invånarna att fylla i ett formulär på kommunens webbplats om vad 
som gjorde dem stolta över Falköping, samt att ta kontakt med informationsenheten om man 
ville ha mer information om varumärket. Utskicket innehöll med andra ord lättillgänglig och rak 
information om det allra viktigaste och var starkt kopplat till den identitet kommunen vill nå ut 
med. Att ge invånarna möjlighet till återkoppling öppnade för möjligheter att bota missförstånd 
samt få tips om ytterligare goda aspekter att i framtiden ladda sitt varumärke med.  

Under veckorna 14-17 2006 pågick en kampanj med helsidesannonser i reklamfinansierade 
Metro i Göteborg för att locka yngre storstadsfamiljer till det goda livet i en liten stad (bilaga D). 
Att dra till sig unga, arbetsvilliga människor med utbildning var enligt Kotler et al (2002b) 
viktigt för att öka kompetensen inom platsen.  
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Kampanjen genomfördes eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen hade många attraktiva tomter 
som skulle saluföras. Informationsenheten såg då chansen att marknadsföra hela varumärket 
Falköping med kärnvärden och identitet. Valet av Göteborg kändes mest naturligt då staden 
kunde kännetecknas som lite av en motor i hela västra regionen (Svensson & Tegnhammar, 
2006-03-29). Kampanjen var starkt kopplad till positionering och kärnvärden då den tryckte på 
”det goda livet i den lilla staden” med trygghet, megalitkultur, god matkultur, bra 
kommunikationer och inga köer till skola och dagomsorg. För att locka nya företag erbjöd man 
hjälp till etablering med tillgång till egen kontaktperson i Falköping. Att underlätta för företag 
var enligt Kotler et al (2002b) viktigt för att skapa nya kontakter. Som en del i kampanjen gav 
man en inbjudan till en bomässa i Falköping under sista veckan i april. Till bomässan skickade 
man också personliga inbjudningar till ett 40-tal tidskrifter inom livsstil såsom inredning, mat 
och hälsa. Även här gav man alltså möjlighet till mottagarna att få mer information och ge 
feedback.  Informationen som marknadsfördes var rakt igenom positiv, vilket enligt Kotler et al 
(2002b) var viktigt för att ge en positiv bild av en plats. Enligt Anholt (2005) byggs en plats 
värde upp genom marknadsföring av både platsens tillgångar och rykte, något som kommunens 
marknadskommunikation karaktäriserades av. Genom kärnvärdena, som byggts upp med tydlig 
verklighetsförankring, visade man vad man hade.  

Melin (1999) tog upp två nyckelbegrepp för kvalitet i marknadskommunikationen: 
kommunikativ identitet och märkesuppbyggande reklam. Kommunen använde sig av en enhetlig 
kommunikativ identitet genom de två marknadskommunikationskampanjerna. Stilen och den 
grafiska layouten var densamma och man hade använt sig av ett lätt språk för att öka 
tillgänglighet och kvalitet. Ledorden stolthet, öppenhet och gemenskap genomsyrade också båda 
kampanjerna i både val av information och sättet att ge informationen på. Båda 
marknadskommunikationskampanjerna kunde också karaktäriseras som märkesuppbyggande då 
den första, till invånarna, på ett tydligt sätt informerade om vad som karaktäriserade varumärket 
Falköping. Kampanjen i Metro var märkesuppbyggande då den tydligt var kopplad till de fyra 
kärnvärdena.  

Chernatony & McDonald (2003), Nilson (2001), Strid (1999), Aaker (1996), Ahmed & Rafiq 
(2002), Berry & Parasuraman (2000), Thomson & Hecker (2000), Lagergren (1998), Melin 
(1999) och Erikson (1999) tog alla upp betydelsen av att varumärket var implementerat bland de 
anställda innan man påbörjade sin marknadskommunikation. Både broschyren till invånarna och 
kampanjen i Metro gjordes innan man var säkra på hur väl varumärket var implementerat och 
kunde därmed ses som för tidigt genomförd i arbetsprocessen. Falköpings kommun hade själva 
gjort två enklare undersökningar om varumärket (Enkät, Falköpings kommun, 2006-02-01a) och 
Cittaslow (Enkät, Falköpings kommun, 2006-02-01b) via Intranätet mellan september 2005 och 
februari 2006. Dessa hade dock enbart en svarsfrekvens på cirka 4% och var dessutom inte 
tillräckligt utförliga för att kunna ge tydliga riktlinjer gällande medarbetarnas kunskap och 
motivation till att vara goda ambassadörer. 

Svensson (2006-05-10) var medveten om att man inte riktigt var redo för kampanjen i Metro. 
Dock ansåg han att man ville ta tillfället i akt att göra kampanjen i enlighet med varumärke och 
kärnvärden då stadsbyggnadsförvaltningen snabbt behövde bli av med de lediga tomterna. 
Kampanjen blev väl uppmärksammad och Conny tror därför inte att den förstört något i 
varumärkesbyggnadsprocessen. Snarare tror han att den bidragit ytterligare till att få 
målgrupperna att känna stolthet för kommunen (ibid). Detta kan säkert vara fallet då Thomson & 
Hecker (2000) tog upp den roll marknadskommunikationen spelade i att vinna förtroendet hos 
medarbetarna. De menade att engagemanget hos medarbetarna ökade om ett varumärke vann 
kundernas hjärtan.  
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Dock talade kampanjen emot det förhållningssätt som Cittaslow stod bakom, vilket var att man i 
första hand torde arbeta med stadens invånare. Svensson (2006-05-10) ansåg dock att det ena 
inte behövde utesluta det andra och att man måste se till varje stads möjligheter till att stärka sitt 
varumärke.  

6.1.6 Varumärkesvård 

Nilson (2000) ansåg att man bör ha ett program för varumärkesvård, något som Falköpings 
kommun ännu inte satt upp. Den utvärdering kommunen genomfört under arbetet med 
varumärkesbyggande bestod av två enklare enkäter som genomfördes via intranätet mellan 
september 2005 och februari 2006 (Enkät, Falköpings kommun 2006-02-01ab). Tyvärr fick de 
inte så stor uppmärksamhet.  

Anledningen till att man än så länge inte lagt så mycket energi på varumärkesvården anser 
Svensson (2006-03-29) har att göra med att kommunen saknat kommundirektör mellan oktober 
2005 och april 2006. Han menar vidare att det i princip varit ett vakuum inom kommunledningen 
från att den tidigare kommundirektören Lars Fällström slutade efter många år på posten, tills att 
Ingvar Göteson tog över i april 2006 – ungefär ett år senare. Nu när man dock fått sin 
kommundirektör hoppas Svensson och Tegnhammar (2006-03-29) att man i framtiden kan skapa 
ett utbildningsprogram för alla nuvarande medarbetare, något som också de nyanställda ska få gå 
igenom som ett led i deras introduktion. Programmet ska innefatta information och utbildning 
om kommunens kärnvärden, identitet, mål och visioner. Detta skulle i sådana fall göra att 
kommunen får den varumärkesorientering som Melin (1999) anser är viktig.  

Omvärldsanalys, som Lönn & Löhmann (2000) tar upp betydelsen av, är heller inget man arbetar 
kontinuerligt med inom kommunen. Detta anser Svensson vara en stor brist och saknad. Dock 
finns ett samverkansavtal mellan alla de 15 kommunerna som ingick i Skaraborgs Län – 
Skaraborgssamverkan. Samverkansavtalet syftar till att kommunerna tillsammans sköter vissa 
administrativa frågor för att effektivisera arbetet. Svensson hoppas att omvärldsbevakning även 
kan bli en sådan del som man arbetar för tillsammans mellan kommunerna och har därmed lyft 
fram detta inom Skaraborgssamverkan. Framtiden får dock utvisa om förslaget får igenom. 

Betydelsen av att hela tiden arbeta med att skapa nya värden, som Kotler et al (2002b) tar upp, är 
dock något kommunen visar att de är medvetna då de genom sina sekundära kärnvärden arbetar 
för att öka möjligheten till utvidgning av identiteten. 

Erikson (1998) och Rainisto (2003) ansåg att det var viktigt att organisationens ledning var 
närvarande i alla steg i marknadsförings- och varumärkesbyggnadsprocessen. Inom 
kommunledningen finns idag ingen från informationsenheten representerad, något som kan vara 
negativt i ett varumärkesbyggande arbete och därför något man aktivt bör arbeta ytterligare för. 
För informationsenhetens del har arbetet med varumärkesbyggandet varit en tid av 
missionerande och utbildning av ledningen i informationsfrågor och Svensson sitter numera med 
i kommunledningen sedan i februari 2006. Svensson (2006-03-29) anser att det idag är mer 
självklart vilka aspekter som bör gå genom informationsenheten. Dock menar han vidare att 
kommunen dras med ett traditionellt tänkande, vilket gjort det svårt att få en plats i 
kommunledningen. Sammantaget anser Svensson & Tegnhammar (2006-03-29) att det går åt rätt 
håll och att kommunen börjat se information och kommunikation som en ledningsfråga.  
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6.2 Slutsatser 

Resultatet visar att kommunen gått igenom de sex steg som enligt de teoretiska perspektiven bör 
innefattas i det varumärkesbyggande arbetet. Arbetet har genomförts med ett helhetsperspektiv 
och var i hela processen starkt kopplat till väl formulerade mål, visioner och kärnvärden. I 
arbetet har man gått igenom de flesta av de delar som enligt Kotler et al (2002a) sammanfattar ett 
gott kommunikationsarbete. Man har genomfört en omvärldsanalys där man analyserat 
möjligheter, styrkor, hot och svagheter. Med en modell speciellt framtagen för situationen, har 
man ökat chanserna för ett enhetligt arbetssätt och visar på god planering av 
varumärkesbyggandet. Med ett USP som lyder ”Falköping – det goda livet i den lilla staden”, 
visas att arbetet är starkt kopplat till målet att öka befolkningen med tonvikt på yngre familjer 
och ungdomar. Man fokuserar på trygghet, goda kommunikationer som i sig ger möjlighet till att 
arbeta i större städer men ha sin bas i Falköping, matkulturen och nöjesliv i form av viljan att 
positionera sig som kultur- och musikstad samt bra möjligheter till utövning av olika sporter i 
och med det nybyggda sportcentrumet. Sammanfattar man arbetet har kommunen i det stora hela 
genomfört varumärkesbyggandet i enlighet med de teoretiska perspektiven. Dessa var de delar 
där det dock fanns brister: 

- Det faktum att man utgick från en fyra år gammal omvärldsanalys kan innebära en risk 
för att faktorer kan ha förändrats, vilket i sådana fall kan ha en inverkan på valet av 
kärnvärden och position.   

- Två officiella symboler, vilket kan ge en otydlig identitet.   

- Genomförande av marknadskommunikation innan man med säkerhet visste att 
varumärket var implementerat internt. 

- Brist på noggrant kontinuerligt utvärderande vid varje steg i arbetsprocessen.  
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7 Implementering av varumärket bland de anställda 

Av de 2780 medarbetarna inom kommunen har 409 personer svarat på enkäten, vilket utgör 
14,7%. Med tanke på denna låga svarsfrekvens vill jag understryka att de resultat som 
presenteras i detta kapitel inte kan generaliseras till samtliga medarbetare inom kommunen. 
Dock visar resultatet tydliga tendenser till hur verkligheten ser ut. Såhär såg fördelningen av 
svarsfrekvensen ut mellan de åtta förvaltningarna: 

Svarsfördelningen mellan förvaltningarna
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Kommunstyrelsekontoret

Barn- och utbildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Miljöförvaltningen

Socialförvaltningen

Räddningstjänsten

Procent

 
Diagram 7.1: Inom vilket förvaltning arbetar du? 

7.1 Kunskap och åsikter kring varumärket Falköping 

Informationskanaler
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Informationsenheten
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Diagram 7.1.1: Varifrån har du huvudsakligen fått information om varumärket 
Falköping? 
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Hela 80,2% av respondenterna sade sig ha fått information om varumärket. Största delen 
(30,3%) hade fått informationen via intranätet. Detta hänger säkerligen ihop med att enkäten 
genomfördes på intranätet och att de som svarat med andra ord också tillhörde den grupp för 
vilken intranätet var bäst implementerat. En stor del av respondenterna (25,7%) hade fått 
information om varumärket på andra sätt ifrån informationsenheten. 15,2% hade inte fått någon 
information alls.  

I princip samtliga anställda (99,8%) kände igen den nya logotypen. 78,7% visste att den var tänkt 
att användas i det vardagliga arbetet. 4,4% trodde att det var stadsvapnet som skulle användas då, 
medan 16,9% inte visste vilket märke som skulle användas i detta sammanhang. 

När det kom till de exklusiva sammanhangen var respondenterna mer osäkra över vilken symbol 
som då skulle användas. Svaren var relativt väl fördelade över de tre alternativen. 39,4% ansåg 
att det var stadsvapnet som skulle användas, medan 27,1% ansåg att det var logotypen. 33,5% 
hade svarat att de inte visste vilket märke som skulle användas i sammanhanget.  

Kärnvärdena var relativt väl implementerade bland respondenterna.  
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Diagram 7.1.2: Anser du att Falköpings kommun kännetecknas av goda 
kommunikationer (vägar och järnvägar)? 

 

Det kärnvärde som var bäst accepterat var kommunikationer där 88,3% ansåg att dessa präglade 
kommunen. Bara 8,3% tyckte tvärtom medan 3,4% inte hade någon åsikt.  
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Kärnvärdet matkultur
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Diagram 7.1.3: Anser du att Falköpings kommun präglas av en medveten 
matkultur? 

 

Det kärnvärde som var minst accepterat var matkulturen vilken 35,4% av respondenterna ansåg 
inte präglade kommunen. Nästan lika många (37,4%) tyckte däremot att den gjorde det. Andelen 
respondenter som inte hade någon åsikt i denna fråga var hög (24,4%). Här behövde kommunen 
med andra ord arbeta mer med information och motivation. 

59,9% ansåg att kommunen präglades av megalitkulturen, 18,6 % tyckte tvärtom medan 21,5% 
inte visste. Kärnvärdet platålandskapet var väl accepterat då 78% av respondenterna tyckte att 
detta kännetecknade kommunen. 11,5% tyckte tvärtom och ungefär lika många (10,5%) hade 
ingen åsikt i frågan.  

Kommunen hade översatt sina kärnvärden till värderingarna stolthet, öppenhet och gemenskap. 
Fördelningen mellan de olika svarsalternativen var relativt lika för värderingarna. 38,4% tyckte 
att kommunen kännetecknade öppenhet medan 29,8% tyckte tvärtom. 31,8% hade ingen åsikt i 
frågan. I frågan om man kände stolthet över kommunen fanns det inget mellanalternativ, vilket 
innebar att man tvingades fatta en åsikt i frågan. Det skiljde inte speciellt mycket mellan ja och 
nej då 58,7% kände stolthet över kommunen medan 41,3% inte gjorde det. I frågan om man 
kände en gemenskap i kommunen, även med orterna utanför centralorten, fanns det heller inget 
mellanalternativ. Även här var svaren relativt jämt fördelade över de två alternativen då 47,2% 
svarade ja och 52,8% svarade nej.  

För värderingarna framkom alltså en osäkerhet då svaren var relativt jämt fördelade över 
alternativen. Respondenterna kunde därför behöva mer information och motivation för att kunna 
relatera dessa känslor till kommunen. 
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Diagram 7.1.4: Tycker du att Cittaslow passar bra för Falköpings kommun? 

 

Övervägande del av respondenterna (73,8%) kände till det internationella nätverket Cittaslow. 
Av dem tyckte 28,9% att nätverket passade kommunen, medan 14,2% inte tyckte det. 39,6% 
hade ingen åsikt i frågan. Det faktum att de flesta inte hade någon åsikt i huruvida Cittaslow 
passade kommunen visade på att det behövdes mer information på detta område.  

7.2 Kunskap om vision och målsättningar 
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Diagram 7.1.5: Tycker du att Falköpings kommun har förutsättningar för att 
lyckas nå målet? 
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Övervägande del (73,1%) kände till kommunens mål. På frågan om man ansåg att kommunen 
hade förutsättningar för att lyckas nå målet var svaren relativt jämt fördelade mellan de två 
alternativen. De flesta (59,9%) tyckte dock att de hade det, medan 40,3% inte höll med. Denna 
höga andel respondenter som ansåg att kommunen inte hade förutsättningar att nå målet kunde 
visa på att man inom detta område behövde arbeta mer för att medarbetarna skulle känna 
förtroende för kommunen. Samtidigt kunde det ge tendenser till att kommunens mål var högt 
satta.  

På frågan om man ansåg att kommunens vision stämde överens med verkligheten var svaren 
också relativt jämt fördelade mellan alternativen. Övervägande del (40,1%) svarade dock ja, 
32,3% svarade nej medan 27,6% inte hade någon åsikt i frågan, vilket visade på att man behövde 
arbeta mer med marknadsföring av visionen i förhållande till verkligheten.  

Andelen respondenter som ville veta mer om mål och strategier var med sina 54,8% inte många 
fler än de som inte ansåg sig behöva detta (45,2%).  

7.3 Rollen som ambassadör 
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Diagram 7.1.6: Känner du mest samhörighet med den förvaltning du arbetar 
inom eller med Falköpings kommun som helhet? 

 

Övervägande del av respondenterna, 75,3%, kände mest samhörighet med den förvaltning de 
arbetade inom istället för med kommunen som en helhet.  

Resultatet från de öppna frågorna om ifall man ville veta mer om Falköping som varumärke och 
om man hade övriga synpunkter visade att det fanns en del motvilja kring varumärkesbyggandet 
i organisationen. Här följer några citat ur de öppna frågorna som jag anser vara representativa.  

Stor del av de öppna svaren handlade om den nya logotypen, och det framkom en osäkerhet i vad 
som egentligen var skillnaden mellan en logotyp och ett varumärke. Detta var något som varit en 
del i informationen till medarbetarna gällande varumärkesbyggandet. Dock kan det nu 
konstateras att denna information inte fastnat hos alla, och man kan därför behöva arbeta 
ytterligare med detta.  
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Stadsvapnet är bättre varumärke. 

 

Det framkom också en del kritik kring den nya logotypen, då man tyckte att stadsvapnet borde ha 
fått vara kvar som kommunens enda officiella symbol.  

Ren katastrof att de "höga herrarna" tagit bort det heraldiska vapnet från offentligheten 
för att endast använda det vid exklusiva sammanhang, nya logotypen är inget jag kan 
känna mig stolt över /…/ I stället för att göra ny logotyp borde någon efterforskat om 
vad våra torn står för och fått ut något bra av det i stället för att "kasta" det gamla och 
göra nytt. 

Alldagligt och intetsägande. Ingen utstickande design - ett rött A associerar bara till en 
mängd andra varumärket som bytt ut en bokstav.  

Varför finns inte stadsvapnet med i logon? Känner ingen identitet med den nya 
varianten. 

Jag tycker att man skall överge Falköpings logotyp, och istället använda stadsvapnet. 
Det är betydligt snyggare och anknyter till det historiska perspektivet som man säger sig 
ha. Logotypen tycker jag är ful och bör skrotas. 

 

De öppna frågorna visade också att det fanns en oro för att stadsvapnet helt skulle tas bort som 
symbol för kommunen.  

Hoppas att vapnet finns kvar på stadshuset. Det är en gammal fin symbol. 

Stadsvapnet får inte försvinna till förmån för logotypen. 

 

Det faktum att respondenterna också visat en osäkerhet över att det var stadsvapnet som skulle 
användas i exklusiva sammanhang kan förklara denna oro. Mer information kan därför behövas 
om skillnaderna mellan stadsvapnet och logotypen där man visar på stadsvapnets fortsatta 
betydelse som symbol för Falköpings kommun. 

Många gav kritik mot att samma logotyp skulle finnas för samtliga förvaltningar inom 
kommunen, något som kunde vara ett resultat av att man känner mer gemenskap inom sin egen 
förvaltning än inom kommunen som helhet.  

Varumärket kan inte användas i alla sammanhang. T ex måste vissa institutioner som 
Odenbadet, Falbygdens museum och Biblioteket har kvar sina egna loggor eftersom 
dessa institutioner inte alltid är kommunala och blir svårtillgängliga. Det måste vara 
brukarnas intresse och behov som styr var och hur varumärket ska användas.  

Varför får man inte använda loggan som vår arbetsplats har tagit fram och som visar 
vilka vi är + att vi använder Falköpingsloggan? Det är för anonymt med bara "Falköping 
kommunen"! 

Det är tråkigt att enheterna inte får använda en egen logga också. Det blir väldigt 
anonymt, profillöst och tråkigt i t ex tidningsannonser. När man ser en annons med 
Falköpings varumärke kan det lika gärna vara info om nya soptaxor likaväl som en 
kommande konsert. Detta är inte speciellt lockande och ögat fångas inte av att det sker 
något. 

Samma logga för hål i gatan som för ungdomsverksamhet – trist 

 

Det framkom också kritik kring marknadsföringskampanjen i Metro då man tyckte att 
kommunen borde satsa mer på de nuvarande invånarna istället.   

Börja med att uppmärksamma människorna som redan bor i kommunen innan ni fjäskar 
hit nya invånare! 
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Jag skulle önska att man valde att satsa pengar på oss som redan bor i kommunen. På det 
sättet skulle vi känna oss uppskattade och tala väl om att leva och bo här, vilket i sin tur 
säkert skulle generera fler kommuninvånare. Att satsa pengar på en folder som ingen får 
veta vad den kostat och dessutom annonsera i Metro är att slänga bort pengar. Usch!!! 

 

Även då övervägande del av de åsikter som kom fram ur de öppna frågorna var av negativ 
karaktär, fanns det några som ville ge beröm till arbetet med varumärkesbyggandet.  

Är själv inflyttad 25-åring till Falköping. Detta främst på grund av goda 
kommunikationer med tåg. Tycker verkligen att Falköping har "det goda livet" i en 
småstad. Har också förstått att maten är viktig och detta med "cittaslow". Många eko-
odlare, "mathantverkare" med flera har jag stött på under mitt första halvår i Falköping. 

Mycket bra att kunna marknadsföra Falköpings kommun under en logotype. Att kunna 
få slagkraft i det positiva budskapet som marknadsförs under ett år genom att sprida det 
med en och samma logotype. 

Det röda A är bra, syns och är enkelt 

Snygg och modern design! 

7.4 Slutsatser 

Resultatet visade att kommunen ännu inte helt lyckats implementera varumärket bland de 
anställda. Respondenterna hade fått information om varumärket och nästan alla kände igen den 
nya logotypen. Men det behövs fortfarande mer information och motivationsarbete när det 
kommer till vissa kärnvärden (framförallt matkulturen), värderingarna samt vad ett medlemskap 
i Cittaslow skulle medföra till kommunen.  

Enligt resultatet behöver man också arbeta mer med att skapa förtroende bland medarbetarna då 
det framkom en osäkerhet över om kommunen skulle lyckas nå sitt övergripande mål. Mer 
marknadsföring kring visionen behövs också då det rådde delade meningar över huruvida denna 
stämde överens med verkligheten.   

De öppna frågorna bestod till övervägande del av negativa åsikter, vilket tydde på att 
respondenterna inte var motiverade till att marknadsföra kommunen på ett positivt sätt. 
Resultatet visade även att kommunens egen vision för varumärket (Svensson, 2006-02-22) ännu 
inte var helt uppfylld. Man hade heller ännu inte lyckats skapa en samsyn kring de fyra 
kärnvärdena och de tre värderingarna, organisationen kunde ännu inte karaktäriseras som en 
helhet då det rådde brist på gemenskap något som också innebar att den ”goodwill” som 
dagligen skapades i den kommunala verksamheten inte kom alla till godo. Dessa brister innebar 
slutligen att kommunens medarbetare ännu inte hade förutsättningar till att kunna karaktäriseras 
som stolta och nöjda ambassadörer för Falköpings kommun.  
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8 Sammanfattande kommentarer 

8.1 Arbetsprocessen 

Som resultatet visade genomfördes det varumärkesbyggande arbetet på ett i huvudsak enhetligt 
sätt, vilket gör att varumärket har goda förutsättningar för att bli ett starkt sådant. Dock visade 
resultatet på några brister där kommunen bör tänka igenom konsekvenserna så att situationen 
inte blir omvänd och varumärket svårt att implementera.  

För det första tog man en risk vid användandet av en omvärldsanalys som gjordes fyra år innan 
varumärkesbyggandet påbörjades. Att bevaka sin omvärld är enligt Uggla (2001), Lönn & 
Löhman (2000) samt Aaker (1996) en viktig del i att bygga och upprätthålla ett varumärke då 
man får en klar bild av sina styrkor och utvecklingsmöjligheter, samt inte minst ökar chanserna 
att i tid upptäcka hot som i värsta fall kan komma att rasera den skyddande muren kring 
varumärket (ibid). Risken med användandet av Vadasz omvärldsanalys är att faktorer kan ha 
förändrats under de fyra år som gått, vilket i sådana fall kan innebära att valet av kärnvärden och 
position inte varit det bästa.  Det kan därför diskuteras huruvida det hade varit bättre om 
kommunen på ett noggrant sätt uppdaterat sin SWOT som en del i det inledande 
varumärkesbyggande arbetet. Visserligen är fyra år inte är speciellt lång tid när det handlar om 
ett helhetsperspektiv, så risken är säkerligen mycket liten att kärnvärden och position är 
felaktiga. Dock rekommenderas att kommunen i fortsättningen arbetar mer frekvent med 
omvärldsanalys för att kunna genomföra det fortsatta arbetet med en ännu starkare 
verklighetsförankring. Enligt Svensson (2006-05-10) finns det planer på att omvärldsanalys kan 
komma att bli ett samarbete mellan de 15 kommuner som ingår i Skaraborgssamverkan. Detta 
vore väldigt positivt. Men skulle den planen inte gå igenom skulle kommunen säkerligen ändå 
tjäna på att på egen hand uppföra ett program för detta.  

Det faktum att kommunen har två officiella symboler kan enligt Grönroos & Monthelie (1988) 
riskera att en luddig bild av kommunen sänds ut, vilket innebär en otydlig identitet. En 
rekommendation är därför att kommunen arbetar för att på sikt kunna avskaffa stadsvapnet till 
förmån för logotypen. Just detta är dock, enligt resultatet, något medarbetarna i dagsläget inte 
stödjer. Därför är det särskilt viktigt att man är säker på att varumärket är väl implementerat 
innan man vidtar denna typ av åtgärd.  

En annan faktor som, med hänvisning till Lagergren (1998), Melin (1999) och Kapferer (1997), 
kan ge ett luddigt intryck är kommunens motsägelsefulla definitioner av identitet och image. 
Kommunen borde därför tänka igenom dessa och använda uppfattningarna från invånarna som 
en del i definitionen av image istället. 

Marknadskommunikation, både till nuvarande och potentiella invånare, genomfördes enligt de 
teoretiska perspektiven för tidigt i arbetsprocessen. Chernatony & McDonald (2003), Nilson 
(2001), Strid (1999), Aaker (1996), Ahmed & Rafiq (2002), Berry & Parasuraman (2000), 
Thomson & Hecker (2000), Lagergren (1998), Melin (1999) och Erikson (1999) menade alla att 
kommunikationsåtgärder får bättre genomslagskraft om varumärket är starkt och tydligt 
implementerat internt. Risken är annars att kommunikationen blir luddig. I fortsättningen 
rekommenderas därför att man koncentrerar sig på ett steg i taget, och hela tiden arbetar med 
kontinuerlig utvärdering så att man ser var man står.  
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8.2 Från kunskapsfattig anställd till motiverad ambassadör 

Strid (1999) ansåg att det var viktigt att den bild medarbetarna i en kommun sände ut var 
densamma som den bild organisationen kommunicerade. Detta kräver, enligt Chernatony & 
McDonald (2003) att de anställda har rätt kunskap samt förstår och är engagerade i visionen och 
målen. Chernatony & McDonald menade vidare att det var speciellt viktigt inom just 
tjänsteproducerande företag att de anställda var säkra på företagets position. Organisationer som 
inte kan relateras till en konkret produkt måste alltså arbeta hårdare för att visa vad de står för. 
Inom en kommun blir detta arbete både mer komplext och mer viktigt då det handlar om många 
olikartade tjänstebaserade delar. 

Resultatet visade att de medarbetare inom kommunen som besvarade enkäten inte hade vare sig 
tillräcklig kunskap eller tillräckligt engagemang för varumärket, visionen och målet för att kunna 
karaktäriseras som goda ambassadörer. Brist på kunskap är enligt Erikson (1999) ofta starkt 
kopplat till motivation och gemenskap inom en organisation. Detta var också fallet inom 
Falköpings kommun där tre fjärdedelar av respondenterna kände mer gemenskap inom den 
förvaltning de arbetade än inom kommunen som helhet. När det varumärkesbyggande arbetet 
startade hade dessutom nästan varje organisation inom kommunen en egen logotyp, vilket kan 
förklara valet av samhörighet samt respondenternas negativa inställning till den gemensamma 
logotypen. Gemenskap och vi-anda inom en organisation är dock något som flera teoretiker 
ansåg vara väldigt viktigt, och analysen av kommunens arbete visade att detta var något man på 
Informationsenheten också var starkt medvetna om och arbetade hårt för. Det faktum att 
segregeringen inom kommunen varit stark under många år, kan dock göra att man får vara 
beredd på att detta arbete kommer att ta tid. Det gäller alltså för kommunen att inte ge upp, utan 
att målmedvetet fortsätta sitt arbete med gemenskap, inte minst genom utbildning. 

Om man idag placerar respondenterna i en av de typer av medarbetare som Thomson & Hecker 
(2000: 163-164) tog upp så kan de enligt resultatet närmast kategoriseras som bystanders, vilka 
är klara över företagets mål och strategier men inte har motivation att stödja dem. Den typ av 
medarbetare kommunen nu måste sträva efter att få tillhör kategorin champions som är klara 
över företagets mål och strategier samtidigt som de vet vad som krävs för att vara en god 
ambassadör.  

Resultatet visade att det fanns en del negativa åsikter kring varumärket bland de medarbetare 
som ingått i undersökningen. Även då de flesta kände stolthet över kommunen, var de som inte 
gjorde det ändå 41,3%. Nilson (2000) ansåg att stolthet är oerhört viktig för stämningen och gör 
att man kan ladda sitt varumärke mer kostnadseffektivt och enhetligt. Just stoltheten var också 
det Svensson (2006-05-10) ansåg att man arbetar hårdast för, vilket är positivt. Än så länge visar 
dock resultatet att man ännu inte kan slappna av, utan måste intensifiera detta arbete. Då stolthet 
enligt flera teoretiker på många sätt hänger ihop med kunskap och motivation anser jag att det 
bästa sättet att vinna medarbetarnas stolthet är att se till att varumärket blir accepterat bland dem. 
Skulle kommunen få medlemskap i nätverket Cittaslow och därmed bli Sveriges första Cittaslow 
skulle det säkerligen medföra en del ”gratisreklam” och positiv respons som i sin tur, i enlighet 
med Thomson & Hecker (2000), skulle kunna leda till ökad stolthet bland medarbetarna. 
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Om man sätter resultatet i relation med de frågor Aaker (1996:200) ansåg att man borde ställa för 
att ta reda på hur lojala de anställda var, så gav detta också negativ information. Både när det 
gällde kunskapen om vad varumärket stod för (vissa kärnvärden) samt det emotionella 
engagemanget för varumärket (värderingarna) behövde man arbeta mer med utbildning och 
motiverande av de anställda. Aaker (1996) ansåg att man inte kan motivera medarbetarna att 
arbeta för något som de inte förstår eller håller med om. Detta visar på att det därför är oerhört 
viktigt att man påbörjar en dialog för att lyckas förvandla de kunskapsfattiga anställda till 
motiverade ambassadörer. Som det i dag ser ut inom Falköpings kommun finns det annars, enligt 
resultaten, en risk att medarbetarna sänder ut en både negativ och luddig bild. En bra start för 
denna dialog skulle kunna vara att använda sig av Ahmeds och Rafiqs (2002) tankesätt och 
betrakta de anställda som kunder. Genom att marknadsföra arbetsuppgifterna som produkter, 
som ger medarbetarna fördelar och mervärde, ökar chanserna att de också förstår hur viktig deras 
roll är i sammanhanget. Detta i sin tur torde öka gemenskapen och vi-andan inom hela 
kommunen.  

Berry & Parasuraman (2000) anser att bästa sättet att motivera sina anställda på är att utbilda 
mellancheferna, vilket kan vara ett bra förslag i en så pass stor organisation som Falköpings 
kommun. Ju närmare individen motivationen och kunskapen kommer, desto lättare blir det också 
att ta den till sig. Kommunen har kommit en bra bit på väg i detta tankesätt då de inrättat 
informatörer inom varje förvaltning. Men kanske skulle man gå ännu ett steg längre och direkt 
från informationsenheten utbilda varje mellanchef ytterligare i arbetet med att motivera och 
utbilda medarbetarna.  

I analysen av kommunens varumärkesbyggande arbete kunde vi se att man arbetat på ett 
enhetligt sätt då kommunikationen till målgrupperna var starkt kopplade till kärnvärden, vision 
och mål. Detta är naturligtvis en mycket bra grund att stå på i det vidare arbetet. Det som återstår 
utifrån resultatet är nu att ytterligare arbeta hårt med marknadsföring av varumärket till de 
anställda. Enligt Ahmed & Rafiq (2002) bör man i situationer som dessa arbeta för att få en 
uppåtgående spiral: Är man som medarbetare nöjd med sitt arbete och delar företagets 
värderingar, blir man motiverad i sitt arbete, något som höjer kvaliteten, ger god marknadsföring 
och automatiskt nöjda kunder. När varumärket med säkerhet är väl implementerat bland 
medarbetarna, och det finns en gemenskap och motivation inom organisationen, får alltså även 
marknadskommunikationen större genomslagskraft.  

Resultatet visade också att kommunen behöver arbeta mer för att skapa förtroende bland 
medarbetarna. Ett sätt på vilket man kan göra detta är enligt Aaker (1996) och Kapferer (1997) 
att föra in andra perspektiv än produktattribut, image och position i marknadsföringsarbetet. I det 
varumärkesbyggande arbetet har kommunen tryckt mycket på det symboliska perspektivet. 
Användandet av för många perspektiv tror jag skulle medföra en risk att identiteten blir rörig och 
inkonsekvent, men man skulle ändå kunna tjäna på att i den interna kommunikationen ytterligare 
trycka på organisationsperspektivet, alltså på trovärdighet och pålitlighet. Detta stärker, enligt 
teorierna, ryktesmarknadsföringen och bidrar därmed till ett gott rykte för kommunen. 
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8.3 Utvärdering och varumärkesvård 

Ett slutligt råd till Falköpings kommun är att börja arbeta mer med utvärdering då detta är något 
som hittills skett i liten grad och är något samtliga teoretiker anser vara mycket viktigt i det 
strategiska kommunikationsarbetet. Även då Svensson (2006-03-29) inser betydelsen av 
strategisk utvärdering har man ännu inga planer på vidare arbete med detta eftersom man anser 
att de så kallade ”kvitton” som man får under arbetets gång räcker för tillfället. Nilson (2000) 
ansåg dock att det är mycket viktigt att man har program för dessa åtgärder, något jag därför tror 
att kommunen skulle vinna mycket på att upprätta. Har man en mall för hur man ska gå tillväga 
behöver det inte ta så mycket tid i anspråk. Naturligtvis kan man inte upprätta en mall som drar 
alla åtgärder över en kam, men ett systematiskt tillvägagångssätt skulle med all säkerhet 
underlätta arbetet och ge rutin i det.  

När det kommer till varumärkesvård hoppas Svensson och Tegnhammar (2006-03-29) på att få 
igång ett utbildningsprogram för nuvarande medarbetare och nyanställda. Med tanke på de 
resultat denna undersökning visat, samt den diskussion som förts i detta kapitel, tror jag att ett 
sådant program skulle ha mycket att tillföra - inte bara när det kommer till medarbetarnas 
kunskap om varumärkesprofilen, utan också när det gäller motivation, lojalitet och gemenskap 
inom kommunen som helhet. Här följer ett exempel på en kommun som nått framgångar genom 
sitt utbildningsprogram för ambassadörer och som kan fungera som en inspirationskälla för 
Falköpings kommun.  

8.4 FMJ - Ett exempel på hur man kan arbeta med att stärka en plats 
varumärke genom utbildning av ambassadörer 

Jönköping är ett exempel på en kommun som uppmärksammat det viktiga i att betrakta sina 
medarbetare och invånare som ambassadörer och som därför infört en ambassadörsutbildning. 
Bakgrunden till det hela startade 2003 då FMJ, Föreningen för Marknadsföring av Jönköping, 
bildades som ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Jönköpings Näringslivsförening. 
Tanken var att föreningen skulle binda ihop offentliga och privata intressenter för att på ett 
kraftfullt, samordnat och uthålligt sätt marknadsföra Jönköping. FMJ:s främsta mål är med andra 
ord att verka för att det positiva om Jönköping sprids, vilket man hoppas ska medverka till fler 
företag, ökad tillväxt och en ökad inflyttning. Ambassadörsutbildningen är ett mål på vägen och 
innebär att man utbildar ambassadörer som på ett positivt sätt sprider kunskap och information 
om Jönköping och därmed stärker kommunens varumärke. Idag finns det ungefär 850 utbildade 
ambassadörer i Jönköping (FMJ:s webbplats, 2006-05-29).  

Från början valde man ut ambassadörer som hade mycket kontakt med externa besökare och som 
man därför ansåg vara viktigast i arbetet med att sprida positiv information om Jönköping. Emil 
Danielsson, verksamhetschef på FMJ (2006-05-29), anser dock att det idag är mer viktigt att de 
som verkligen är motiverade till att arbeta som ambassadörer är de som får genomgå 
utbildningen. Den största spridningen av ambassadörsutbildningen sköts helt enkelt genom mun-
till-mun-metoden där redan utbildade ambassadörer marknadsför projektet. Ambassadörerna 
anses med andra ord vara en mycket viktig kanal då de drar med sig nya eldsjälar vilket kan 
generera alltifrån nya invånare till projekt och företag.  
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För att ytterligare förstärka marknadsföringen av ambassadörsutbildningen skickas inbjudningar 
till intressanta målgrupper. Utbildningen innefattar information och diskussion kring sju 
områden som innefattas i Jönköpings identitet. Dessa är: kunskapssamhället, näringslivet, 
kulturen, stadsbyggnadsvisionen, besöksnäringen, föreningslivet och historian. För att bibehålla 
motivationen hos ambassadörerna skickas ett nyhetsbrev ut varje månad innehållandes statistik 
samt information om pågående och framtida projekt. Man utser även ”månadens ambassadör” till 
en person som på ett extra förtjänstfullt sätt arbetat med stärkandet av Jönköpings varumärke. 
Man är noga med att framhålla ambassadörerna på presskonferenser eftersom Danielsson (2006-
05-29) menar att en viktig del i att få ambassadörerna att känna sig betydelsefulla är att de får 
höra om sitt arbete i medierna.  

Detta är, i min mening, ett mycket bra sätt att implementera ett varumärke på. Jag tror därför att 
Falköpings kommun skulle ha mycket att tjäna på att låta sig inspireras av Jönköping. Danielsson 
(2006-05-29) framhöll också att ett arbete av detta slag till och med skulle kunna fungera ännu 
bättre i en liten stad som Falköping. Förslagsvis kan man påbörja ambassadörsutbildningen 
internt för att sedan utvidga den till att även innefatta invånarna. Ett projekt av denna karaktär 
skulle, som i Jönköpings fall, leda till en positiv spiral där fler och fler inser Falköpings positiva 
sidor och självmant anmäler sig till ambassadörsutbildningen för att få vara en del i ett vinnande 
koncept.  

8.5 Vidare forskning 

Marknadsföring av platser är ett relativt nytt, outforskat men samtidigt snabbt växande ämne. 
Det finns med andra ord en hel del intressanta ämnen för studier. Med tanke på det ökade 
intresset för marknadsföring hos just kommuner, vore det relevant att göra liknande 
undersökningar och utvärderingar av andra kommuners varumärkesbyggande arbete. Jämförande 
studier mellan olika kommuner skulle också vara intressant. Då skulle man kunna ta i akt 
aspekter såsom invånarantal och kommunernas attraktionsfaktorer. Denna typ av undersökningar 
anser jag skulle tillföra ytterligare synvinklar på varumärkesbyggande för platser.  

För Falköpings kommuns del vore det både intressant och lärorikt att göra om denna 
undersökning efter ytterligare implementerande av åtgärder, för att se om varumärkeskunskapen 
blivit större, gemenskapen starkare och medarbetarna nu kan karaktäriseras som goda 
ambassadörer. Förhoppningsvis finns det då tillgång till mer tid, så att man på ett bättre sätt kan 
genomföra marknadsföring av undersökningen, vilket förhoppningsvis resulterar i mer 
tillförlitliga resultat än de jag kunnat presentera i denna undersökning. En kvalitativ intern 
undersökning med hjälp av djupintervjuer skulle kunna ge mer djuplodad information om hur väl 
medarbetarna kan karaktäriseras som goda ambassadörer. En sådan undersökning tror jag skulle 
vara av stor nytta om något år när implementeringen kommit en längre bit på vägen. Skulle 
kommunen inspireras av Jönköpings utbildningsprogram för ambassadörer skulle en utvärdering 
av denna, då den varit igång en period, vara av stor nytta för att kunna se hur den mottagits, om 
den har gett utslag och vad som eventuellt behöver förbättras.  

När utvärderingar och undersökningar visat att varumärket är väl implementerat bland 
medarbetarna i kommunen och man i större skala påbörjat implementeringen hos övriga 
målgrupper vore det naturligtvis relevant att göra liknande studier med dessa för att se om deras 
uppfattning av varumärket Falköping är densamma som den profil kommunen själv vill 
förmedla.  
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Bilaga A 

 

Frågeformulär, informantintervjuer 
 

 

Intervju 1, Conny Svensson: 21 februari 2006 

- På vilket sätt fick medarbetarna information om varumärket Falköping?  

o Vilka interna informationskanaler har ni? 

o Vad innefattades i den information medarbetarna fick? 

-          Vad är det aktuella invånarantalet? 

-          Under vilken period genomfördes enkäterna om varumärket och cittaslow? 

-          Vad är er vision för varumärkesbyggandet? Vad hoppas ni att detta ska resultera i? 
 
 
 

Intervju 2, Conny Svensson och Sivan Tegnhammar: 29 mars 2006 

 

- Hur många anställda finns inom kommunen? 
 

- Har ni uppnått målen som Vadasz föreslog? 
o Kommunen ska uppvisa ett positivt befolkningsnetto. Vid utgången av 2004 ska 

antalet Falköpingsbor uppgå till 32 000. 
o Rekrytera, utveckla eller starta företag som ger 400 nya arbetsplatser inom 

kommunen. 300 av dessa ska vara inom tjänstesektorn. 
o Den kommunala ekonomin ska visa ett positivt överskott. 

 

- Vilka är de 40 städer som är med i Cittaslow? 
 

- Hur gick tankegångarna när ni utformade logotypen?  
 

- Varför har ni likställt identitet (hur verkligheten ser ut) med image (hur ni uppfattas av 
målgrupperna)? 

 

- Varför har ni kvar stadsvapnet som officiell symbol?  
 

- Har ni jämfört skillnader och likheter mellan er kommun och konkurrenterna i det 
inledande varumärkesarbetet?  

 

- På vilket sätt anser ni att er positionering skiljer sig jämfört med konkurrenternas? 
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- Har ni definierat både primära och sekundära målgrupper?  
 

- Har ni, och i sådana fall på vilket sätt, använt marknadskommunikation för att 
implementera varumärket bland målgrupperna? 

 

- Har ni ett program för olika sätt på vilka ni kan ladda varumärket, både nu och i 
framtiden? 

 

- Arbetar ni med omvärldsbevakning? 
 

- Har ni under arbetets gång utvärderat era aktioner, om man bortser från den undersökning 
jag gör nu, och/eller har ni planer på att göra det senare? 

 

- Sitter informationsansvarige med i styrelsen? 
 

- Anser ni att kommunen ser information och kommunikation som en ledningsfråga? I 
sådana fall på vilket sätt? 

 

 

Intervju 3, Conny Svensson: 10 april 2006 

 

- Vad är det som återstår när det gäller upprättandet av den grafiska manualen? 
 

- Har kommunen något samarbete för att marknadsföra sig genom lokala företag?  
o Stödjer ni företag som arbetar med export och som på så vis gör reklam för 

Falköping? 
o Är föreningen Mekelmäss och EU-projektet ”Lokal måltid” samarbeten med 

kommunen eller är det privata initiativ? 
o Vad innebär EU-projektet? 
o Mekelmäss har också tagit fram Falbygdslådan. Var säljer man den?  

 
- Vilka tycker du är kommunens största marknadsförare?  

 

- Anser du att er från början negativa image påverkade ert sätt att arbeta med 
varumärkesbyggandet?  

 

- Vad var anledningen till att ni tog fram den preliminära logotypen? 
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Bilaga B 

Undersökning om varumärket Falköpings kommun 
 

De senaste åren har Falköpings kommun arbetat en hel del med att bygga sitt varumärke. Nu är 
det intressant att se vad du som medarbetare tycker om Falköpings kommun och dess varumärke. 
Förhoppningen är att resultatet kommer att hjälpa Falköpings kommun att bli ännu bättre på att 
öka gemenskapen inom organisationen. Ju fler som deltar, desto mer kan vi lära oss. 

Jag som genomför undersökningen heter Frida Hansson och läser medie- och 
kommunikationsvetenskap på högskolan i Jönköping. Som en del i min utbildning ingår det att 
jag gör en undersökning med kommunikation, information eller marknadsföring i fokus. Studien 
gör jag i samarbete med Informationsenheten på Falköpings kommun, men det är jag som 
kommer att analysera resultaten. 

Enkäten går ut till samtliga anställda inom kommunen. Den innehåller 22 korta frågor som inte 
ska ta lång tid att fylla i. Deltagandet är helt anonymt. Svaren går alltså inte på något sätt att 
spåra till en specifik person. Jag är väldigt tacksam för att du fyller i enkäten så noga och så 
ärligt som du kan.  

Sista dagen att svara är fredagen den 21 april. 

 

Tack för att du medverkar! 

Glada hälsningar 

Frida Hansson 
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Bilaga C 

Undersökning om varumärket Falköpings kommun  
 

1. Inom vilken förvaltning arbetar du? 
 

• Kommunstyrelsekontoret 
• Barn- och utbildningsförvaltningen 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
• Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 
• Kultur- och fritidsförvaltningen 
• Miljöförvaltningen 
• Socialförvaltningen  
• Räddningstjänsten 

 

 

2. Vilket av följande alternativ känner du mest samhörighet med? 
 

• Den förvaltning jag arbetar inom 
• Falköpings kommun som helhet 

 

 

3. Jag har fått information om varumärket Falköping 
 

• Ja 
• Nej 

 

 

4. Varifrån har du huvudsakligen fått information om varumärket Falköping? 
 

• Har inte fått information 
• Informationsenheten 
• Intranätet Falnet 
• Lokalpressen 
• Arbetskamrater 
• Arbetsplatsträffar (ATP) 
• Annat 
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5. Känner du igen det här märket?  

 

 

• Ja 
• Nej 

 

 

6. Vilket märke används för att representera Falköpings kommun i det vardagliga 
arbetet? 

 

• Falköpings kommuns stadsvapen  
 

 
 

• Falköpings kommuns logotyp  

 
 

• Vet inte 
 

 

7. Vilket märke används för att representera Falköpings kommun i exklusiva 
sammanhang som exempelvis vid internationella kontakter och formella 
ceremonier? 

 

• Falköpings kommuns stadsvapen  
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• Falköpings kommuns logotyp  

 
 

• Vet inte 
 

 

8. Känner du till Falköpings kommuns mål som är att öka befolkningen med tonvikt 
på yngre familjer och ungdomar? 

 

• Ja 
• Nej 

 

 

9. Tycker du att Falköpings kommun har förutsättningar för att lyckas nå målet? 
 

• Ja 
• Nej 

 

 

10. Anser du att Falköpings kommun präglas av det kulturhistoriska arvet? 
 

• Ja 
• Nej 
• Vet inte 

 

 

11. Anser du att Falköpings kommun kännetecknas av goda kommunikationer 
(exempelvis vägar och järnvägar)?  

 

• Ja 
• Nej 
• Vet inte 
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12. Anser du att Falköpings kommun präglas av en medveten matkultur? 
 

• Ja 
• Nej 
• Vet inte 

 

 

13. Anser du att Falköpings kommun kännetecknas av platålandskapet? 
 

• Ja 
• Nej 
• Vet inte 

 

 

14. Anser du att visionen ”Falköping – det goda livet i den lilla staden” stämmer bra 
överens med verkligheten? 

 

• Ja 
• Nej 
• Vet inte 
 

 

15. Anser du att Falköpings kommun är öppen för nya möjligheter och idéer? 
 

• Ja 
• Nej 
• Vet inte 

 

 

16. Känner du stolthet över Falköpings kommun? 
 

• Ja 
• Nej 
 

 

17. Anser du att det finns en gemenskap i Falköpings kommun, även med orterna 
utanför centralorten (exempelvis Floby, Stenstorp och Broddetorp)? 

 

• Ja 
• Nej 
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18. Känner du till det internationella nätverket Cittaslow? 
 

• Ja 
• Nej 

 

 

19. Om du svarat ja på föregående fråga: Tycker du att Cittaslow passar bra för 
Falköpings kommun? 

 

• Ja 
• Nej 
• Vet inte 

 

 

20. Vill du veta mer om mål och strategier för Falköpings kommun? 
 

• Ja  
• Nej 

 

 

21. Är det något annat du vill veta mer om Falköping som varumärke? 
 

 

22. Har du övriga synpunkter när det gäller varumärket Falköping? 
 

 
 

 


